
 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v Dopravním podniku města 
Pardubic a.s. 

u příležitosti 

60 let MHD 

a 

58 trolejbusové dopravy 

v Pardubicích 

Vozové jízdní řády pro mimořádné 
jízdy historických a moderních 

trolejbusů 

   

   

platí dne 24.4.2010 

 



 

 

Kurs T 01   trolejbus Škoda 9TrHT26, PSHŽD   353 

Základní část: nástup 7:40 odjezd 7:55 konec 15:53 celkem 8.2 hod.     6 kol 

1. okruh aneb Přes polabinské točny, zpět okolo nádraží a přes třídu Míru 

Dukla vozovna odj.  7:55  přes Duklu nám., Zborovské nám., Masarykovo nám., 
Polabiny hotel, do Polabin točny, příj. cca 8:15 (na točnu až 
po přejezdu linky 11 od Globusu) 

Polabiny točna odj. 8:22 přes Bělehradskou na točnu Sluneční, příj. cca  8:27 
Polabiny Sluneční odj. 8:38 přes Hlavní nádraží 8:44, Masarykovo nám., Sladkovského, 

tř.Míru 8:52, Zborovské nám., Dukla nám., Dukla vozovna 
příj. cca 9:04 – po vyložení cestujících zajede na dvůr 

2. okruh aneb Do Pardubiček a Semtína, zpět přes Masarykovo nám. 

Dukla vozovna odj. 9:55 přes Duklu nám., Zborovské nám., tř. Míru, Kostelíček do 
Pardubiček, příj. cca 10:18 

Pardubičky odj. 10:25 okolo Krajského úřadu, nám. Republiky, Sukova třída, Zimní 
stadion, Polabiny hotel, Polabiny točna 10:41, Globus, na 
točnu Semtín, hlavní brána, příj. cca 10:48,  společné 
fotografování s kursem A 02 a A03. Prosíme posádku vozu, 
aby zorganizovala pózování všech tří vozidel.  

Semtín, hl. brána odj. 10:53 směr Globus, Hradecká, Masarykovo nám. 11:05, Teplého, do 
Dukly vozovny, příj. cca 11:13 – po vyložení cestujících 
zajede na dvůr – přestávka na oběd 

3. okruh aneb Výlet přes Dubinu a Lázně Bohdaneč 

Dukla vozovna odj. 11:55 do Teplého ulice a dále po trati linky číslo 5 přes Židov točnu 
do Dubiny sever, příj. cca 12:17 

Dubina sever odj. 12:27 po trase linky číslo 13 do Kpt. Bartoše a dále Bělehradskou 
ulicí okolo Polabin, hotelu do stanice Polabiny, Hradecká 
12:54, dále směr Globus (vystrkat linku 7), Semtín, UMA, 
Lázně Bohdaneč, příj. cca 13:13  

Lázně Bohdaneč odj. 13:25 po trase linky číslo 3 na Masarykovo nám. 13:49 a dále přes 
Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 13:57 – po 
vyložení cestujících zajede na dvůr 

4. okruh aneb Výpomoc na lince číslo 1 a návrat s dvojím přesazováním sběračů 

Dukla vozovna odj. 14:35 přes Duklu nám. na Zborovské nám. 14:42 a dále po trase 
linky číslo 1 na Slovany, příj. cca 14:58 

Slovany točna odj. 15:08 po trase linky číslo 1 do Jesničánek, příj. cca 15:29 
Jesničánky točna odj. 15:38 přes Zborovské nám., do Teplého ul. (2 x přesadit sběrače) a 

do Dukly vozovny, příj. cca 15:48. 
Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 
 

 

 



 

 

Kurs T 02   trolejbus Škoda 14Tr08    311 

Základní část: nástup 7:20 odjezd 7:35 konec 15:53 celkem 8.6 hod.    6,5 kola 

1. okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky 

Dukla vozovna odj.  7:35 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. cca 7:47  

Třída Míru odj. 7:48 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 7:58, zajede 
na točnu před DP 

2. okruh aneb Přes polabinské točny, zpět okolo nádraží a přes třídu Míru 

Dukla vozovna odj.  8:15  přes Duklu nám., Zborovské nám., Masarykovo nám., 
Polabiny hotel, do Polabin točny, příj. cca 8:35  

Polabiny točna odj. 8:42 přes Bělehradskou na točnu Sluneční, příj. cca  8:47 
Polabiny Sluneční odj. 8:58 přes Hlavní nádraží 9:04, Masarykovo nám., Sladkovského, 

tř. Míru 9:12, Zborovské nám., Dukla nám., Dukla vozovna 
příj. cca 9:24 – po vyložení cestujících zajede na dvůr 

3. okruh aneb Do Pardubiček a Semtína, zpět přes Masarykovo nám. 

