
Vážení cestující, 

Od 13.ledna 2020 bude zahájena výstavba samotných prostor nového 

autobusového terminálu v Šumperku.  

V této souvislosti dojde k přestěhování provozu autobusového 

nádraží do lokality ul. Fialova a Jeremenkova, na období do listopadu 

2020. 

Po celou dobu provozu náhradního autobusového nádraží bude informační 

kancelář, čekárna pro cestující a veřejné WC v provozu v současné výpravní 

budově ve stejném rozsahu jako doposud. Přístup do výpravní budovy bude 

možný pouze z ul. Jeremenkova. 

Na ul. Fialova a Jeremenkova dojde k omezení současného provozu, v ul. 

Fialova bude uplatněn jednosměrný provoz. 

Na ul. Fialova bude k dispozici 7 stanovišť. Na ul. Jeremenkova budou 

k dispozici dvě výstupní stanoviště. 

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti v prostorech náhradního autobusového nádraží! 

 

 

 

 

 

ORIENTAČNÍ SCHÉMA NÁHRADNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ŠUMPERK 



 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAČNÍ SCHÉMA NÁHRADNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ŠUMPERK 



stanoviště 1 č.linky název linky stanoviště 5 č.linky název linky

IDSOK 122 Jeseník
IDSOK 246 Loštice,Mohelnice,Zábřeh IDSOK 202 Ruda nad Moravou
IDSOK 920 Bruntál,Opava,Ostrava IDSOK 218 Rapotín, Velké Losiny

IDSOK 219 Ruda nad Moravou, Bušín
IDSOK 220 Jindřichov,Branná,

Hanušovice

950157 Jeseník
stanoviště 2 č.linky název linky 720290 Jeseník

IDSOK 209 Bratrušov,Hanušovice,
IDSOK 216 Bratrušov,Hanušovice,

Malá Morava,Sklené stanoviště 6 č.linky název linky

IDSOK 204 Hrabišín,Libina,Oskava
IDSOK 205 Nový Malín,Oskava

stanoviště 3 č.linky název linky IDSOK 212 Hrabišín, Brníčko, Leština,
Zábřeh

IDSOK 229 Nová Malín,Libina,Kamenná
IDSOK 206 Olšany,Bušín,Písařov,

Štíty 950157 Brno
IDSOK 214 Vikýřovice,Hraběšice 720290 Brno

stanoviště 7 č.linky název linky
stanoviště 4 č.linky název linky

IDSOK 203 Sudkov,Leština,Brníčko,
IDSOK 207 Vyšehoří,Postřelmov, Dlouhomilov

Zábřeh IDSOK 217 Leština,Úsov,Klopina
IDSOK 210 Vikýřovice,Rejchartice IDSOK 279 Zábřeh,Jedlí,Cotkytle
IDSOK 215 Sobotín,Rudoltice, IDSOK 280 Sudkov,Zábřeh

Vernířovice
IDSOK 222 Bludov MHD 235

stanoviště 8
930241 Malá Morávka

stanoviště 9

13.01.2020

VÝSTUP

ROZDĚLENÍ  STANOVIŠŤ
NAN  ŠUMPERK



Informace o provozu linek MHD 

Linka č. 1,2,3,4 bude po dobu provozu náhradního 

autobusového nádraží provozována z nástupišť před 

železniční stanicí Šumperk. 

Linka č.5 bude po dobu provozu náhradního 

autobusového nádraží provozována z nástupiště č. 7 na 

ul. Fialova. 

 



Informace pro bezpečný pohyb chodců na ploše NAN 
 

Osoby pohybující se po plochách náhradního autobusového nádraží  (NAN) jsou 

povinny dodržovat pravidla bezpečného a slušného chování po celé ploše 

náhradního autobusového nádraží. 

 

• Pohyb pěších je povolen pouze po komunikacích k tomu určených.  

• K příchodu a odchodu z jednotlivých stanovišť jsou pěší povinni používat 
výhradně chodníky a vyznačené přechody. 

• Pěším je zakázáno vstupovat do jízdní dráhy.  

• Za zhoršených povětrnostních podmínek zejména v zimním období jsou 
pěší povinni dbát zvýšené opatrnosti. 

• Případné škody nebo úrazy v prostorách náhradního autobusového 
nádraží jsou postižení neprodleně ohlásit provozovateli. 

• V prostorách náhradního autobusového nádraží platí zákaz kouření dle 
zákona č. 65/2017 Sb. 

• V prostorách náhradního autobusového nádraží platí zákaz konzumace 
alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek dle zákona č. 65/2017 
Sb. 

• Je zakázáno vnášet do prostor náhradního autobusového nádraží 
nebezpečné předměty jako jsou např. zbraně, výbušniny, láhve s plyny 
apod.  

• Je zakázáno poškozovat zařízení v prostoru náhradního autobusové 
nádraží a jeho příslušenství. Náklady na opravu poškozených zařízení 
nese viník škody. 

• Je zakázáno poškozovat hydrantové sítě a jejího vybavení. 
 

 

 
 

 

 

Provozovatel: 

ČSAD Ostrava a.s. 

 


