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
trolejbusů

platí dne 12.5.2007

Kurs T 01

trolejbus DPmP a.s. Škoda 9TrHT28

358

Základní část: nástup 7:45 odjezd 8:00 konec 15:14 celkem 7.5 hod. 82 km 5 kol
1.kolo

aneb Na Židov přes Teplého a zpět po Dukelské spojce

Dopravní podnik odj. 8:00
Židov, točna odj
8:25
Zajeďte do areálu vozovny
2.kolo

přes Teplého a tř.Míru na Židov točnu
přes tř.Míru, Zborovské nám., Kpt.Nálepky do DP příj.8:45

atypické kolo I aneb Jedeme ucpat díru na lince číslo 2

přes Teplého, Masarykovo n., Hradeckou na točnu UMA
směr Semtín, Globus, Polabiny točna (odj.10:05) a dále po
lince číslo 2 do Pardubiček, příj. cca 10:30
Pardubičky točna odj. 10:35 po lince číslo 2 do Polabin točna, příj. cca 10:50
Polabiny točna odj.
11:00 přes Masarykovo n., Teplého do točny DP příj.11:15
Otočte se na točně u DP

Dopravní podnik odj. 9:20
UMA točna odj.
9:51

3.kolo

aneb Do Pardubiček přes Dukelskou spojku a zpět

Dopravní podnik odj. 11:20 směr Dukla nám., Demokratické mládeže, Zborovské nám.,
tř.Míru, Kostelíček, Pardubičky příj.cca 11:41
Pardubičky točna odj. 11:47 směr Kostelíček, tř.Míru, Zborovské n., Kpt.Nálepky, DP
příj.12:08
Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd
4.kolo

aneb Na hlavní nádraží zajížďkou přes Sukovku a Kamenec a zpět

Dopravní podnik odj. 13:20 směr Dukla nám., Demokratické mládeže, Zborovské nám.,
Masarykovo nám., přes Sukovu, nám.Republiky, Kostelíček,
po Dašické do ul.Ke Kamenci (zastaví až ve stanici
Štrossova), Kostelíček, nám.Republiky, Sukova, Masarykovo
nám., Palackého, Hl.nádraží příj. cca 13:55
Hlavní nádraží odj. 14:05 směr Masarykovo nám., přes Sukovu, nám.Republiky,
Kostelíček, po Dašické do ul.Ke Kamenci (zastaví až ve
stanici Štrossova), Kostelíček, nám.Republiky, Masarykovo
nám., Zborovské nám., Kpt.Nálepky, DP příj. 14:40
Otočte se na točně u DP
5.kolo

aneb odvážíme návštěvníky do centra města po Dnu otevřených dveří

Dopravní podnik odj. 14:50 přes Teplého ulici, Masarykovo nám., na tř.Míru
tř.Míru odj.
15:01 přes Teplého ulici do DP příj. 15:09
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 T 02

trolejbus PSHŽD Škoda Sanos

329

Základní část: nástup 8:05 odjezd 8:20 konec 15:43 celkem 7.6 hod. 94 km 4 kola
1.kolo

aneb do Pardubiček přes Dukelskou spojku a zpět

Dopravní podnik odj. 8:20
Pardubičky točna odj. 8:47

směr Dukla nám., Demokratické mládeže, Zborovské nám.,
tř.Míru, Kostelíček, Pardubičky příj.cca 8:41
směr Kostelíček, tř.Míru, Zborovské n., Kpt.Nálepky, DP
příj. 9:08

Zajeďte do areálu vozovny
2.kolo

aneb Velký trolejbusový poznávací okruh poprvé

Dopravní podnik odj. 9:40
Jesničánky točna odj. 9:56

směr Dukla nám., Demokratické mládeže, Jesničánky točna
přes Zborovské nám., Masarykovo nám., přes Sukovu tř.,
Nám.Republiky, Sakařova, Židov, do Dubiny, sever
Dubina sever odj.
10:23 směr Na Drážce, Na Okrouhlíku, tř.Míru, Hl.nádraží 3.stopa
Hlavní nádraží odj. 10:50 po objížďkové trase linky číslo 3, tj. přes Kpt.Bartoše,
Polabiny hotel, Hradecká, Globus, Semtín, UMA, Lázně
Bohdaneč příj.cca11:20
Lázně Bohdaneč odj. 11:25 směr UMA, Semtín, Globus, Polabiny točna, Polabiny hotel,
Sukova, tř.Míru, Teplého, DP příj. 12:00
Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd

3.kolo

aneb Do lázní přes Polabiny točnu a zpět

Dopravní podnik odj. 13:00 směr Teplého, Masarykovo nám., Polabiny točna, Globus,
Semtín, UMA, Lázně Bohdaneč příj. cca 13:34
Lázně Bohdaneč odj. 13:41 směr UMA, Semtín, Globus, Polabiny točna, Masarykovo
nám., Teplého, DP příj. 14:15
Zajeďte do areálu vozovny
4.kolo

aneb Do Dubiny, sever přes Dukelskou spojku a zpět

Dopravní podnik odj. 14:40 směr Dukla nám., Zborovské nám., tř.Míru, U Kostelíčka, Na
Drážce, Dubina sever příj. cca 15:06
Dubina sever odj.
15:12 směr Na Drážce, tř.Míru, Zborovské nám., Dukla nám., DP
příj. 15:38
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 T 03

trolejbus DPmP a.s. Škoda 14Tr08

311

Základní část: nástup 8:25 odjezd 8:40 konec 15:50 celkem 7.4 hod. 70 km 5 kol
1.kolo

aneb Do Dubiny, sever přes Dukelskou spojku a zpět (Jedeme též ucpat díry
na linkách 5 a 11)

Dopravní podnik odj. 8:40
Dubina sever odj.

9:12

směr Dukla nám., Zborovské nám., tř.Míru, U Kostelíčka, Na
Drážce, Dubina sever příj. cca 9:06
směr Na Drážce, tř.Míru, Zborovské nám., Dukla nám., DP
příj. 9:38

Zajeďte do areálu vozovny
2.kolo

aneb Do lázní přes Polabiny točnu a zpět

Dopravní podnik odj. 10:00 směr Teplého, Masarykovo nám., Polabiny točna, Globus,
Semtín, UMA, Lázně Bohdaneč příj. cca 10:34
Lázně Bohdaneč odj. 10:41 směr UMA, Semtín, Globus, Polabiny točna, Masarykovo
nám., Teplého, DP příj. 11:15
Zajeďte do areálu vozovny
3.kolo

aneb Do Dubiny, sever přes Dukelskou spojku a zpět

Dopravní podnik odj. 11:40 směr Dukla nám., Zborovské nám., tř.Míru, U Kostelíčka, Na
Drážce, Dubina sever příj. cca 12:06
Dubina sever odj.
12:12 směr Na Drážce, tř.Míru, Zborovské nám., Dukla nám., DP
příj. 12:38
Zajeďte do areálu vozovny – přestávka na oběd
4.kolo

aneb Na Slovany přes Dukelskou spojku a zpět

Dopravní podnik odj. 13:40 směr Dukla nám., Zborovské nám., dále po lince číslo 1 na
Slovany příj.cca 14:02
14:08 po trase linky číslo 1 na Zborovské nám. a dále přes Duklu
Slovany točna odj.
nám. do DP, příj. 14:30
Zajeďte do areálu vozovny
5.kolo

aneb Na hlavní nádraží přes Polabiny, hotel a zpět

Dopravní podnik odj. 15:00 směr Teplého, Masarykovo nám., Polabiny hotel,
Kpt.Bartoše, Hl.nádraží příj.cca 15:20
Hlavní nádraží odj. 15:25 směr Kpt.Bartoše, Polabiny hotel, Masarykovo nám.,
Teplého, DP příj. 15:45
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.

Kurs T 04

trolejbus PSHŽD Škoda 9TrHT26

353

Základní část: nástup 8:45 odjezd 9:00 konec 15:05 celkem 6.3 hod. 77 km 4 kola
1.kolo

aneb Na hlavní nádraží přes Polabiny, hotel a zpět

Dopravní podnik odj. 9:00
Hlavní nádraží odj.

9:25

směr Teplého, Masarykovo nám., Polabiny hotel,
Kpt.Bartoše, Hl.nádraží příj.cca 9:20
směr Kpt.Bartoše, Polabiny hotel, Masarykovo nám.,
Teplého, DP příj. 9:45