Dukla vozovna odj. 10:15 přes Duklu nám., Zborovské nám., tř. Míru, Kostelíček do 
Pardubiček, příj.cca 10:38 

Pardubičky odj. 10:45 okolo Krajského úřadu, nám.Republiky, Sukova třída, Zimní 
stadion, Polabiny hotel, Polabiny točna 11:01 (bude vás tlačit 
linka číslo 11, pusťte ji před sebe jedině v případě, že by 
nestihla odjezd od Globusu v 11:10), Globus, na točnu 
Semtín, hlavní brána, příj. cca 11:08   

Semtín, hl. brána odj. 11:13 směr Globus, Hradecká, Masarykovo nám. 11:25, Teplého, do 
Dukly vozovny, příj. cca 11:33 – po vyložení cestujících 
zajede na dvůr – přestávka na oběd 

4. okruh aneb Výlet přes Dubinu a Lázně Bohdaneč 

Dukla vozovna odj. 12:15 do Teplého ulice a dále po trati linky číslo 5 přes Židov točnu 
do Dubiny sever, příj. cca 12:37 

Dubina sever odj. 12:47 po trase linky číslo 13 do Kpt. Bartoše a dále Bělehradskou 
ulicí okolo Polabin, hotelu do stanice Polabiny, Hradecká 
13:14, dále směr Globus, Semtín, UMA, Lázně Bohdaneč, 
příj. cca 13:33  

Lázně Bohdaneč odj. 13:45 po trase linky číslo 3 na Masarykovo nám. 14:09 a dále přes 
Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 14:17 – po 
vyložení cestujících zajede na dvůr 

5. okruh aneb Malá výpomoc na lince číslo 1 

Dukla vozovna odj. 14:55 přes Duklu nám. na Zborovské nám. 15:02 a dále po trase 
linky číslo 1 na Slovany, příj. cca 15:18 

Slovany točna odj. 15:28 přes třídu Míru a Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 
15:48 

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



 

 

Kurs T 03   trolejbus Škoda Sanos PSHŽD   329 

Základní část: nástup 8:20 odjezd 8:35 konec 15:43 celkem 7.4 hod.    5,5 kola 

1. okruh aneb Přes polabinské točny, zpět okolo nádraží a přes třídu Míru 

Dukla vozovna odj.  8:35  přes Duklu nám., Zborovské nám., Masarykovo nám., 
Polabiny hotel, do Polabin točny, příj. cca 8:55  

Polabiny točna odj. 9:02 přes Bělehradskou na točnu Sluneční, příj. cca  9:07 
Polabiny Sluneční odj. 9:18 přes Hlavní nádraží 9:24, Masarykovo nám., Sladkovského, 

tř. Míru 9:32, Zborovské nám., Dukla nám., Dukla vozovna 
příj. cca 9:44 – po vyložení cestujících zajede na dvůr 

2. okruh aneb Do Pardubiček a Semtína, zpět přes Masarykovo nám. 

Dukla vozovna odj. 10:35 přes Duklu nám., Zborovské nám., tř. Míru, Kostelíček do 
Pardubiček, příj. cca 10:58 

Pardubičky odj. 11:05 okolo Krajského úřadu, nám. Republiky, Sukova třída, Zimní 
stadion, Polabiny hotel, Polabiny točna 11:21, Globus (v 
případě potřeby vytlačit nebo předjet linku číslo 7), na točnu 
Semtín, hlavní brána, příj. cca 11:28   

Semtín, hl. brána odj. 11:33 směr Globus, Hradecká, Masarykovo nám.11:45, Teplého, do 
Dukly vozovny, příj. cca 11:53 – po vyložení cestujících 
zajede na dvůr – přestávka na oběd 

3. okruh aneb Výlet přes Dubinu a Lázně Bohdaneč 

Dukla vozovna odj. 12:35 do Teplého ulice a dále po trati linky číslo 5 přes Židov točnu 
do Dubiny sever, příj. cca 12:57 

Dubina sever odj. 13:07 po trase linky číslo 13 do Kpt. Bartoše a dále Bělehradskou 
ulicí okolo Polabin, hotelu do stanice Polabiny, Hradecká 
13:34, dále směr Globus (v případě potřeby vytlačit nebo 
předjet linku číslo 11), Semtín, UMA, Lázně Bohdaneč, příj. 
cca 13:53  

Lázně Bohdaneč odj. 14:05 po trase linky číslo 3 na Masarykovo nám. 14:29 a dále přes 
Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 14:37 – po 
vyložení cestujících zajede na dvůr 

4. okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky 

Dukla vozovna odj.  15:15 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. cca 15:27  

Třída Míru odj. 15:28 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 15:38 
Konec základní části. Zajeďte do areálu vozovny a připravte se na průvod vozidel po městě. 



