INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AUSTERLITZ 2018

REKONSTRUKCE BITVY U SLAVKOVA
Tvarožná
sobota 2. 12. 2017

Vážení návštěvníci,
doporučujeme Vám, abyste nechali svá auta doma a využili veřejnou
dopravu k cestě na tuto významnou kulturní akci, která se koná v sobotu
1. prosince 2018.

DOPRAVA Z BRNA

702

Linka 702 v trase Brno, Úzká (u OD TESCO) - motorest Rohlenka. Linka bude
posilována v uvedeném úseku na základě aktuální poptávky po přepravě řazením
dalších autobusů navíc a to ve směru z Brna k motorestu Rohlenka v době od 10:30 do
13:30 a ve směru od motorestu Rohlenka do Brna v době od 15:00 do 16:30.
Linka 702 má na trase tyto zastávky: Brno, Úzká - Brno, Autobusové nádraží (jen ve směru
z Brna) - Brno, Tržní - Brno, Černovičky - Brno, Slatina, sídliště - Šlapanice, Bedřichovice,
rozc. - Jiříkovice, motorest Rohlenka.
Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč.

Na místě budou přitomni naši dispečeři. V případě potřeby je kontakktujte, rádi Vám
poradí a pomohou s vyhledáním spojení.
Možnosti spojení z Kyjovska a Slavkova u Brna na nasledující straně.
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Autobus vás dopraví
cca 100 m od místa
konání akce.
Pro vyhledání cen
jízdenek a dalších
spojení využijte web
www.idsjmk.cz
Program akce na
http://www.1805.cz.
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DOPRAVA ZE SLAVKOVA U BRNA

Pro cestující ve směru ze Slavkova u Brna na rekonstrukci bitvy tří císařů a
zpět bude v sobotu 1.12.2018 možné využít linku 601, které bude v době od 11:20 do
16:40 mimořádně v provozu v úseku Slavkov u Brna – Jiříkovice, motorest Rohlenka
(Austerlitz).

601

Odjezdy ze Slavkova u/B, aut. st. budou v časech 11:24, 11:54, 12:24, 12:54, 13:14 a
13:24.
Zpět z parkoviště u motorestu Rohlenka bude linka 601 odjíždět v: 15:20, 15:40, 16:00 a 16:20.
Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč.
Pro odvoz cestujících z ohňostroje ve Slavkově u Brna bude v případě potřeby posílen
spoj linky 106 s odjezdem ve 21:22 ze Slavkova u Brna do Brna.

DOPRAVA Z KYJOVSKA

Na rekonstrukci bitvy tří císařů se však bez problémů dostanou i cestující z oblasti
kolem Žarošic a Kyjova s přestupem ve Slavkově u Brna mezi autobusy linky 106 a 601.
Z Kyjova (Žarošic) využijí autobus linky 106 s odjezdy v 10:26 nebo 12:26 z Kyjova (11:02
nebo 13:02 ze Žarošic) a ve Slavkově u Brna přestoupí na navazující autobus linky 601 k
motorestu Rohlenka. Zpět pak mohou využít autobus linky 601 s odjezdem od motorestu
Rohlenka v 16:20, na který bude ve Slavkově u Brna navazovat autobus linky 106 směr
Kyjov.
Cestující do Žarošic a Archlebova pak mohou ještě využít spoj linky 601 s odjezdem
v 16:00 od motorestu Rohlenka do Slavkova u Brna, který odtud bude pokračovat
ihned po trase linky 106 do Archlebova.
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