
 

 

 

VÝLUKOVÝ POKYN 
číslo pokynu:                                  _ 

1106-100 
 

 

Výluka – místo: silnice II/381, 420, 421; III/ 4217, 42111, 42114 a účelové 
komunikace v okolí města Hustopeče (viz dále) 

 
Důvod a druh výluky: pořádání AGROTEC rally – částečná/úplná 
 
Časové období trvání: 10. 6. 2011 od 17:00 do 22:30 a 11. 6. 2011 od 13:00 do 17:30 
 
Provádí:   AGROTEC AUTOKLUB; tel. 606 750 045 – bezp. dispečink 
 
Odklon - změna na linkách IDS: 
 
 PÁTEK 10.6.2011 
 

Linka 522  
 
 

• Spoje 42, 44 a 48 pojedou mezi zastávkami Hustopeče, aut. nádr. a Diváky, 
ObÚ odklonem přes Velké Němčice, Křepice a Nikolčice (v případě zájmu 
cestujících zastavují pouze pro výstup v zastávkách na trase). Vynechají tak 
zastávky Hustopeče, cihelna; Kurdějov, na kopci; Kurdějov, most; Kurdějov, u 
penzionu a Nikolčice, rozc. 1.0. V úseku Hustopeče, aut. nádr. – Kurdějov, 
most bude veden minibus pořadatele s odjezdy ze zastávky Hustopeče, aut. 
nádr. v časech 19:00, 20:45 a 22:45. 

• Spoje 31, 33 a 35 pojedou mezi zastávkami Diváky, ObÚ a Hustopeče, aut. 
nádr. odklonem přes Nikolčice, Křepice a Velké Němčice. Vynechají tak 
zastávky Nikolčice, rozc. 1.0.; Kurdějov, u penzionu; Kurdějov, most; 
Hustopeče, cihelna a Hustopeče, u stadionu. V úseku Kurdějov, most – 
Hustopeče, aut. nádr. bude veden minibus pořadatele s odjezdy ze zastávky 
Kurdějov, most v časech 19:07 a 20:52. 

 
Linka 541 
 

• Spoje 54 a 60 pojedou mezi zastávkami Morkůvky (zastávka Morkůvky, ObÚ) a 
Hustopeče, strojírny odklonem přes Brumovice, Kobylí, Bořetice a Velké 
Pavlovice (na odklonové trase spoje zastavují pouze ve Velkých Pavlovicích 
z důvodu přestupu cestujících na autobus pořadatele z/do Horních Bojanovic). 
Vynechají tak zastávky Boleradice, mlýn; Boleradice, ZD; Boleradice; Horní 
Bojanovice, rozc. 1.0.; Horní Bojanovice; Horní Bojanovice, ZD a Hustopeče, 
farma. Cestující jedoucí z Klobouků u Brna do Boleradic přestoupí 
v Morkůvkách na navazující autobus do Boleradic. Cestující z Boleradic směr 
Hustopeče použijí z Boleradic autobus do Morkůvek s odjezdy z Boleradic 
v 17:55 a 21:09, kde v Morkůvkách přestoupí na autobus linky 541 směr 
Hustopeče. Cestující ve směru z Klobouků u Brna do Horních Bojanovic 
přestoupí ve Velkých Pavlovicích na autobus pořadatele. Cestující z Horních 
Bojanovic do Hustopečí můžou využít autobus pořadatele s odjezdem 
z Horních Bojanovic v 18:10 a 21:15 do Velkých Pavlovic, kde bude zajištěn 
přípoj na linku 541 do Hustopečí. 



 
• Spoj 57 pojede mezi zastávkami Hustopeče, strojírny a Morkůvky (zastávka 

Morkůvky, ObÚ) odklonem přes Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí a Brumovice 
(na odklonové trase spoj zastavuje pouze ve Velkých Pavlovicích z důvodu 
přestupu cestujících na autobus pořadatele z/do Horních Bojanovic). Vynechá 
tak zastávky Hustopeče, farma; Horní Bojanovice, ZD; Horní Bojanovice; Horní 
Bojanovice, rozc. 1.0.; Boleradice; Boleradice, ZD a Boleradice, mlýn. Na 
odklonové trase zastaví pouze v zastávce Velké Pavlovice, aut. nádr., kde bude 
zajištěn přípoj na autobus pořadatele do Horních Bojanovic. Cestující z Horních 
Bojanovic do Klobouků u Brna můžou využít autobus pořadatele s odjezdem 
v 18:10 z Horních Bojanovic, který dopraví cestující do Velkých Pavlovic. Zde 
bude do cca 15-ti minut zajištěn přípoj na autobus linky 541 směr Klobouky u 
Brna. Cestující do Boleradic přestoupí v zastávce Morkůvky na ihned navazující 
autobus do Boleradic. Cestující z Boleradic do Klobouků u Brna použijí autobus 
s odjezdem z Boleradic v 18:35, kde bude v Morkůvkách zajištěn přípoj na linku 
541 směr Klobouky u Brna.  