 

 

Kurs T 04  trolejbus Škoda 28Tr z nejnovější dodávky, bez reklam  404-5 

Základní část: nástup 8:00 odjezd 8:15 konec 15:02 celkem 7,0 hod.        5 kol 

1. okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky 

Dukla vozovna odj.  8:15 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. cca 8:27  

Třída Míru odj. 8:28 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 8:38, zajede 
na točnu před DP 

2. okruh aneb Přes polabinské točny, zpět okolo nádraží a přes třídu Míru 

Dukla vozovna odj.  8:55  přes Duklu nám., Zborovské nám., Masarykovo nám., 
Polabiny hotel, do Polabin točny, příj. cca 9: 15 (na točnu 
až po přejezdu linky 11 od Globusu) 

Polabiny točna odj. 9:22 přes Bělehradskou na točnu Sluneční, příj. cca  9:27 
Polabiny Sluneční odj. 9:38 přes Hlavní nádraží 9:44, Masarykovo nám., Sladkovského, 

tř. Míru 9:52, Zborovské nám., Dukla nám., Dukla vozovna 
příj. cca 10:04 – po vyložení cestujících zajede na dvůr 

3. okruh aneb Do Pardubiček a Semtína, zpět přes Masarykovo nám. 

Dukla vozovna odj. 10:55 přes Duklu nám., Zborovské nám., tř.Míru, Kostelíček do 
Pardubiček, příj. cca 11:18 

Pardubičky odj. 11:25 okolo Krajského úřadu, nám. Republiky, Sukova třída, Zimní 
stadion, Polabiny hotel, Polabiny točna 11:41, Globus, na 
točnu Semtín, hlavní brána, příj. cca 11:48   

Semtín, hl. brána odj. 11:53 směr Globus, Hradecká, Masarykovo nám. 12:05, Teplého, do 
Dukly vozovny, příj. cca 12:13 – po vyložení cestujících 
zajede na dvůr – přestávka na oběd 

4. okruh aneb Výlet přes Dubinu a Lázně Bohdaneč 

Dukla vozovna odj. 12:55 do Teplého ulice a dále po trati linky číslo 5 přes Židov točnu 
do Dubiny sever, příj. cca 13:17 

Dubina sever odj. 13:27 po trase linky číslo 13 do Kpt. Bartoše a dále Bělehradskou 
ulicí okolo Polabin, hotelu do stanice Polabiny, Hradecká 
13:54, dále směr Globus (v případě potřeby vytlačit nebo 
předjet linku číslo 7), Semtín, UMA, Lázně Bohdaneč, příj. 
cca 14:13  

Lázně Bohdaneč odj. 14:25 po trase linky číslo 3 na Masarykovo nám. 14:49 a dále přes 
Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 14:57  

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

 

 

 

 



 

 

Kurs T 05   trolejbus Škoda 26Tr, DPmJ    

Základní část: nástup 8:20 odjezd 8:35 konec 15:22 celkem  7.0 hod.    5,5 kola 

1. okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky 

Dukla vozovna odj.  8:35 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. cca 8:47  

Třída Míru odj. 8:48 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 8:58, zajede 
na točnu před DP 

2. okruh aneb Přes polabinské točny, zpět okolo nádraží a přes třídu Míru 

Dukla vozovna odj.  9:15  přes Duklu nám., Zborovské nám., Masarykovo nám., 
Polabiny hotel, do Polabin točny, příj. cca 9: 35 

Polabiny točna odj. 9:42 přes Bělehradskou na točnu Sluneční, příj. cca  9:47 
Polabiny Sluneční odj. 9:58 přes Hlavní nádraží 10:04, Masarykovo nám., Sladkovského, 

tř. Míru 10:12, Zborovské nám., Dukla nám., Dukla vozovna 
příj. cca 10:24 – po vyložení cestujících zajede na dvůr 

3. okruh aneb Do Pardubiček a Semtína, zpět přes Masarykovo nám. 

