
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v Dopravním podniku města 
Pardubic a.s. 

u příležitosti 

55 let trolejbusové dopravy 

a 

57 let MHD 

v Pardubicích 

Vozové jízdní řády pro mimořádné 
jízdy historických a moderních 

autobusů 

     

   

platí dne 12.5.2007 
 



Kurs A 01   autobus DPmP a.s.  Škoda 706 RTO MTZ 28 

Základní část: nástup 7:50 odjezd 8:10 konec 15:09 celkem 7.3 hod.    km 5 kol 

1.kolo  aneb Do Černé za Bory a Staročernska – staví jen na znamení 

Dopravní podnik odj.  8:10  přes nadjezd Paramo k hl.nádraží (8:16) a dále po lince 12 do 
Pardubiček (8:30), pokračuje po trase linky 28 do Černé za 
Bory točny  

Černá za Bory odj. 8:37 do Staročernska (8:45) a zpět po lince číslo 28 do Pardubiček 
a po lince 12 do stanice Hl.nádr.Hypernova a odtud přes 
nadjezd Paramo do DP příj. 9:15  

Zajeďte do areálu vozovny 

2.kolo  aneb Do Dubiny, Dubinské – rychlé spojení na Den otevřených dveří 

Dopravní podnik odj.  10:10  přes Teplého, Pichlovu ul., Výzkumný ústav, K Nemocnici, 
Dubina točna, Dubina Dubinská příj.cca 10:27 

Dubina Dubinská odj. 10:30 přes Dubinu točnu, K Nemocnici, Výzkumný ústav, 
Pichlovou ulicí, Teplého do DP příj. 10:47 

Zajeďte do areálu vozovny 

3.kolo  aneb Přes Staré Čívice a Opočínek po Kokešovském průmyslovém okruhu 

Dopravní podnik odj. 11:15 směr Závodiště, Letiště, (nejede okolo školky v Popkovicích), 
Popkovice hostinec, Staré Čívice točna, Staré Čívice 
průmyslová zóna (cca 11:40) a dále přes Kokešov do 
Opočínku (cca 11:50), přes Srnojedy a Svítkov po lince 15 do 
stanice Závodiště a dále do DP příj. 12:15 

Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd 

4.kolo  aneb Do Ostřešánek přes pole a louky po lince 10 a zpět 

Dopravní podnik odj. 13:10 po trase linky číslo 10 do Ostřešan točny příj.cca 13:29 
Ostřešany točna odj. 13:33 po trase linky číslo 10 přes Nemošice do DP příj.13:52 
Zajeďte do areálu vozovny 

5.kolo  aneb Odvážíme návštěvníky ze Dne otevřených dveří do centra 

Dopravní podnik odj. 14:45 přes Teplého ul., Masarykovo nám., po Sukově tř. a 
Sladkovského na tř.Míru 

Třída Míru odj. 14:56 přes Teplého do DP příj. 15:04 
Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině.  



Kurs A 02   autobus Solaris 18m DP Olomouc  

Základní část: nástup 8:30 odjezd 8:50 konec 15:20 celkem 6.8 hod.    km  4 kola 

1.kolo  aneb Do Černé u Bohdanče – po lince 18 a zpět 

Dopravní podnik odj. 8:50 směr Teplého, Smilova, Palackého, Hl.nádr.Hypernova cca 
9:01 a dále po lince 18 do Černé u Bohdanče příj.cca 9:25 odj. 
9:30 po lince 18 k hl.nádraží cca 9:54 a dále Palackého, 
Smilova, Teplého do DP příj. 10:05 

Zajeďte do areálu vozovny. 

