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Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví,        
vlaky dočasně nahradí autobusy   

Přestavba nádraží Brno-Horní Heršpice bude od 25. února do 6. března 
pokračovat výstavbou podjezdu pro automobilovou dopravu pod kolejištěm 
(ulice Sokolova). Stavba, kterou provádí Správa železniční dopravní cesty, 
výrazně zasáhne do provozu vlakových spojů Českých drah. Po dobu výluky 
bude platit výlukový jízdní řád, autobusy pojedou ve špičce častěji než vlaky, 
které nahradí. 

Vlaky na trati z Brna do Jihlavy a do Hrušovan nad Jevišovkou  budou po dobu výluky v části trasy  
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou: 

• všechny osobní a spěšné vlaky na trati 240 v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna 
• všechny rychlíky na trati 240 v úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou 
• všechny osobní a spěšné vlaky na trati 244 v úseku Brno hl. n. – Střelice 

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit po čtyřech odlišných linkách s provozním označením A, B, C 
a R. Každá linka bude ve výlukových jízdních řádech i na samotných autobusech označena jinou 
barvou. Autobusy odjíždí z Brna podle mimořádného jízdního řádu dříve, než odjížděly vlaky. 

Linka A (modrá)  
Zrychlený spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Rosice u Brna, Zastávka u Brna a odtud dále 
regionálními vlaky do stanic na trati 240 (Brno – Jihlava). 
 
Linka B (oranžová)  
Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice, Omice, Tetčice, 
Rosice u Brna, Zastávka u Brna a odtud dále regionálními vlaky po trati 240 (Brno – Jihlava). 
 
Linka C (zelená)  
Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice a odtud dále 
regionálními vlaky po trati 244 (Brno – Hrušovany nad Jevišovkou). 
 
Linka R (červená)  
Rychlíkový spoj pro cestující dálkových vlaků, autobus jede přímo po trase Brno – Náměšť nad Oslavou. 



 

Rozmístění zastávek náhradní autobusové dopravy 

• zastávka Brno hl. n. bude umístěna před staniční budovou mezi vchodem do budovy a viaduktem u ulice 
Křenová; 

• zastávka Brno-Horní Heršpice nebude obsluhována, zřízena bude náhradní zastávka Brno, Nemocnice 
Bohunice (zastávka MHD); 

• zastávka Troubsko nebude obsluhována, zřízena bude náhradní zastávka Troubsko, obecní úřad (zastávka 
autobusů IDS); 

• zastávka Střelice dolní bude umístěna na nadjezdu nad železniční tratí; 
• zastávka Střelice bude umístěna před staniční budovou (pouze pro linku C); linka B nebude obsluhovat 

stanici Střelice, bude zřízena náhradní zastávka Střelice, Vršovice (zastávka autobusů IDS); 
• zastávka Omice nebude obsluhována, zřízena bude náhradní zastávka na silnici Střelice – Tetčice 

u odbočky do Omic; 
• zastávka Tetčice bude u železničního přejezdu; 
• pro zlepšení přestupu na návazné autobusy IDS bude zřízena pro linku A zastávka Rosice, Husova na 

zastávce autobusů IDS; 
• zastávka Rosice u Brna bude umístěna na silnici pod železniční zastávkou; 
• zastávka Zastávka u Brna bude před staniční budovou. 

Cesty větších skupin cestujících  

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy prosíme cestující ve větších skupinách nad 18 osob (školní 
výlety, turistické akce apod.) o nahlášení cesty předem. Obdobně je nezbytné dát vědět o cestě skupin 
s jízdními koly. České dráhy v takovém případě zajistí větší kapacitu náhradních autobusů. Požadavek by měl 
obsahovat číslo spoje, počet cestujících, nástupní a cílovou stanici a telefonický kontakt na objednatele.  

Cestující na invalidním vozíku 

Na těchto tratích jezdí také běžně vlaky s plošinou pro vozíčkáře, mimořádně prosí České dráhy všechny 
cestující na vozíku, aby dali o své cestě vědět minimálně dva dny dopředu. V takovém případě se pokusí ČD 
zajistit autobus s prostorem pro vozíčkáře.  

Přeprava spoluzavazadel a zásilek 

Přeprava spoluzavazadel je omezena a je možné je přepravovat jen při dostatečné kapacitě spojů náhradní 
autobusové dopravy. Týká se to jak jízdních kol, tak dětských kočárků. 

Cestujícím je 24 hodin denně k dispozici kontaktní centrum Českých drah na čísle 840 112 113 nebo          
e- mailu  info@cd.cz, kam se mohou obracet s žádostmi o cestách větších skupin, o cestách vozíčkářů a kde 
také získají všechny nezbytné informace o organizaci dopravy po dobu výluky. 

Podle informací Správy železniční dopravní cesty bude nezbytné trať opět zcela uzavřít                            
od 1. do 5. srpna, od 26. do 29. srpna a také od 12. do 22. října. 

 



 

Ondřej Kubala 
tiskový mluvčí Českých drah, a. s. 

 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Osobními vlaky Českých drah, a.s., cestuje ročně 180 milionů cestujících. V této oblasti se společnost řadí mezi přední dopravce Evropské 

unie, v počtu cest na jednoho obyvatele patří ČD s velkým náskokem první místo mezi středoevropskými členskými zeměmi unie. 

ČD v současné době věnují zvýšenou pozornost modernizaci a investicím do železničních stanic a vlaků. Každoročně se investuje do 

obnovy  stanic a vlaků několik miliard korun. V oblasti modernizace stanic se realizuje strategie Živá nádraží, která má za cíl zrevitalizovat 

během 10 let všechna klíčová nádraží v České republice. Nádraží se tak stávají moderními obchodními a společenskými centry s bohatou 

nabídkou služeb nesouvisejících přímo s cestováním. 

Velká pozornost je věnována modernizaci vlaků a zlepšení služeb pro zákazníky železnice. České dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky 

pendolino a to pod značkou špičkového produktu osobní přepravy evropské úrovně – SC Pendolino. Současně v závěru roku 2006 proběhla 

dodávka nových vozů pro dálkové vlaky od společnosti Siemens; včetně lůžkových vozů, které umožnily vstup ČD do celoevropské sítě 

nočních vlaků špičkové kvality EuroNight .Pokračuje výroba moderních patrových příměstských vlaků. Pro regionální tratě jsou 

modernizovány lehké motorové vlaky s nabídkou pohodlného cestování také vozíčkářům, matkám s kočárky a cyklistům – Regionova. 

České dráhy také kladou velký důraz na zlepšování a rozšiřování služeb. V poslední době se tak rozšířila síť půjčoven jízdních kol ČD 

a zavedla se možnost rezervace míst v rychlících i pro jízdní kola. 

Současně České dráhy rozšiřují internetový a telefonický prodej jízdenek. Prostřednictvím internetového eShopu a telefonického prodeje 

TeleTiket na lince 840 112 113 dnes nabízejí jízdenky s rezervací na více než 500 spojů kategorií R, Ex, IC, EC a SC denně. 


