
AGROTEC MOGUL rally 
 
 
PÁTEK 11. 6. 2010 
 
Linka 522 
• Spoje 29 a 31 pojedou po své trase k zastávce Kurdějov, u penzionu. Zde se otočí a pojedou přes 
Nikolčice, Křepice a Velké Němčice do Hustopečí (bez zastavování v zastávkách po trase). Vynechají 
tak zastávky Kurdějov, most a Hustopeče, cihelna. 
 
• Spoj 40 pojede mezi zastávkami Hustopeče, aut. nádr. a Diváky, ObÚ odklonem přes Velké 
Němčice, Křepice a Nikolčice (v případě zájmu cestujících zastavuje pouze pro výstup v zastávkách 
na trase). Vynechá tak zastávky Hustopeče, cihelna; Kurdějov, na kopci; Kurdějov, most; Kurdějov, u 
penzionu a Nikolčice, rozc. 1.0. Cestující do Kurdějova mají v zastávce Diváky, ObÚ zajištěn přípoj na 
linku 522 směr Hustopeče, který je od zastávky Nikolčice, rozc. 1.0. veden závlekem do zastávky 
Kurdějov, u penzionu. Pro cestující 
z Kurdějova směrem do Hrušovan u Brna nelze spojení zajistit. 
 
• Spoj 48 pojede mezi zastávkami Hustopeče, aut. nádr. a Nikolčice, rozc. 1.0. odklonem přes Velké 
Němčice, Křepice a Nikolčice (v případě zájmu cestujících zastavuje pouze pro výstup v zastávkách 
na trase). Dále od zastávky Nikolčice, rozc. 1.0. vykoná závlek k zastávce Kurdějov, u penzionu, kde 
se otočí a bude pokračovat dále se zpožděním po své trase. Návaznost v zastávce Velké Němčice na 
linku 521 směr Hustopeče bude v případě zájmu cestujících zajištěna. Vynechá tak zastávky 
Hustopeče, cihelna; Kurdějov, na kopci a 
Kurdějov, most; 
 
Linka 541 
• Spoj 49 pojede mezi zastávkami Horní Bojanovice, rozc.1.0. a Boleradice, mlýn odklonem po místní 
komunikaci mezi uvedenými zastávkami. Neobsluhuje tak zastávky Horní Bojanovice, rozc. 1.0., 
Boleradice a Boleradice, ZD. 
 
• Spoje 50 a 60 pojedou mezi zastávkami Morkůvky a Horní Bojanovice odklonem přes Brumovice, 
Kobylí, Bořetice a Velké Pavlovice. Cestující z Horních Bojanovic do Hustopečí můžou využít autobus 
pořadatele s odjezdy z Horních Bojanovic v časech 17:10 a 21:15, kde bude ve Velkých Pavlovicích 
(konečná zastávka autobusu pořadatele) zajištěn přípoj na autobus linky 541. Pro cestující z Boleradic 
směr Hustopeče nelze spojení zajistit. 
 
• Spoj 53 pojede mezi zastávkami Hustopeče, strojírny a Morkůvky odklonem přes Velké Pavlovice, 
Bořetice, Kobylí a Brumovice. Na odklonové trase zastaví pouze v zastávce Velké Pavlovice, aut. 
nádr., kde bude zajištěn přípoj na autobus pořadatele do Horních Bojanovic. Cestující do Boleradic 
přestoupí v zastávce Morkůvky na autobus linky 541 od Klobouků u Brna směrem do Hustopečí. 
Přípoje v Kloboukách u Brna na linku 109 do obou směrů nebudou zajištěny. Vynechá tak zastávky 
Hustopeče, farma; Horní Bojanovice, ZD; Horní Bojanovice; Horní Bojanovice, rozc. 1.0.; Boleradice; 
Boleradice, ZD a Boleradice, mlýn. 
 
• Spoje 57 a 65 pojedou mezi zastávkami Hustopeče, strojírny a Horní Bojanovice, ZD odklonem přes 
Velké Pavlovice (bez zastavování v zastávkách po trase). Vynechají tak zastávku Hustopeče, farma. 
 
Linka 551 
• Spoje 28 a 30 pojedou od zastávky Bořetice, žel. st. přímo do zastávky Velké Pavlovice, aut. nádr. 
(bez Němčiček). Vynechají tak zastávky Němčičky, u mlýna; Němčičky, ZD; Němčičky, střed; 
Němčičky, transformátor; Němčičky, rozc. 0.5 a Velké Pavlovice, gymnázium. 
 
