
Autobus Jevíčko – Brno od 1.3.2022 

Vážení občané, 

po společném jednání starostů obcí našeho regionu a paní senátorky Vítkové z Boskovic se podařilo 
zajisCt dočasné dopravní spojení mezi Jevíčkem a Brnem, které nahradí po dobu výluky železniční 
tratě Blansko – Brno zrušenou autobusovou linku Moravská Třebová – Brno. Předpoklad provozu linky 
je rok 2022. Naším cílem a snahou budou další jednání o zajištění provozu této linky, případně 
podobného dopravního spojení i nadále, tedy po dokončení opravy železniční tratě mezi Blanskem a 
Brnem. Velmi důležitá pro budoucí provoz linky je její naplněnost, proto doporučuji všem cestujícím, 
kteří na trase cestují a linka splňuje jejich časové a cestovní představy, aby ji maximálně využívali a 
upřednostnili tuto možnost před individuální přepravou osobními automobily. Rovněž bych nyní také 
rád poděkoval všem občanům, kteří se do jednání o zajištění dopravní obslužnosC zapojili svým 
osobním jednáním či dopisem zaslaným přímo na Jihomoravský kraj, což mělo jistě svoji 
nezanedbatelnou váhu.  

V praxi se bude jednat o jeden autobus, který v průběhu svojí trasy změní pouze číslo linky, ale 
cestující nebudou muset přestupovat, jedná se tedy o přímé spojení Jevíčko – Brno. 

Níže předkládáme informace ze společnosC KORDIS JMK k uvedenému spojení: 

Provoz začne od 1. března 2022. Pro cestu do Brna si cestující koupí již v Jevíčku jízdenku na 10 zón za 
78 Kč (senioři nad 65 let potřebují jízdenku zlevněnou A za 19 Kč). Pokud by v Brně chtěli pokračovat 
od Kr. Pole do centra městskou dopravou, pak si už v Jevíčku koupí jízdenku na všechny zóny za 86 Kč 
(senioři nad 65 let pak jízdenku zlevněnou B na všechny zóny za 39 Kč) a v Brně mohou dojet 
městskou dopravou do cíle.  

Vedení Města Jevíčka. 

Jízdní řád spoje: 

Linka 251
Jevíčko 4:32 5:17 6:27

Opačný 
směr

16:33 17:33 18:33

Boskovice 5:12 6:09 7:09 15:47 16:47 17:47

Linka 234
Boskovice 5:12 6:12 7:12 15:45 16:40 17:45

Blansko 5:48 6:48 7:48 15:10 16:05 17:10

Linka xS2K
Blansko 5:54 6:54 7:54 15:05 16:05 17:05

Brno, Kr. Pole nádraží 6:21 7:21 8:21 14:38 15:38 16:38


