Oprava Zábrdovické ulice























V pondělí 22. října naplno odstartuje výluka kvůli opravě Zábrdovické ulice a mostu.
Potrvá 15 měsíců. Zavřená bude celá ulice a část Cejlu od křižovatky s Francouzskou a
Vranovskou.
U mostu vznikne lávka pro pěší.
Příjezd k Vojenské nemocnici bude pouze od Staré osady.
Cestující, kteří dosud využívali uzel na Staré osadě, přestoupí na tramvaj 12
u Dělnického domu.
Do severní části města a širšího centra budou ze Staré osady jezdit trolejbusy 25 a 26.
U křižovatky s Francouzskou a Vranovskou zřídí provizorní tramvajovou zastávku.
Linky 201 a 202 neskončí u nádraží, ale pojedou dál kolem Zbrojovky a zábrdovického kostela, u
mostu zřídí zastávku Lazaretní. Linka 201 odtud bude pokračovat až na zastávku Životského, kde
cestující můžou přestoupit na tramvaj č. 8.
Obě linky pojedou ve špičce po 15 minutách a poslouží i lidem z Vinohrad a části Líšně.
V autobusech platí stejné jízdenky a šalinkarty jako v MHD.
Objízdné trasy pro auta povedou po silnicích I/42 a I/50.

Po dobu oprav bude zcela zavřená ulice Zábrdovická a část Cejlu od křižovatky s Francouzskou a
Vranovskou.
Zdroj: https://brno.idnes.cz/oprava-uzavirka-zabrdovicka-ulice-brno-dopravni-kolaps-pjo-/brnozpravy.aspx?c=A181019_152752_brno-zpravy_krut#utm_content=freshnews&utm_term=uzavírka zábrdovického
mostu&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Z důvodu opravy je od pondělí 22. října 2018 (pro noční linky již od noci z neděle na pondělí 21./22.
října 2018) po dobu přibližně 15 měsíců pro veškerou dopravu uzavřen Zábrdovický most.
Linka 2 je v provozu pouze v úseku Modřice, smyčka / Ústřední hřbitov-smyčka – Tkalcovská –
Francouzská. Vynechává zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Stará osada. Část spojů je
ukončena již na Malinovského náměstí a linka je v zastávce Francouzská provozně propojena s linkou
3 (vozy pokračují dále bez nutnosti přestupu).
Linka 3 je v provozu pouze v úseku Rakovecká – Jugoslávská – Francouzská. Vynechává
zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Stará osada, v zastávce Francouzská je provozně
propojena s linkou 2 (vozy pokračují dále bez nutnosti přestupu).
Linky 4 a 11 obsluhují mezi zastávkami Tkalcovská a Trávníčkova / Jugoslávská v obou směrech
navíc zastávku Francouzská.
Linka 12 je v provozu podle upraveného jízdního řádu s prodloužením všech spojů do smyčky
Juliánov (přestup na autobusy směr Líšeň / Vinohrady v zastávce Dělnický dům).
Spoje linek 25 a 26 běžně ukončené v zastávce Vozovna Husovice jsou odkloněny na Starou
osadu. Linky tak neobsluhují zastávky Náměstí Republiky a Vozovna Husovice (s výjimkou spojů
vypravovaných z Vozovny Husovice). Navíc obsluhuje zastávku Stará osada při jízdě na Osovou /
Kamenný vrch v přeložené poloze na nástupišti 3.
Linka 27 je MIMO PROVOZ! Spojení ze sídliště Vinohrady na Starou osadu zajišťuje linka 202
(popř. spoje linek 25 a 26, které jedou závlekem přes Starou osadu), do přestupního uzlu Dělnický
dům pak nově zavedená linka linka x27.
Linka x27 zajišťuje spojení sídliště Vinohrady s přestupním uzlem Dělnický dům (možnost přestupu
na linku 12) a je v provozu po trase Bzenecká – Pálavské náměstí – Mutěnická – Bořetická –
Čejkovická – Malá Klajdovka – Juliánov – Dělnický dům (vzájemný přestup s linkou 12) – Gajdošova –
Stará osada (nástup: nástupiště 8).
Linka 55 je od zastávky Židenice, nádraží (přeložené zastávky) prodloužena do zastávky Lazaretní,
kde je provozně propojena s linkou 58 (vozy pokračují dále bez nutnosti přestupu). Vynechává navíc
zastávku Kuldova.
Linka 58 je v provozu pouze v úseku Líšeň, hřbitov – Dělnický dům a dále jede obousměrným
odklonem přes zastávky Otakara Ševčíka (zastávky tramvaje) – Mošnova (jen směr Lazaretní) /
Buzkova (jen směr Líšeň) – Jílkova – Uzavřená – Tomáškova – Vojenská nemocnice – Lazaretní,
kde je provozně propojena s linkou 55 (vozy pokračují dále bez nutnosti přestupu). Vynechává tak
zastávky Gajdošova, Stará osada, Kuldova a Židenice, nádraží.
Linka 64 jede mezi zastávkami Životského – Uzavřená obousměrným odklonem a vynechává
zastávky Geislerova, Buzkova, Mošnova a Jílkova. Navíc obsluhuje zastávku Stará osada při jízdě
do Komárova v přeložené poloze na nástupišti 9.
Linka 82 vynechává v obou směrech zastávku Poliklinika Židenice, náhradou obsluhuje v obou
směrech zastávku Juliánov. Dále jede mezi zastávkami Geislerova – Dětská nemocnice obousměrným
odklonem, vynechává zastávky Uzavřená, Tomáškova a Vojenská nemocnice, na odklonové
trase obsluhuje pouze zastávky Francouzská (jen směr Valašská) a Jugoslávská (jen směr Pálavské
náměstí).