2.kolo  aneb Do Ostřešánek přes pole a louky po lince 10 a zpět 

Dopravní podnik odj. 10:55 po trase linky číslo 10 do Ostřešan točny příj.cca 11:14 
Ostřešany točna odj. 11:18 po trase linky číslo 10 přes Nemošice do DP příj.11:37 
Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd 

3.kolo  aneb Do Rosic k Museu Rosice přes Sluneční a Globus  

Dopravní podnik odj. 12:30 přes Teplého, 17.listopadu, Palackého, Hl.nádr.Hypernova 
(12:41), Kpt.Bartoše, Sluneční, Trnová nám., Globus a dále 
vlevo po silnici I/36 před budovu nádraží Pardubice Rosice, 
tj.Museum PSHŽD (zastávka  u přenosného označníku) 

Museum Rosice odj. 12:55 přes Rosice Kréta, Kpt.Bartoše, Hl.nádraží (13:03), 
Palackého, 17.listopadu, Teplého do DP příj. 13:15 

Zajeďte do areálu vozovny. 

4.kolo  aneb Do Rosic k Museu Rosice přes Sluneční a Globus  

Dopravní podnik odj. 14:30 přes Teplého, 17.listopadu, Palackého, Hl.nádr.Hypernova 
(14:41), Kpt.Bartoše, Sluneční, Trnová nám., Globus a dále 
vlevo po silnici I/36 před budovu nádraží Pardubice Rosice, 
tj.Museum PSHŽD (zastávka  u přenosného označníku) 

Museum Rosice odj. 14:55 přes Rosice Kréta, Kpt.Bartoše, Hl.nádraží (15:03), 
Palackého, 17.listopadu, Teplého do DP příj. 15:15 

Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině. 

 
 



Kurs A 03   autobus Solaris Low entry DP Ostrava   

Základní část: nástup 8:35 odjezd 8:55 konec 14:10 celkem 5.6 hod.    km  4 kola 

1.kolo  aneb Do Ostřešánek přes pole a louky po lince 10 a zpět 

Dopravní podnik odj. 8:55 po trase linky číslo 10 do Ostřešan točny příj.cca 9:14 
Ostřešany točna odj. 9:18 po trase linky číslo 10 přes Nemošice do DP příj.9:37 
Zajeďte do areálu vozovny 

2.a 3.kolo aneb Přivážíme návštěvníky Dne otevřených dveří z centra města 

Dopravní podnik odj. 10:45  11:45  Trasa : DP – Teplého – Smilova –   
Třída Míru odj. 10:56   11:56  Masarykovo nám. – Sladkovského –   
Dopravní podnik příj. 11:04  12:04  tř.Míru – Smilova – Teplého - DP 

Po každém kole zajeďte do areálu vozovny. 
Poznámka :  V případě potřeby se lze domluvit s dispečerem zvláštní dopravy a nahradit 

tato kola záložním trolejbusem Škoda 24Tr 
Přestávka na oběd 

4.kolo  aneb Do Černé u Bohdanče – po lince 18 a zpět 

Dopravní podnik odj. 12:50 směr Teplého, Smilova, Palackého, Hl.nádr.Hypernova cca 
13:01 a dále po lince 18 do Černé u Bohdanče příj.cca 13:25 
odj. 13:30 po lince 18 k hl.nádraží cca 13:54 a dále Palackého, 
Smilova, Teplého do DP příj. 14:05 

Konec základní části. Připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině. 

 

 

 

 



Kurs A 04   autobus Iveco Crossway od výrobce 

Základní část: nástup 8:50 odjezd 9:10 konec 15:05 celkem 6.3 hod.    km  3 kola 

1.kolo  aneb Do Dřítče a zpět – novinka MHD 

Dopravní podnik odj.  9:10  přes nadjezd Paramo k hl.nádraží (9:16) a dále po trase linky 
číslo 16 (tzn. přes Hradeckou, se zajížďkou do Cihelny točny 
a pak přes Brozany a Ráby) ke Kunětické hoře a dále přes 
Němčice na novou konečnou Dříteč příj.cca 9:48 

Dříteč odj. 9:52 po trase linky číslo 16 (tzn. přes Ráby, Brozany, Cihelnu 
točnu a Univerzitu) do stanice Hl.nádraží Hypernova a odtud 
přes nadjezd Paramo do DP příj. 10:30 

Zajeďte do areálu vozovny. 