Dukla vozovna odj. 11:15 přes Duklu nám., Zborovské nám., tř.Míru, Kostelíček do 
Pardubiček, příj. cca 11:38 

Pardubičky odj. 11:45 okolo Krajského úřadu, nám.Republiky, Sukova třída, Zimní 
stadion, Polabiny hotel, Polabiny točna 12:01 (bude vás tlačit 
linka číslo 11, pusťte ji před sebe jedině v případě, že by 
nestihla odjezd od Globusu v 12:10), Globus, na točnu 
Semtín, hlavní brána, příj. cca 12:08   

Semtín, hl. brána odj. 12:13 směr Globus, Hradecká, Masarykovo nám.12:25, Teplého, do 
Dukly vozovny, příj. cca 12:33 – po vyložení cestujících 
zajede na dvůr – přestávka na oběd 

4. okruh aneb Výlet přes Dubinu a Lázně Bohdaneč 

Dukla vozovna odj. 13:15 do Teplého ulice a dále po trati linky číslo 5 přes Židov točnu 
do Dubiny sever, příj. cca 13:37 

Dubina sever odj. 13:47 po trase linky číslo 13 do Kpt. Bartoše a dále Bělehradskou 
ulicí okolo Polabin, hotelu do stanice Polabiny, Hradecká 
14:14, dále směr Globus, Semtín, UMA, Lázně Bohdaneč, 
příj. cca 14:33  

Lázně Bohdaneč odj. 14:45 po trase linky číslo 3 na Masarykovo nám. 15:09 a dále přes 
Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 15:17 

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

 

 

 

 



 

 

Kurs T 06   trolejbus Škoda 9TrHT28    358 

Základní část: nástup 8:40 odjezd 8:55 konec 15:42  celkem 7.0 hod.     5,5 kola 

1. okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky 

Dukla vozovna odj.  8:55 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. cca 9:07  

Třída Míru odj. 9:08 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 9:18 zajede 
na točnu před DP 

2. okruh aneb Přes polabinské točny, zpět okolo nádraží a přes třídu Míru 

Dukla vozovna odj.  9:35  přes Duklu nám., Zborovské nám., Masarykovo nám., 
Polabiny hotel, do Polabin točny, příj. cca 9:55 

Polabiny točna odj. 10:02 přes Bělehradskou na točnu Sluneční, příj. cca  10:07 
Polabiny Sluneční odj. 10:18 přes Hlavní nádraží 10:24, Masarykovo nám., Sladkovského, 

tř. Míru 10:32, Zborovské nám., Dukla nám., Dukla vozovna 
příj. cca 10:44 – po vyložení cestujících zajede na dvůr 

3. okruh aneb Do Pardubiček a Semtína, zpět přes Masarykovo nám. 

Dukla vozovna odj. 11:35 přes Duklu nám., Zborovské nám., tř. Míru, Kostelíček do 
Pardubiček, příj. cca 11:58 

Pardubičky odj. 12:05 okolo Krajského úřadu, nám.Republiky, Sukova třída, Zimní 
stadion, Polabiny hotel, Polabiny točna 12:21, Globus (v 
případě potřeby vytlačit nebo předjet linku číslo 7), na točnu 
Semtín, hlavní brána, příj.cca 12:28   

Semtín, hl. brána odj. 12:33 směr Globus, Hradecká, Masarykovo nám. 12:45, Teplého, do 
Dukly vozovny, příj. cca 12:53 – po vyložení cestujících 
zajede na dvůr – přestávka na oběd 

4. okruh aneb Výlet přes Dubinu a Lázně Bohdaneč 

Dukla vozovna odj. 13:35 do Teplého ulice a dále po trati linky číslo 5 přes Židov točnu 
do Dubiny sever, příj. cca 13:57 

Dubina sever odj. 14:07 po trase linky číslo 13 do Kpt. Bartoše a dále Bělehradskou 
ulicí okolo Polabin, hotelu do stanice Polabiny, Hradecká 
14:34, dále směr Globus (v případě potřeby vytlačit nebo 
předjet linku číslo 11), Semtín, UMA, Lázně Bohdaneč, příj. 
cca 14:53  

Lázně Bohdaneč odj. 15:05 po trase linky číslo 3 na Masarykovo nám. 15:29 a dále přes 
Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. cca 15:37 

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



 

 

Kurs T 07    trolejbus Škoda 24Tr z novější dodávky  320/322 
Základní část: nástup 7:30 – trasu a ukončení určí dispečer 

Řidič bude k dispozici dispečerovi jako provozní záloha. Mimoto zajistí tyto dvě jízdy: 

1. povinný okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky 

Dukla vozovna odj.  13:55 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. 14:06  

Třída Míru odj. 14:06 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. 14:14, zajede na 
točnu před DP 

2. povinný okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky 

Dukla vozovna odj.  14:15 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. 14:26  

Třída Míru odj. 14:26 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. 14:34 – po 
vyložení cestujících zajede na dvůr. 

