Kyvadlová autobusová doprava
Odstavné parkoviště pro osobní automobily návštěvníků Dnů lidí dobré vůle bude v provozu
od 4.7.2017 12:00 hodin do 5.7.2017 17:00 hodin.
1. Silnice I/55 Tovární, Staré Město
2. Tupesy hřiště
Vjezd osobních automobilů na Velehrad bude možný pouze na povolenky.
Držitelům průkazu ZTP/P bude vjezd na Velehrad umožněn bez povolení k vjezdu.


















V úterý 4. 7. 2017 bude zajištěna autobusová kyvadlová doprava obousměrně z Uherského Hradiště
na Velehrad, obousměrně ze Starého Města na Velehrad a obousměrně ze Zlechova přes Tupesy na
Velehrad, v čase od 12:00 do 00:30 hodin s posledním odjezdem z Velehradu ve 00:30 hod.
Ve středu 5. 7. 2017 bude zajištěna autobusová kyvadlová doprava obousměrně z Uherského Hradiště
na Velehrad, obousměrně ze Starého Města na Velehrad a obousměrně ze Zlechova přes Tupesy na
Velehrad, v čase od 06:00 do 18:00 hod. s posledním odjezdem z Velehradu v 18:00 hod.
Výstup a nástup cestujících v obci Velehrad:
ve směru od Starého Města v prostoru autobusové zastávky Velehrad, rozc. Modrá
ve směru od Zlechova v prostoru náhradní autobusové zastávky v ul. Na Hrádku (cca 20 m
od mostu, cca 40 m od Hotelu Mlýn)
Nástupní i výstupní autobusové zastávky pro kyvadlovou dopravu:
Uherské Hradiště, autobusové nádraží (odjezdové stanoviště B7)
Staré Město, hřbitov
Staré Město, železniční stanice
Staré Město, Lidový dům
Staré Město, Velehradská
Staré Město, nadjezd Velehradská
Staré Město, parkoviště pod nadjezdem
Velehrad, rozcestí Modrá
Zlechov, křižovatka
Zlechov, u keramiky
Zlechov, u lékárny - rozcestí Souhrady
Tupesy, parkoviště u hřiště
Velehrad, ul. Na Hrádku – rozcestí u hotelu Mlýn

Dopravní informace
Odstavné parkoviště pro osobní automobily návštěvníků Dnů lidí dobré vůle bude v provozu
od 4.7.2017 od 12:00 hodin do 5.7.2017 17:00 hodin.
1. Silnice I/55 Tovární, Staré Město
2. Tupesy hřiště
Vjezd osobních automobilů na Velehrad bude možný pouze na povolenky. Držitelům průkazu
ZTP/P bude vjezd na Velehrad umožněn bez povolení k vjezdu. Dopravu návštěvníků
z odstavných parkovišť bude po celou dobu zajišťovat autobusová kyvadlová doprava.
INFORMACE PRO VJEZD A PARKOVÁNÍ POUTNÍCH AUTOBUSŮ 5.7.2017
Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava poutními autobusy je možná až
na Velehrad, avšak vjezd bude povolen pouze do 9.30 hod. Poutní autobusy budou parkovat
na silnici III/4221 Velehrad – Salaš.