2.kolo  aneb Do Dřítče a zpět – novinka MHD 
Dopravní podnik odj.  11:10  přes nadjezd Paramo k hl.nádraží (11:16) a dále po trase linky 

číslo 16 (tzn. přes Hradeckou, se zajížďkou do Cihelny točny 
a pak přes Brozany a Ráby) ke Kunětické hoře a dále přes 
Němčice na novou konečnou Dříteč příj.cca 11:48 

Dříteč odj. 11:52 po trase linky číslo 16 (tzn. přes Ráby, Brozany, Cihelnu 
točnu a Univerzitu) do stanice Hl.nádraží Hypernova a odtud 
přes nadjezd Paramo do DP příj. 12:30 

Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd 

3.kolo  aneb Do Černé za Bory a Staročernska – staví jen na znamení 

Dopravní podnik odj.  13:55  přes nadjezd Paramo k hl.nádraží (14:01) a dále po lince 12 do 
Pardubiček (14:15), pokračuje po trase linky 28 do Černé za 
Bory točny  

Černá za Bory odj. 14:22 do Staročernska (14:30) a zpět po lince číslo 28 do Pardubiček 
a po lince 12 do stanice Hl.nádr.Hypernova a odtud přes 
nadjezd Paramo do DP příj. 15:00  

Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině. 
 
 
 

 



Kurs A 05   autobus Tedom CNG 

Základní část: nástup 9:10 odjezd 9:30 konec 15:44 celkem 6.6 hod.    km  4 kola 

1.kolo  aneb Do Rosic k Museu Rosice přes Sluneční a Globus  

Dopravní podnik odj. 9:30 přes Teplého, 17.listopadu, Palackého, Hl.nádr.Hypernova 
(9:41), Kpt.Bartoše, Sluneční, Trnová nám., Globus a dále 
vlevo po silnici I/36 před budovu nádraží Pardubice Rosice, 
tj.Museum PSHŽD (zastávka  u přenosného označníku) 

Museum Rosice odj. 9:55 přes Rosice Kréta, Kpt.Bartoše, Hl.nádraží (10:03), 
Palackého, 17.listopadu, Teplého do DP příj. 10:15 

Zajeďte do areálu vozovny. 

2.kolo  aneb Do Černé u Bohdanče – po lince 18 a zpět 

Dopravní podnik odj. 10:50 směr Teplého, Smilova, Palackého, Hl.nádr.Hypernova cca 
11:01 a dále po lince 18 do Černé u Bohdanče příj.cca 11:25 
odj. 11:30 po lince 18 k hl.nádraží cca 11:54 a dále Palackého, 
Smilova, Teplého do DP příj. 12:05 

Zajeďte do areálu vozovny– přestávka na oběd 

3.kolo  aneb Přes Staré Čívice a Opočínek po Kokešovském průmyslovém okruhu 

Dopravní podnik odj. 12:55 směr Závodiště, Letiště, (nejede okolo školky v Popkovicích), 
Popkovice hostinec, Staré Čívice točna, Staré Čívice 
průmyslová zóna (cca 13:20) a dále přes Kokešov do 
Opočínku (cca 13:30), přes Srnojedy a Svítkov po lince 15 do 
stanice Závodiště a dále do DP příj. 13:55 

Zajeďte do areálu vozovny. 

4.kolo  aneb Do Dubiny, Dubinské – rychlé spojení domů ze Dne otevřených dveří 

Dopravní podnik odj.  14:55  přes Teplého, Pichlovu ul., Výzkumný ústav, K Nemocnici, 
Dubina točna, Dubina Dubinská příj.cca 15:12 

Dubina Dubinská odj. 15:22 přes Dubinu točnu, K Nemocnici, Výzkumný ústav, 
Pichlovou ulicí, Teplého do DP příj. 15:39 

Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině. 
 