Po skončení základní části pojede tento trolejbus v průvodu vozidel. 



 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v Dopravním podniku města 
Pardubic a.s. 

u příležitosti 

60 let MHD 

a 

58 trolejbusové dopravy 

v Pardubicích 

Vozové jízdní řády pro mimořádné 
jízdy historických a moderních 

autobusů 

   

   

platí dne 24.4.2010 

 



 

 

Kurs A 01   autobus Škoda 706 RTO čís. 28    

Základní část: nástup 8:25 odjezd 8:45 konec 15:26 celkem 7.0 hod.     4 kola 

1. okruh aneb Výpomoc na lince číslo 6 

Dukla vozovna odj.  8:45  jako rychlík přes nadjezd Paramo po silnici I/37 okolo Rosic 
na křižovatku u Globusu a dále na točnu Ohrazenice 

Ohrazenice točna odj. 9:05 po trase linky číslo 6 (hl. nádraží 9:18), nám. Republiky, 
okolo krematoria, do Dukly vozovny (nezajíždí na Dukelské 
náměstí), příj. cca 9:40, po vyložení cestujících zajede na 
dvůr 

2. okruh aneb Výpomoc na lince číslo 8 

Dukla vozovna odj. 10:10 s lidmi přes nadjezd Paramo, hl. nádraží 10:16 a dále po trase 
linky číslo 8 do Dubiny, Dubinské, příj. cca 10:36 

Dubina, Dubinská odj. 10:45 po trase linky číslo 8 přes Hl. nádraží, Albert HM (11:03), 
přes nadjezd Paramo do Dukly vozovny, příj. cca 11:09  

   po vyložení cestujících zajede na dvůr – přestávka na oběd 

3. okruh aneb Linka 24 do Čepí 

Dukla vozovna odj. 12:30 po trase linky číslo 24 do Starého Mateřova a Čepí, příj. cca 
12:50 

Čepí odj. 12:55 po trase linky číslo 24 zpět do Dukly vozovny, příj. cca 
13:15, po vyložení cestujících zajede na dvůr 

4. okruh aneb Průzkum linky 12 

Dukla vozovna odj. 13:50 přes nadjezd Paramo k hl. nádraží 13:56, po objížďkové trase 
linky číslo 12 k Tesle Zámečku a TMS – zde fotopauza, další 
odjezd cca 14:20 – dále okolo Barumu přes Černou za Bory 
do Mnětic 

Mnětice odj. 14:40  (po fotografování) do Černé za Bory na konečnou linky 12 
(ulicí Na Vsi) – zde fotopauza, další odjezd cca 14:50 – dále 
do Drozdic – další fotopauza, odjezd cca 14:55 – přímo na 
nadjezd přes železniční trať, Slovany, Masarykovo nám., Hl. 
nádraží, Albert HM (cca 15:15) a přes nadjezd Paramo do 
Dukly vozovny, příj. cca 15:21. 

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



 

 

Kurs A 02   autobus ŠM 11  

Základní část: nástup 8:30 odjezd 8:50 konec 15:28   celkem 7,0 hod.     4 kola 

1. okruh aneb Svoz návštěvníků ze Svítkova  

Dukla vozovna odj.  8:50  směr Svítkov, škola 8:56, Svítkov park, Pokovice, školka, 
Letiště zpět do vozovny DP, příjezd cca 9:05, po vyložení 
cestujících zajede na dvůr 

2. okruh aneb Výpomoc na lince číslo 6 a fotografování v Semtíně 

Dukla vozovna odj.  9:50  s lidmi na Duklu náměstí na konečnou linky číslo 6, otočit a 
v 9:55 po lince číslo 6 (Hl. nádraží, Albert HM cca 10:17) do 
Ohrazenic, fotopauza v zastávce Globus, parkoviště a dále do 
Doubravic nám., příj. cca 10:40 

Doubravice nám. odj. 10:42 (ihned po fotografování) přejezd do Semtína hl. brány, příj. 
cca 10:46. Zůstaňte stát u vrátnice a po příjezdu trolejbusu 
na kurzu T 01 najeďte vlevo vedle něj. Při pózování se řiďte 
pokyny jeho posádky. 

