
 

 

OSLAVY 1150. VÝROČÍ 
PŘÍCHODU SVATÝCH CYRILA A 

METODĚJE NA VELKOU 
MORAVU 

 
SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ  
24. – 26. KVĚTNA 2013  

 

ORGANIZACE DOPRAVY 
 
V době příprav areálu na slavnostní víkend a v době konání duchovní části oslav budou 
realizována nezbytná opatření v dopravě. 
 
 Hlavní příjezdovou komunikací do oblasti je silnice I/55 mezi Hodonínem (10 km) a 

Břeclaví (10 km). Silnice I/55 v Břeclavi navazuje na dálnici D2 (Bratislava – Brno).  

 Od středy 22. 5. do neděle 26. 5. ranních hodin budou v Lužicích, Moravské Nové Vsi a 
Mikulčicích realizována dopravní usměrnění a omezení. Oblast areálu hradiště bude 
uzavřena pro mimopěší dopravu. Vjezd na silnice III/05530 od Mikulčic k hradišti a 
III/05526 od Moravské Nové Vsi k samotě bude zakázán.  

 Od všech zastávek a provizorních parkovišť budou značeny pěší trasy do jižní části 
obce Mikulčice. Odtud bude vedena společná pěší trasa k hradišti po silnici III/05530. Po 
ní bude veden pouze nejnutnější obslužný provoz vozidel (IZS JMK, organizační štáb 
atd.). Pro případ nočního odchodu z hradiště jsou vhodnou výbavou poutníka světlo nebo 
alespoň reflexní pásky. Docházková vzdálenost činí cca 3 až 4 km. 

 V případě použití jiných příchodových tras k hradišti (turistické či lesní cesty) nelze 
garantovat případný rychlý zásah složek IZS JMK. Silnice III/05526 z M. N. Vsi není 
vhodná pro pěší přístup k hradišti. 

 V neděli 26. května 2013 bude možné osobními vozy zajet blíže k areálu oslav. Tento den 
bude také zajištěna pro návštěvníky z obce Mikulčice kyvadlová doprava. 

 

Veřejná doprava v sobotu 25.5. 

 Železniční doprava je páteří pro poutníky cestující veřejnou dopravou. V sobotu bude linka 
S9 IDS JMK posílena na úroveň pracovního dne. V ranních (příjezd) a odpoledních 
(odjezd) hodinách bude navíc zajištěno mimořádné zastavení většiny rychlíků a 
spěšných vlaků ve stanici Lužice a zastavení ranního mezinárodního expresu ve stanici 
Hodonín. Přímým vlakem tak bude možno dojet tam i zpět z Brna (linka R5 s tarifem IDS 
JMK), Olomouce i Ostravy. Ze stanic Hodonín nebo Břeclav, dosažitelných z Lužic 
osobními vlaky (linka S9 IDS JMK), je přímé spojení s Budapeští, Bratislavou, Vídní, 
Varšavou a Prahou. Do a ze stanice Lužice bude odjíždět vlak prakticky po půl hodině.  

 Autobusová doprava IDS JMK je pro poutníky cestující veřejnou dopravou doplňkem. 
V ranních (příjezd) a odpoledních (odjezd) hodinách budou posíleny pravidelné sobotní 
spoje na lince 572, jedoucí odpoledne ve dvouhodinovém intervalu. Pro poutníky z obcí 
Lanžhot až Lužice bude zaveden speciální spoj linky jak ráno tak i odpoledne. Pro výstup 
a nástup poutníků je určena zejména zastávka Mikulčice, obecní úřad. Všechny spoje 

v sobotu vynechají zastávku Mikulčice, Těšice.  
 Podrobné jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách akce i IDS JMK. 

 
 



 

ZVLÁŠTNÍ REŽIM V SOBOTU 25.5. - PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ VOZIDEL POUTNÍKŮ 

! Po příjezdu do prostoru Lužice – M. N. Ves - Mikulčice doporučujeme vypnout 
satelitní navigaci a pro dojezd sledovat místní směrování s označením 
"MIKULČICE 2013". 

! Osobní vozidla poutníků budou směřována od silnice I/55 přes Moravskou Novou 
Ves do Mikulčic. Pro poutníky budou v Mikulčicích vymezena místa pro odstavení 
vozidel v lokalitě "u cihelny", v areálu ZP Mikulčice a na místní komunikaci v jižní části 
obce. Parkoviště v areálu ZP bude k dispozici pouze do 23 hod. Poté budou případná 
zaparkovaná vozidla odtažena! 

! Zájezdové autobusy poutníků budou směrovány od silnice I/55 přes Lužice do 

Mikulčic a odstavovány v severní části obce v návaznosti na silnici III/05531. Příjezdová 
trasa bude značena. 

! V případě naplnění uvedených provizorních parkovišť bude pro parkování vyhrazena 
zjednosměrněná silnice II/423 od Lužic na Josefov. Objížďka v opačném směru bude 
vedena přes Dolní Bojanovice. 

! Bude uzavřen úsek silnice III/05531 mezi Mikulčicemi a Lužicemi. 

! Pro hendikepované a starší poutníky bude z Mikulčic umožněna kyvadlová doprava. 

 

 

Žádáme poutníky a návštěvníky, aby dodržovali přechodné dopravní značení a řídili se 
pokyny Policie ČR a pořadatelů. 
 
Stav ke dni 30.4.2013. Sledujte, prosím, aktualizace informací. 