 
 



Kurs A 06   autobus Ikarus 280 Cottbusverkehr 

Základní část: nástup 9:30 odjezd 9:50 konec 15:01 celkem 5.5 hod.    km  4 kola 

1.kolo  aneb Do Ohrazenic a zpět – Ucpáváme díru na lince číslo 6  

Dopravní podnik odj. 9:50 do Dukly nám. a dále po lince číslo 6 do Ohrazenic příj.cca 
10:24 

Ohrazenice točna odj. 10:40 po lince číslo 6 do Dukly nám. a DP příj. 11:15 
Zajeďte do areálu vozovny– přestávka na oběd. 

2.kolo  aneb Do Černé za Bory a Staročernska – staví jen na znamení 

Dopravní podnik odj.  11:55  přes nadjezd Paramo k hl.nádraží (12:01) a dále po lince 12 do 
Pardubiček (12:15), pokračuje po trase linky 28 do Černé za 
Bory točny  

Černá za Bory odj. 12:22 do Staročernska (12:30) a zpět po lince číslo 28 do Pardubiček 
a po lince 12 do stanice Hl.nádr.Hypernova a odtud přes 
nadjezd Paramo do DP příj. 13:00  

Zajeďte do areálu vozovny 

3.kolo  aneb Do Rosic k Museu Rosice přes Sluneční a Globus  

Dopravní podnik odj. 13:30 přes Teplého, 17.listopadu, Palackého, Hl.nádr.Hypernova 
(13:41), Kpt.Bartoše, Sluneční, Trnová nám., Globus a dále 
vlevo po silnici I/36 před budovu nádraží Pardubice Rosice, 
tj.Museum PSHŽD (zastávka  u přenosného označníku) 

Museum Rosice odj. 13:55 přes Rosice Kréta, Kpt.Bartoše, Hl.nádraží (14:03), 
Palackého, 17.listopadu, Teplého do DP příj. 14:15 

Zajeďte na točnu DP 

4.kolo  aneb Do Svítkova a zpět přes hl.nádraží 

Dopravní podnik odj. 14:25 směr závodiště, Svítkov škola (cca 14:31), Svítkov park, 
Popkovice školka, letiště, závodiště, hl.nádraží  14:45 

  a dále Palackého, Smilova, Teplého, DP příj. 14:56 

Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině. 

 
 



Kurs A 07   autobus Citelis kloubový DPmHK (?) 

Základní část: nástup 9:35 odjezd 9:55 konec 14:09 celkem 4.6 hod.    km  3 kola 

1.kolo  aneb Do Černé za Bory a Staročernska – staví jen na znamení 

Dopravní podnik odj.  9:55  přes nadjezd Paramo k hl.nádraží (10:01) a dále po lince 12 do 
Pardubiček (10:15), pokračuje po trase linky 28 do Černé za 
Bory točny  

Černá za Bory odj. 10:22 do Staročernska (10:30) a zpět po lince číslo 28 do Pardubiček 
a po lince 12 do stanice Hl.nádr.Hypernova a odtud přes 
nadjezd Paramo do DP příj. 11:00  

Zajeďte do areálu vozovny 

2.kolo  aneb Do Rosic k Museu Rosice přes Sluneční a Globus  

Dopravní podnik odj. 11:30 přes Teplého, 17.listopadu, Palackého, Hl.nádr.Hypernova 
(11:41), Kpt.Bartoše, Sluneční, Trnová nám., Globus a dále 
vlevo po silnici I/36 před budovu nádraží Pardubice Rosice, 
tj.Museum PSHŽD (zastávka  u přenosného označníku) 

Museum Rosice odj. 11:55 přes Rosice Kréta, Kpt.Bartoše, Hl.nádraží (12:03), 
Palackého, 17.listopadu, Teplého do DP příj. 12:15 

Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd 

3.kolo  aneb Přivážíme návštěvníky z centra města na Den otevřených dveří 

Dopravní podnik odj. 13:45 přes Teplého ul., Masarykovo nám., po Sukově tř. a 
Sladkovského na tř.Míru 

Třída Míru odj. 13:56 přes Teplého do DP příj. 14:04 
Zajeďte do areálu vozovny 
Poznámka :  V případě potřeby se lze domluvit s dispečerem zvláštní dopravy a nahradit 

toto kolo záložním trolejbusem Škoda 24Tr. 
Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP  
předpokládaný návrat po 17.hodině. 