Semtín hl. brána odj. 10:55 přejezd nejkratší cestou do Ohrazenic točny  
Ohrazenice točna odj. 11:05 po trase linky číslo 6 (hl. nádraží 11:18), nám. Republiky, 

okolo krematoria, do Dukly vozovny (nezajíždí na Dukelské 
náměstí), příj. cca 11:40, po vyložení cestujících zajede na 
dvůr – přestávka na oběd 

3. okruh aneb Do Rybitví k zadní bráně 

Dukla vozovna odj.  12:50 přes Teplého ulici do stanice třída Míru (je možno vyčkat do 
13:00 na příjezd kurzu T 02 od Dubiny) a dále přes 
Sladkovského ulici na Masarykovo nám. a odtud po trase 
linky číslo 9 (Hl. nádraží, Albert HM cca 13:08) do Rosic 
točny a dále do Rybitví, zadní brána, příjezd cca 13:20 

  Režim u zadní brány bude tento: Autobus se otočí na 
odbočce asfaltové cesty vlevo cca 200 m před vrátnicí v lese. 
Pak bude pomalu couvat k vrátnici, která v té době bude bez 
obsluhy. Fotografování areálu továrny je zakázáno. 

Rybitví, zad. br. odj. 13:30 po trase linky číslo 9 kolem Hl. nádraží (13:42), na 
Masarykovo nám. a dále Sladkovského ulicí na třídu Míru 
(fotopauza, odj. cca 13:50), přes Teplého ulici do Dukly 
vozovny, příjezd cca 13:58, po vyložení cestujících zajede 
na dvůr 

4. okruh aneb Výpomoc na linkách číslo 8 a 26 

Dukla vozovna odj. 14:30 s lidmi přes nadjezd Paramo, hl. nádraží 14:36 a dále po trase 
linky číslo 8 do Dubiny, Dubinské, příj. cca 14:56 

Dubina, Dubinská odj. 15:05 po trase linky číslo 26 přes Hlaváčovu ulici do stanice Hl. 
nádraží, Albert HM (15:17), přes nadjezd Paramo do Dukly 
vozovny, příj. cca 15:23  

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



 

 

Kurs A 03    autobus Ikarus 280 

Základní část: nástup 8:10 odjezd 8:30 konec 15:10   celkem 7,0 hod.    4 kola 

1. okruh aneb Velká výpomoc na lince číslo 8 

Dukla vozovna odj. 8:30 s lidmi přes nadjezd Paramo, hl. nádraží 8:36 a dále po trase 
linky číslo 8 do Dubiny, Dubinské, příj. cca 8:56 

Dubina, Dubinská odj. 9:05 po trase linky číslo 8 přes Hl. nádraží, Albert HM (9:23), přes 
nadjezd Paramo do Svítkova školy (cca 9:32), přes Popkovice 
školku a letiště do Dukly vozovny, příj. cca 9:41, po 
vyložení cestujících zajede na dvůr 

2. okruh  aneb Výpomoc do chemické oblasti 

Dukla vozovna odj. 10:30 jede Teplého ulicí, přes Masarykovo nám., Polabiny 
Hradecká, Globus, Semtín hl. brána, příj. cca 10:50, společné 
fotografování s kurzem T01 a A02. Řiďte se pokyny posádky 
trolejbusu na kurzu T 01. 

Semtín, hl. brána odj. 11:00 jako rychlík do stanice Polabiny, Hradecká (cca 11:05) a pak 
stavět na všech zastávkách přes Masarykovo nám. a Teplého 
ulici do Dukly vozovny, příj. cca 11:17,  po vyložení 
cestujících zajede na dvůr – přestávka na oběd 

3. okruh aneb Vzpomínka na starou autobusovou jedenáctku a po šestce zpět 

Dukla vozovna odj. 12:10 jede jako rychlík ulicemi Teplého, Pichlova, Karla IV. do 
stanice Krajský úřad a odtud zastavuje na všech zastávkách až 
do točny Pardubičky, příj. cca 12:25 (nechat místo na 
projetí trolejbusu linky číslo 2) 

Pardubičky točna odj. 12:35 jede okolo Kostelíčka, nám. Republiky, Sukova třída, 
Stavařov, Polabiny točna, Ohrazenice pošta do Ohrazenic 
točna, příj. cca 12:58 

Ohrazenice točna odj. 13:05 po trase linky číslo 6 (hl. nádraží 13:18), nám. Republiky, 
okolo krematoria, do Dukly vozovny (nezajíždí na Dukelské 
náměstí), příj. cca 13:40, po vyložení cestujících zajede na 
dvůr 