 
 

Linka 551 
 

• Spoje 32, 34 a 36 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, obch. stř. Náhradou bude v úseku Němčičky, ZD – 
Velké Pavlovice, aut. nádr. veden samostatný autobus linky 551 s časy odjezdů 
dle jízdního řádu (odj. ze zast. Němčičky, ZD směr Velké Pavlovice v časech 
18:40, 19:40 a 20:40). 

• Spoje 33 a 35 pojedou mezi zastávkami  Velké Pavlovice, aut. nádr. a Bořetice, 
žel. st. přímo do Bořetic (bez Němčiček). Vynechají tak zastávky Velké 
Pavlovice, obch. stř.; Němčičky, rozc. 0.5; Němčičky, transformátor; Němčičky, 
střed; Němčičky, ZD a Němčičky, u mlýna. Náhradou bude v úseku Velké 
Pavlovice, aut. nádr. - Němčičky, ZD veden samostatný autobus linky 551 
s časy odjezdů dle jízdního řádu (odj. ze zast. Velké Pavlovice, aut. nádr. 
v časech 18:09 a 19:09 směr Němčičky). 

 
SOBOTA 11.6.2011 
 
Linka 522 
 

• Spoje 107 a 109 pojedou po své trase do zastávky Šitbořice, ObÚ. Zde vyčkají 
cca 15 minut na příjezd minibusu pořadatele od Divák a pokračují odklonem 
přes Nikolčice, Křepice a Velké Němčice do Hustopečí. Vynechají tak všechny 
zastávky v úseku Šitbořice, na kopci až Hustopeče, u stadionu. Cestující 
z Divák do Hustopečí použijí autobus linky 612, resp. minibus pořadatele (viz 
dále) z Divák do Šitbořic, kde bude zajištěn mimořádný přípoj na autobus linky 
522 do Hustopečí. Cestující z Kurdějova do Hustopečí (pouze do zastávky 
Hustopeče, u stadionu) použijí spoje 112 a 114 linky 522 s odjezdy ze zastávky 
Kurdějov, most již v časech 15:24 a 17:24 (tyto spoje jsou do Kurdějova vedeny 
závlek – viz dále)  

• Spoje 112 s 114 pojedou z Hustopečí do zastávky Kurdějov, most po své trase, 
zde se otočí a pojedou zpět přes zastávku Hustopeče cihelna k zastávce 
Hustopeče, u stadionu (v úseku Kurdějov, most - Hustopeče, u stadionu 
nahrazují spoje 107 a 109 linky 522). Od zastávky Hustopeče, u stadionu jedou 
odklonem přes Velké Němčice, Křepice a Nikolčice do zastávky Šitbořice, ObÚ 
(v případě zájmu cestujících zastavují na odklonové trase pro výstup). 
V zastávce Šitbořice, ObÚ bude zajištěn přestup cestujících směr Diváky na 
minibus pořadatele. 

 
 
 

 
 



 
Linka 551 
 

• Spoje 103, 106, 107 a 108 pojedou mezi zastávkami Velké Pavlovice, aut. 
nádr. a Němčičky, ZD (přesunutá zastávka k areálu 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 108, 110, 133 a 134 budou vedeny pouze v úseku Sokolnice, žel. st. – 
Šitbořice, Nikolčická a odklonem do zastávky Šitbořice, ObÚ. Zde bude zajištěn 
přestup do malého autobusu pořadatele, který pojede v Divákách po objízdné 
trase a dále do Boleradic. Tento autobus vynechá zastávku Diváky, ObÚ. 

 
 
Výlukový jízdní řád na linkách IDS:  není 
 
Náhradní doprava: u vybraných spojů vlastní vozidlo pořadatele  

 
Pokyny pro dopravce: 
  

Dopravce BORS Břeclav zajistí informovanost řidičů výše uvedených linek o výluce a 
poskytne jim informační soubor s pokyny pro řidiče. Dále zajistí zřízení jednoho přenosného 
označníku zastávky Němčičky, ZD, který umístí před areál ZD Němčičky.  
 
 
 Dopravce VYDOS BUS zajistí informovanost řidičů linky 612 o výluce a poskytne jim 
informační soubor s pokyny pro řidiče. 
 
   
Rozsah informací na zastávky (do autobusů): 
 
 Dopravce BORS Břeclav zajistí vyvěšení informačních letáků na dotčené zastávky.
   
 
Vypracoval: Kocourek Michal  Ing. Jiří Horský 
Dne: 6. 6. 2011  vedoucí dopravního odboru 
Tel: 543 426 668   
 
Rozdělovník: 

1. Dopravci –  BORS BŘECLAV, VYDOS BUS 
2. Informační kancelář DPMB 
3. Jihomoravský Kraj – odbor dopravy 
4. AGROTEC RALLY – pan Kouřil 