 

 



Kurs A 08   autobus SOR kloubový nebo ŠL 11 

Základní část: nástup 9:05 odjezd 9:25 konec 14:52 celkem 5.8 hod.    km  4 kola 

1.kolo  aneb Do Svítkova a zpět přes hl.nádraží 

Dopravní podnik odj. 9:25 směr závodiště, Svítkov škola (cca 9:31), Svítkov park, 
Popkovice školka, letiště, závodiště, hl.nádraží  9:45 

  a dále Palackého, Smilova, Teplého, DP příj. 9:56 
Zajeďte do areálu vozovny 

2.kolo   aneb Přes Kunětickou horu, Sezemice a Spojil – severní polabský okruh 

Dopravní podnik odj. 10:25 přes nadjezd Paramo k hl.nádraží 10:31 a dále po lince číslo 
16 včetně projetí točny Cihelna, Kunětická hora cca 11:03, 
Němčice, v Dřítči odbočit vpravo na Dražkov a Lukovnu, 
Sezemice cca 11:13 a dále po lince 19 včetně zajížďky do 
Spojila k Hl.nádr.Hypernova cca 11:38, přes nadjezd Paramo 
do DP příj. 11:45 

Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd 

3.kolo  aneb Přivážíme návštěvníky z centra města na Den otevřených dveří 

Dopravní podnik odj. 12:45 přes Teplého ul., Masarykovo nám., po Sukově tř. a 
Sladkovského na tř.Míru 

Třída Míru odj. 12:56 přes Teplého do DP příj. 13:04 
Zajeďte do areálu vozovny 
Poznámka :  V případě potřeby se lze domluvit s dispečerem zvláštní dopravy a nahradit 

toto kolo záložním trolejbusem Škoda 24Tr. 

4.kolo  aneb Do Dubiny, Dubinské – rychlé spojení domů ze Dne otevřených dveří 

Dopravní podnik odj.  14:10  přes Teplého, Pichlovu ul., Výzkumný ústav, K Nemocnici, 
Dubina točna, Dubina Dubinská příj.cca 14:27 

Dubina Dubinská odj. 14:30 přes Dubinu točnu, K Nemocnici, Výzkumný ústav, 
Pichlovou ulicí, Teplého do DP příj. 14:47 

Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině. 
 
 
 
 



Kurs A 09   autobus Škoda 706 RTO s vlekem Jelzc BBG Eberswalde 

Základní část: nástup 10:10 odjezd 10:30 konec 14:50 celkem 4.5 hod.    km  3 kola 

1.kolo  aneb Do Rosic k Museu Rosice přes Sluneční a Globus  

Dopravní podnik odj. 10:30 přes Teplého, 17.listopadu, Palackého, Hl.nádr.Hypernova 
(10:41), Kpt.Bartoše, Sluneční, Trnová nám., Globus a dále 
vlevo po silnici I/36 před budovu nádraží Pardubice Rosice, 
tj.Museum PSHŽD (zastávka  u přenosného označníku) 

Museum Rosice odj. 10:55 přes Rosice Kréta, Kpt.Bartoše, Hl.nádraží (11:03), 
Palackého, 17.listopadu, Teplého do DP příj. 11:15 

Zajeďte do areálu vozovny– přestávka na oběd. 