4. okruh aneb Konec směny v TMS 

Dukla vozovna odj. 14:10 jede Teplého ulicí, přes Masarykovo nám. a dále po 
objížďkové trase linky 12 přes Slovany přejezd k Tesle 
Zámečku a na TMS, příj. cca 14:35 

TMS odj. 14:40  okolo Tesly Zámečku, přes Barum, nadjezd u Černé za Bory, 
Slovany, Krajský úřad, Karla IV., Pichlova, Teplého, Dukla 
vozovna, příj. cca 15:05 

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

 

 

 



 

 

Kurs A 04    ŠL 11  

Základní část: nástup 8:50 odjezd 9:10 konec 15:15   celkem 6,4 hod.     3 kola 

1. okruh aneb Průzkum linky číslo 10 se zájezdem do Tuněchod 

Dukla vozovna odj. 9:10 po trase linky číslo 10 ke Krematoriu a dále do Nemošic 
školy, Ostřešan parku a do Ostřešan točny (tj. Ostřešánek), 
příj. cca 9:30 – zajet na točnu, zde fotografování  

Ostřešany točna odj. 9:35 po silnici dále do Tuněchod ke kostelu, příj. cca 9:40 
Tuněchody kostel odj. 9:45 zpět do Ostřešan a dále do Nemošic točny, příj. cca 9:58 
Nemošice točna odj. 10:05 po lince číslo 10 do Dukly vozovny, příj. cca 10:22, po 

vyložení cestujících zajede na dvůr 

2. okruh aneb do Černé u Bohdanče 

Dukla vozovna odj. 10:50 po Teplého ulici do stanice Na Spravedlnosti a dále po trase 
linky číslo 18 (Hl. nádraží, Albert HM cca 11:00) do Černé u 
Bohdanče, příj. cca 11:20 

Černá u Bohdanče odj. 11:30 po trase linky číslo 18 (Hl. nádraží cca 11:50) do stanice Na 
Spravedlnosti a dále Teplého ulicí do Dukly vozovny, příj. 
cca 12:00, po vyložení cestujících zajede na dvůr – přestávka 
na oběd 

3. okruh aneb Průzkum linky číslo 28 

Dukla vozovna odj. 13:10 po Teplého ulici do stanice Masarykovo nám. a dále po 
objížďkové trase linky číslo 28 přes Slovany přejezd, v lese 
uhnout z trasy a odbočit k Tesle Zámečku a na točnu TMS, 
příj. cca 13:35 

TMS odj. 13:40 okolo Tesly Zámečku přes Barum do Černé za Bory, Žižína, 
Hostovic a do Úhřetické Lhoty, příj. cca 13:50, zapózovat 
fotografům na výstupní zastávce a jet se otočit do Úhřetic   

Úhřetická Lhota odj. 14:00 přes Hostovice, Žižín do Černé za Bory a dále přes nadjezd do 
Staročernska, příj. cca 14:10 

Staročernsko odj. 14:15 po silnici číslo 322 do Zminného (zde umožnit fotografovat 
otáčení autobusu okolo stromu) a dále do Veské, příj. cca 
14:25 

Veská odj. 14:30 přes Zminný po silnici číslo 322 na Slovany a dále po trase 
linky číslo 28 do sídliště Závodu Míru, příj. cca 14:55 

Závodu Míru odj. 15:00  přes 17. listopadu a Teplého ul. do Dukly vozovny, příj. cca 
15:10 

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

 

 

 

 

 



 

 

Kurs A 05    autobus Mercedes Conecto 

Základní část: nástup 9:10 odjezd 9:30 konec 15:30   celkem 6,3 hod.     4 kola 

1. okruh aneb Výlet po linkách číslo 17, 16 a 10 – společné focení s autobusy 
pravidelných linek 

Dukla vozovna odj. 9:30 přes nadjezd Paramo do stanice Hl. nádraží (9:36) a dále po 
trase linky číslo 17 do Srchu, příj. cca 9:55, zapózovat na 
točně 

Srch točna odj. 10:05 přejezd ke Kunětické hoře a dále do Němčic, pózování na 
točně, do Dřítče, příj. cca 10:20 

Dříteč odj. 10:30 po trase linky 16 přes Němčice, Kunětická hora, Ráby, 
Brozany, Staré Hradiště, zajet k Fáblovce a zpět, točna 
Cihelna, příj. cca 10:48, zacouvat na odstavné místo a 
počkat na autobus od Kunětické hory s odjezdem v 10:54, 
společné foto na točně 

Cihelna točna odj. 10:55 přejezd (přes Hradeckou) do stanice Univerzita, příj. cca 
11:00.  