• Spoj 31 pojede mezi zastávkami Pavlovice, aut. nádr. a Bořetice, žel. st. Přímo do Bořetic (bez 
Němčiček). Vynechá tak zastávky Velké Pavlovice, gymnázium; Němčičky, rozc. 0.5; Němčičky, 
transformátor; Němčičky, střed; Němčičky, ZD a Němčičky, u mlýna. 
 



• Spoj 33 pojede po své standardní trase s tím, že před zastávkou Němčičky, rozc. 0.5 lze u tohoto 
spoje předpokládat zpoždění cca 20 minut. Z uvedeného důvodu nebudou zajištěny přípoje v 
Kloboukách u Brna. 
 
• Spoj 34 pojede po své standardní trase s tím, že z důvodu krátkého vyrovnávacího času v 
Kloboukách u Brna (stejný autobus vykonává spoj 33) bude opožděn o cca 15 minut již na výjezdu z 
Klobouk u Brna. Přípoj ve Velkých Pavlovicích na linku 542 směr Hustopeče nebude zajištěn. 
 
• Spoj 36 pojede po své trase k zastávce Němčičky, ZD, kde se otočí a bude pokračovat zpět přes 
Bořetice přímo do Velkých Pavlovic. Vynechá tak zastávky Němčičky, střed; Němčičky, transformátor; 
Němčičky, rozc. 0.5 a Velké Pavlovice, gymnázium. 
 
Linka 612 
• Spoje 21, 22, 23 a 95 budou vedeny pouze z/do zastávky Boleradice, u kříže. Vynechají tak 
zastávku Boleradice. Návaznost spoje 95 v zastávce Boleradice na linku 541 směr Hustopeče nebude 
zajištěna. 
 
SOBOTA 12. 6. 2010 
 
Linka 522 
• U spoje 108 lze předpokládat zpoždění cca 15 minut. Vzhledem k uvedené délce zpoždění nebude v 
zastávce Hrušovany u Brna, žel. st. zajištěn přípoj na vlak linky S3 směr Brno. Cestující směr Brno 
přestoupí v zastávce Židlochovice, aut. st. na linku 505, která vyčká příjezdu zpožděného autobusu 
linky 522. 
 
Linka 540 
• Spoje 105, 106, 107 a 108 pojedou mezi zastávkami Šakvice, žel. st. A Hustopeče, aut. nádr. 
obousměrně odklonem přes Šakvice a Starovičky bez zastavování v zastávkách po trase. Vynechají 
tak zastávku Hustopeče, Nádražní. Zastávka Hustopeče, Mostárna bude obsloužena v protisměru. 
 
Linka 541 
• Spoj 105 pojede po své trase k zastávce Šakvice, žel. st. a odtud následně zpět do Šakvic a přes 
Starovičky do Hustopečí. Vynechá tak zastávky Hustopeče, Mostárna a Hustopeče, Nádražní. 
 
• Spoje 106 a 110 pojedou ze zastávky Hustopeče, aut. nádr. odklonem přes Starovičky (bez 
zastavování v zastávkách po trase) a dále přes zastávky Šakvice, ObÚ a Šakvice, horní konec k 
zastávce Šakvice, žel. st. a odtud zpět po zastávkách Šakvice, horní konec – Šakvice, ObÚ. Vynechají 
tak zastávky Hustopeče, Nádražní a Hustopeče, Mostárna. 
 
Linka 551 
• Spoje 103, 104 a 106 pojedou mezi zastávkami Velké Pavlovice, aut. nádr. a Němčičky, ZD 
obousměrně odklonem přes Bořetice do Němčiček (do Němčiček tedy zajíždí závlekem a zastávky 
Bořetice; Bořetice, žel. st. a Němčičky, u mlýna obsluhují v obou směrech jízdy vždy 2x). Uvedené 
spoje zcela vynechávají zastávky Velké Pavlovice, obch. stř.; Němčičky, rozc. 0.5.; Němčičky, 
transformátor a Němčičky, střed. 
 
Linka 612 
• Spoje 131 a 133 budou vedeny pouze v úseku Sokolnice, žel. st. – Diváky, dílny. V zastávce Diváky, 
dílny bude zajištěn přestup do malého autobusu pořadatele, který pojede v Divákách po objízdné 
trase a dále do Boleradic. Tento autobus vynechá zastávku Diváky, ObÚ. 
 
• Spoj 132 bude veden pouze v úseku Diváky, dílny – Sokolnice, žel. st. s tím, že v úseku Boleradice – 
Diváky, dílny bude možné použít malý autobus pořadatele. Tento autobus však pojede v Divákách po 
objízdné trase, čímž vynechá zastávku Diváky, ObÚ. 


