Další nové víkendové autobusové spoje
S platností od 6. října 2018 jsou na objednávku kraje zaváděny tři páry nových
víkendových autobusových spojů mezi Chotěboří a Žďárem nad Sázavou. Spoje jsou
v provozu každou sobotu a neděli v těchto trasách a časových polohách:
Žďár nad Sázavou, aut. st. 7.45 – Polnička, u mostku 7.59 – Škrdlovice 8.04 – Vojnův
Městec, pošta 8.12 – Krucemburk, nám. 8.15 – Ždírec nad Doubravou, žel st. 8.22 –
Sobíňov 8.28 – Bílek 8.31 – Chotěboř, žel. st. 8.37 – Chotěboř, nám. 8.41
Žďár nad Sázavou, aut. st. 11.45 – Polnička, u mostku 11.59 – Škrdlovice 12.04 – Vojnův
Městec, pošta 12.12 – Krucemburk, nám. 12.15 – Ždírec nad Doubravou, žel st. 12.22 –
Sobíňov 12.28 – Bílek 12.31 – Chotěboř, žel. st. 12.37 – Chotěboř, nám. 12.41
Žďár nad Sázavou, aut. st. 15.45 – Polnička, u mostku 15.59 – Škrdlovice 16.04 – Vojnův
Městec, pošta 16.12 – Krucemburk, nám. 16.15 – Ždírec nad Doubravou, žel st. 16.22 –
Sobíňov 16.28 – Bílek 16.31 – Chotěboř, žel. st. 16.37 – Chotěboř, nám. 16.41
Chotěboř, nám 9.22 – Chotěboř, žel. st. 9.26 – Bílek 9.31 – Sobíňov 9.34 – Ždírec nad
Doubravou, žel. st. 9.38 – Krucemburk, nám. 9.46 – Vojnův Městec, pošta 9.49 –
Škrdlovice 9.57 – Polnička, u mostku 10.01 – Žďár nad Sázavou, aut. st. 10.15
Chotěboř, nám 13.22 – Chotěboř, žel. st. 13.26 – Bílek 13.31 – Sobíňov 13.34 – Ždírec nad
Doubravou, žel. st. 13.38 – Krucemburk, nám. 13.46 – Vojnův Městec, pošta 13.49 –
Škrdlovice 13.57 – Polnička, u mostku 14.01 – Žďár nad Sázavou, aut. st. 14.15
Chotěboř, nám 17.22 – Chotěboř, žel. st. 17.26 – Bílek 17.31 – Sobíňov 17.34 – Ždírec nad
Doubravou, žel. st. 17.38 – Krucemburk, nám. 17.46 – Vojnův Městec, pošta 17.49 –
Škrdlovice 17.57 – Polnička, u mostku 18.01 – Žďár nad Sázavou, aut. st. 18.15
Všechny spoje zastavují i na všech dalších zastávkách na trase. V Chotěboři na náměstí
i na nádraží zastavují na zastávce č. 1.
Spoje najdete na autobusové lince 840125, provozované společností ZDAR, a. s., která
byla ze své původní trasy Žďár nad Sázavou – Ždírec nad Doubravou v souvislosti s novými
spoji prodloužena až do Chotěboře.
Spoje můžete využít nejen k cestám po výše popsané trase, ale zároveň mají ve Žďáru
nad Sázavou velmi pěkné návaznosti na vlaky Českých drah (autobusové nádraží se ve Žďáru
nad Sázavou nachází přímo u vlakového). Přestoupit je možné například na rychlíky směr
Brno (odjezdy v 10.29, 14.29 a 18.29; příjezdy do Brna, hl. n. 11.40, 15.40 a 19.40) anebo od
rychlíků ze směru Brno (příjezdy v 7.29, 11.29 a 15.29; odjezdy z Brna, hl. n. 6.20, 10.20 a
14.20). (Tyto rychlíky zastavují též v Křižanově, Tišnově a Brně-Králově Poli.) Obdobně
pěkné návaznosti existují na osobní vlaky směr Nové Město na Moravě, Bystřice nad
Pernštejnem, Tišnov (a od vlaků z tohoto směru) či na zastávkové osobní vlaky směr Křižanov,
Tišnov, Brno (a od vlaků z tohoto směru). V Chotěboři je možné nově zavedené spoje použít
k cestám z náměstí (či zastávky ÚNZ) na nádraží k vlakům ve směru Havlíčkův Brod s odjezdy
9.32, 13.32 a 17.32 a naopak k cestám z nádraží do centra města od vlaků ze směru Havlíčkův
Brod s příjezdy 12.27 a 16.29.
Bližší informace naleznete např. na internetovém vyhledávači www.idos.cz a na
výlepových jízdních řádech.