Zajeďte do areálu vozovny
2.kolo

aneb Ucpáváme díru na lince číslo 7

Dopravní podnik odj. 10:05 po trase linky číslo 7 ke Globusu
Globus odj.
10:30 po trase linky číslo 7 do DP, příj. 10:50
Zajeďte do areálu vozovny
3.kolo

aneb Na Židov přes Teplého a zpět po Dukelské spojce

Dopravní podnik odj. 11:00 přes Teplého a tř.Míru na Židov točnu
11:25 přes tř.Míru, Zborovské nám., Kpt.Nálepky do DP příj.11:45
Židov, točna odj
Zajeďte do areálu vozovny– přestávka na oběd
4.kolo

aneb Velký trolejbusový poznávací okruh podruhé

Dopravní podnik odj. 12:40 směr Dukla nám., Demokratické mládeže, Jesničánky točna
Jesničánky točna odj. 12:56 přes Zborovské nám., Masarykovo nám., přes Sukovu tř.,
Nám.Republiky, Sakařova, Židov, do Dubiny, sever
Dubina sever odj.
13:23 směr Na Drážce, Na Okrouhlíku, tř.Míru, Hl.nádraží 3.stopa
Hlavní nádraží odj. 13:50 po objížďkové trase linky číslo 3, tj. přes Kpt.Bartoše,
Polabiny hotel, Hradecká, Globus, Semtín, UMA, Lázně
Bohdaneč příj.cca14:20
Lázně Bohdaneč odj. 14:25 směr UMA, Semtín, Globus, Polabiny točna, Polabiny hotel,
Sukova, tř.Míru, Teplého, 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 T 05

trolejbus DPmHK Škoda 15Tr

____

Základní část: nástup 10:05 odjezd 10:20 konec 15:13 celkem 5.1 hod. 60 km 3 kola
1.kolo

aneb Na hlavní nádraží zajížďkou přes Sukovku a Kamenec a zpět

Dopravní podnik odj. 10:20 směr Dukla nám., Demokratické mládeže, Zborovské nám.,
Masarykovo nám., přes Sukovu, nám.Republiky, Kostelíček,
po Dašické do ul.Ke Kamenci (zastaví až ve stanici
Štrossova), Kostelíček, nám.Republiky, Sukova, Masarykovo
nám., Palackého, Hl.nádraží příj. cca 10:55
Hlavní nádraží odj. 11:05 směr Masarykovo nám., přes Sukovu, nám.Republiky,
Kostelíček, po Dašické do ul.Ke Kamenci (zastaví až ve
stanici Štrossova), Kostelíček, nám.Republiky, Masarykovo
nám., Zborovské nám., Kpt.Nálepky, DP příj. 11:40
Zajeďte do areálu vozovny– přestávka na oběd
2.kolo

atypické kolo II aneb Průzkum točny Semtín a jiná točení

Dopravní podnik odj. 12:20 směr Dukla nám., Zborovské nám., Masarykovo nám.,
Hradecká, Globus, Semtín hl.brána příj.ccca 12:44
Semtín hl.brána odj. 12:50 směr Globus, Hradecká, Polabiny hotel, Bělehradská, otočit se
na kruhovém objezdu, Polabiny hotel, Sukova, následuje
tzv.malé kolečko, Sladkovského, tř.Míru, Masarykovo nám.,
dále přes Sukovu, nám.Republiky, Sakařova, Židov točna
příj.cca 13:21
Židov točna odj.
13:28 Sakařova, tř.Míru, Zborovské nám., Jesničánky příj.cca 13:45
Jesničánky odj.
13:56 přes Zborovské nám., do Teplého (2 x přesadit sběrače), DP
příj. 14:08
Zajeďte do areálu vozovny
3.kolo

aneb Do Pardubiček přes Dukelskou spojku a zpět

Dopravní podnik odj. 14:20 směr Dukla nám., Demokratické mládeže, Zborovské nám.,
tř.Míru, Kostelíček, Pardubičky příj.cca 14:41
Pardubičky točna odj. 14:47 směr Kostelíček, tř.Míru, Zborovské n., Kpt.Nálepky, DP
příj.15:08
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 T 06

trolejbus DPO Trollino 15AC

3604

Základní část: nástup 7:30 odjezd 7:45 konec 15:40 celkem 8.2 hod. 59 km 7 kol
První 3 kola

aneb Přivážíme návštěvníky z centra města na Den otevřených dveří

Dopravní podnik odj. 7:45
8:45
9:45
7:56
8:56
9:56
tř.Míru odj.
Dopravní podnik příj. 8:04
9:04 10:04
Po každém kole zajeďte do areálu vozovny.
4.kolo