2.kolo  aneb Do Dubiny, točny – rychlé spojení na Den otevřených dveří 

Dopravní podnik odj.  12:10  přes Teplého, Pichlovu ul., Výzkumný ústav, K Nemocnici, 
Dubina točna příj.cca 12:26 

Dubina točna odj. 12:30 přes Dubinu točnu, K Nemocnici, Výzkumný ústav, 
Pichlovou ulicí, Teplého do DP příj. 12:46 

Zajeďte do areálu vozovny 

3.kolo   aneb Přes Kunětickou horu, Sezemice a Spojil – severní polabský okruh 

Dopravní podnik odj. 13:25 přes nadjezd Paramo k hl.nádraží 13:31 a dále po lince číslo 
16 včetně projetí točny Cihelna, Kunětická hora cca 14:03, 
Němčice, v Dřítči odbočit vpravo na Dražkov a Lukovnu, 
Sezemice cca 14:13 a dále po lince 19 včetně zajížďky do 
Spojila k Hl.nádr.Hypernova cca 14:38, přes nadjezd Paramo 
do DP příj. 14:45 

Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 

INSTRUKCE PRO PRŮVOD VOZIDEL PO MĚSTĚ : 

Odjezd po 16:10 hod. v rozestupech a v pořadí dle pokynů dispečera (bez cedulí, zastavovat 
jen na požádání lidí ve voze, vyhovět dle možností přáním fotografů na trase – např. zpomalit 
či na chvilku zastavit pro pořízení snímků) po této trase: 
DP – Dukla nám. – Zborovské nám. – Třída Míru – Sakařova – točna Židov – Sakařova – 
Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny hotel – Polabiny točna – Bělehradská – Kpt. 
Bartoše – Hl.Nádraží – Masarykovo nám. – Sladkovského – tř.Míru – Teplého – DP 
předpokládaný návrat po 17.hodině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autobusy 

Souhrnný přehled odjezdů od vozovny 

07     
08 10čb 50čr 55os 
09 10dř 25sn 30m 50oh 55čb 
10 10dd 25ks 30m 45t 50čr  55os 
11 10dř 15ko 30m 45t 55čb 
12 10dt 30m 45t 50čr 55ko 
13 10os 25ks 30m 45t 55čb 
14 10dd 25sn  30m 45t 55dd 
15 
16 10K 

čb = hl.nádraží – Pardubičky – Černá za Bory – Staročernsko – Pardubičky – hl.nádr. – DP 
cca 1 hod. 5 – 10 min. 

čr = hl.nádraží a po lince 18 do Černé u Bohdanče a zpět  cca 1 hod. 15 min.  
dd = Teplého – K Nemocnici – Dubina točna – Dubina Dubinská a zpět cca 36 - 44 min. 
dř = hl.nádraží – Cihelna – Kunětická hora – Dříteč a zpět cca 1 hod. 20 min. 
dt = Teplého – K Nemocnici – Dubina točna a zpět cca 36 min. 
ko = letiště – Staré Čívice – průmyslová zóna – Kokešov – Opočínek – Srnojedy – Svítkov – 

DP cca 1 hod. 
ks = hl.nádraží – Kunětická hora – Němčice – Sezemice – Spojil – hl.nádraží – DP  

cca   1hod. 20 min. 
K = postupný odjezd kavalkády všech schopných vozidel na okružní jízdu městem 
m = Smilova – hl.nádraží – Sluneční – Globus – Rosice Museum – hl.nádraží – Smilova – DP 

cca 45 min. 
oh = po lince 6 do Ohrazenic a zpět cca 1 hod. 25 min. 
os = po lince 10 do Ostřešan točny a zpět cca 42 min. 
t = Třída Míru a zpět cca 19 min. 
 
Škoda 706 RTO MTZ ev.č.28 – majitel DPmP a.s. – kurs A 01 
Solaris 18m – majitel DP města Olomouce – kurs A 02 
Solaris Low entry – majitel DP Ostrava – kurs 03 
Karosa Crossway – tovární vůz – kurs A 04 
TEDOM CNG  – tovární vůz – kurs A 05 
Ikarus 280 – majitel Cottbusverkehr GmbH – kurs A 06 
Citelis kloubový – majitel DPmHK (?) – kurs A 07 
SOR kloubový nebo ŠL 11 – kurs A 08 
Škoda 706 RTO s vlekem Jelcz – majitel BBG Eberswalde – kurs A 09 

JŘ budou dodržovány v rámci možností nasazených vozidel. 

 
 
 
 
 
 