Linka N94 obsluhuje mezi zastávkami Tkalcovská a Trávníčkova v obou směrech zastávku
Francouzská.
Linka N97 jede mezi zastávkami Stará osada – Tkalcovská obousměrným odklonem. Vynechává
tak zastávky Kuldova a Vojenská nemocnice, na odklonové trase obsluhuje pouze zastávky
Tomkovo náměstí (zastávky linky N94) a Francouzská. V zastávce Stará osada je v obou směrech
zajištěna garantovaná přestupní návaznost s linkou N99.
Linka N99 jede mezi zastávkami Kuldova – Hlavní nádraží obousměrným odklonem. Vynechává
tak zastávky Vojenská nemocnice, Tkalcovská, Körnerova a Malinovského náměstí, na
odklonové trase obsluhuje zastávky Tomáškova, Uzavřená, Životského (zastávky tramvaje), Masná
(zastávky tramvaje) a Vlhká. V zastávce Stará osada je v obou směrech zajištěna garantovaná
přestupní návaznost s linkou N97.
Linka 201 je od zastávky Židenice, nádraží prodloužena na Životského. Na trase obsluhuje pouze
zastávky Lazaretní, Vojenská nemocnice a Životského (zastávky autobusu), navíc vynechává
zastávku Kuldova. Při jízdě směr Životského obsluhuje zastávku Stará osada v přeložené poloze na
nástupišti 9.
Linka 202 je při jízdě do Židenic prodloužena na Lazaretní, zastávku Stará osada obsluhuje v
přeložené poloze na nástupišti 9. Při jízdě do Líšně / Hostěnic jede od zastávky Lazaretní přes
zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova (zastávka tramvaje) do Židenic k nádraží a dále po pravidelné
trase. Zastávku Kuldova při jízdě do Židenic vynechává, obsluhuje ji však nově při jízdě do Líšně /
Hostěnic.
Nově je zřízena zastávka Francouzská (pěší přístup k areálu Vojenské nemocnice a
k autobusovým linkám do Líšně) – pro tramvaje v obou směrech na ulici Cejl, u křižovatky s ulicí
Francouzská; pro autobus směr Husovice v zastávkovém zálivu na ulici Vranovské, směr centrum ve
shodné poloze se zastávkou tramvaje.
Nově je zřízena zastávka Lazaretní (pěší přístup k tramvajím od zastávky Francouzská) – v obou
směrech na ulici Lazaretní, mezi ulicí Zábrdovickou a vjezdem do areálu bývalé Zbrojovky.
Zastávka Vojenská nemocnice je v obou směrech obsluhována na zastávce autobusu, zastávky
tramvaje jsou bez obsluhy.
V zastávce Židenice, nádraží obsluhují linky směr Lazaretní zastávku na komunikaci mimo
terminál (u přístupové cesty k budově nádraží). Linka 55 při jízdě směr Líšeň obsluhuje zastávku na
pozemní komunikaci mimo terminál (zastávky v prostoru terminálu obsluhují pouze linky 78, 201 a
202).
V zastávce Stará osada věnujte pozornost změně obsluhy jednotlivých nástupišť.
Pokud jste dosud během cesty využívali přestup mezi tramvají a autobusem či trolejbusem na Staré
osadě, pak po dobu výluky využívejte přestup na linku 12 v zastávce Dělnický dům.
Cestující z oblasti zastávek Vojenská nemocnice a Tomáškova mají také možnost využít přestup na
linku 12 v zastávce Životského.
Přístup k areálu Vojenské nemocnice a k autobusovým linkám do Líšně bude možný také pěším
přesunem mezi zastávkami Francouzská a Lazaretní (cca 350 metrů).
Pro cestu ze Staré osady do severní části města a do širšího centra použijte trolejbusové linky 25 a
26.
Pro cestu ze Židenic do centra města a zpět lze využít také vlakové linky IDS JMK, na kterých platí
stejné tarifní podmínky jako na ostatních linkách v rámci IDS JMK.