Trasa:
DP – Teplého – Masarykovo nám.
– tř.Míru – Teplého - DP

aneb Na Slovany přes Dukelskou spojku a zpět

Dopravní podnik odj. 10:40 směr Dukla nám., Zborovské nám., dále po lince číslo 1 na
Slovany příj.cca 11:02
Slovany točna odj.
11:08 po trase linky číslo 1 na Zborovské nám. a dále přes Duklu
nám. do DP, příj. 11:30
Zajeďte do areálu vozovny– přestávka na oběd
5.kolo

aneb Na hlavní nádraží přes Polabiny, hotel a zpět

Dopravní podnik odj. 12:00 směr Teplého, Masarykovo nám., Polabiny hotel,
Kpt.Bartoše, Hl.nádraží příj.cca 12:20
Hlavní nádraží odj. 12:25 směr Kpt.Bartoše, Polabiny hotel, Masarykovo nám.,
Teplého, DP příj. 12:45
Zajeďte do areálu vozovny – chlazení trolejbusu, pózování
6.kolo

aneb Na Židov přes Teplého a zpět po Dukelské spojce

Dopravní podnik odj. 14:00 přes Teplého a tř.Míru na Židov točnu
Židov, točna odj
14:25 přes tř.Míru, Zborovské nám., Kpt.Nálepky do DP příj.14:45
Zajeďte do areálu vozovny
7.kolo

atypické kolo III aneb Malé šoto-kolečko po Skřivánku na závěr

Dopravní podnik odj. 15:20 směr Dukla nám., Zborovské nám., do Teplého (2 x přesadit
sběrače) – DP příj. 15:35
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 T 07

trolejbus DPmP a.s. Škoda 24Tr

320?

Základní část: nástup 7:30 odjezd 10:45 konec 15:30 celkem 8.0 hod.
Záloha 7:45 – 15:30
Tento trolejbus bude pózovat ve vozovně a částečně sloužit jako záloha.
Dle požadavků může nahradit některý z autobusů při jízdě na tř.Míru a zpět nebo vyjet na
neplánovanou jízdu podle pokynů dispečera zvláštní dopravy.
Výkon zapište do jízdního výkazu dle skutečnosti.
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.

Trolejbusy
Souhrnný přehled odjezdů od vozovny
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

05
00ž
00np
00b
00ž
00np
00b
00ž
00np
05

35
05
05
05g
05
05
05
05
05
10K

45t
20p 35
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neoznačené a nezvýrazněné spoje = odjezdy pravidelné linky číslo 7
aI = atypické kolo I: směr UMA – Polabiny točna – kolo na lince 2 – Polabiny točna – DP
cca 1 hod. 55 min.
aII = atypické kolo II: směr Dukla nám. – Hradecká – Semtín hl.br. – Hradecká – Bělehradská
– zim.stadion – malé kolečko v centru – Sakařova – Židov – tř.Míru –
Jesničánky – Teplého – DP cca 1 hod. 48 min.
aIII = atypické kolo III: směr Dukla nám. – Zborovské n. – Teplého – DP cca 15 min.
b = Lázně Bohdaneč přes Polabiny točnu a zpět cca 1 hod. 15 min.
ds = Dubina, sever přes Dukelskou spojku a zpět cca 58 min.
g = Globus po trase linky číslo 7 a zpět cca 45 min.
K = postupný odjezd kavalkády všech schopných vozidel na okružní jízdu městem
nk = Hlavní nádraží přes Sukovu, Kamenec a zpět cca 1 hod. 20 min.
np = Hlavní nádraží přes Polabiny hotel a zpět cca 45 min.
p = Pardubičky přes Dukelskou spojku a zpět cca 48 min.
s = Slovany přes Dukelskou spojku a zpět cca 50 min.
t = Třída Míru a zpět cca 19 min.
v = velké poznávací trolejbusové kolo: Dukla nám. – Jesničánky – Sukova tř. – Sakařova –
Dubina, sever – Na Okrouhlíku – tř.Míru – Hl.nádraží – Kpt.Bartoše –
Hradecká – Semtín – Lázně Bohdaneč – Semtín – Polabiny točna –
Sukova – tř.Míru – Teplého – DP cca 2 hod. 20 min.
ž = Židov přes Teplého a zpět po Dukelské spojce cca 45 min.
Nasazení vozidel:
Škoda 9TrHT28 ev.č.358 – majitel DPmP a.s. – kurs T 01
Škoda Sanos ev.č.329 – majitel PSHŽD – kurs T 02
Škoda 14Tr08 ev.č. 311 – majitel DPmP a.s. – kurs T 03
Škoda 9TrHT26 ev.č.353 – majitel PSHŽD – kurs T 04
Škoda 15Tr – majitel DPmHK a.s. – kurs T 05
Trollino 15AC ev.č. 3604 – majitel DPO a.s. – kurs T 06
JŘ budou dodržovány v rámci možností nasazených vozidel.