Univerzita 11:00 po trase linky číslo 10 (Hl. nádraží, Albert HM cca 11:09) do 
Dukly vozovny, příj. cca 11:15, po vyložení cestujících 
zajede na dvůr – přestávka na oběd 

2. okruh aneb Teritoriem linek číslo 14 a 15   

Dukla vozovna odj. 11:50 směr Závodiště, Svítkov škola (11:56), Popkovice hostinec, 
Staré Čívice točna (12:05), na točnu Staré Čívice 
průmyslová zóna, příj. cca 12:10 

St. Čívice, prům. zóna 12:15  po silnici číslo I/2 na Kokešov, k rozvodně a do Opočínku, 
příj. cca 12:25, bude-li šikovný řidič, může zajet přímo do 
točny a pro fotografy se tam otočit 

Opočínek točna odj. 12:30 po trase linky číslo 15 do stanice Závodiště a odtud přes 
nadjezd do Dukly vozovny, příj. cca 12:55, po vyložení 
cestujících zajede na dvůr 

3. okruh aneb do Spojila a Sezemic 

Dukla vozovna odj. 13:30 přes nadjezd Paramo do stanice Hlavní nádraží (13:36) a dále 
po trase linky číslo 9 do Spojila (příj. cca 13:58 – pózování na 
točně pro fotografy, odj. cca 14:00) a do Sezemic, pošty, příj. 
cca 14:08  

Sezemice, pošta odj. 14:15 po trase linky číslo 9 (bez zajíždění do Spojila) do stanice 
Hlavní nádraží, Albert HM (cca 14:37) do Dukly vozovny, 
příj. cca 14:43, může zůstat na točně před DP 

4. okruh aneb Odvoz návštěvníků do Svítkova  

Dukla vozovna odj.  15:10  směr Svítkov, škola 15:16, Svítkov park, Popkovice, školka, 
Letiště zpět do vozovny DP, příjezd cca 15:25 

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



 

 

Kurs A 06    autobus Citelis kloubový DPmHK 

Základní část: nástup 7:30 – trasu a ukončení určí dispečer 

Řidič bude k dispozici dispečerovi jako provozní záloha. Mimoto zajistí tyto tři jízdy: 

1. povinný okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky jdoucí na oběd 

Dukla vozovna odj.  11:10 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. 11:21  

Třída Míru odj. 11:21 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. 11:29, zajede na 
točnu DP a pak do zastávky před DP ve směru do Svítkova a 
nádraží 

2. povinný okruh aneb Výpomoc na lince číslo 8 

Dukla vozovna odj. 11:30 s lidmi přes nadjezd Paramo, hl. nádraží 11:36 a dále po trase 
linky číslo 8 do Dubiny, Dubinské, příj. cca 11:56 

Dubina, Dubinská odj. 12:05 po trase linky číslo 8 přes Hl. nádraží, Albert HM (12:23), 
přes nadjezd Paramo do Dukly vozovny, příj. cca 12:29, po 
vyložení cestujících zajede na dvůr – přestávka na oběd 

3. povinný okruh aneb Rychlé kolo do středu města pro návštěvníky jdoucí na oběd 

Dukla vozovna odj.  14:50 Teplého ulicí na Masarykovo nám., dále přes Sukovu tř. a 
Sladkovského na tř. Míru, příj. 15:01  

Třída Míru odj. 15:01 přes Teplého ulici do Dukly vozovny, příj. 15:09 

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

 



 

 

Scénář průvodu vozidel: 
Odjezd z vozovny v 16:05 hod. přes Teplého ulici na třídu Míru (cca 16:15) a dále 
Sakařovou na točnu Židov – příjezd čela cca 16:25 

Odjezd z točny Židov 16:30 hod. na třídu Míru (cca 16:40) a dále přes Masarykovo nám. do 
Polabin točny – příjezd čela cca 16:45 – zde necháme přejet trolejbus linky číslo 11 od 
Globusu a pak se rozprostřeme okolo celé točny. Necháme však prostor, aby v 16:47 mohla 
odjet linka číslo 2 do Pardubiček. 

Odjezd z Polabin točny cca v 17:00 hod. směr Bělehradská, Kpt. Bartoše a Hlavní nádraží 
(cca 17:10), dále do Palackého třídy, kde se průvod může rozdělit – autobusy vpravo na třídu 
17. listopadu a pak přímo do vozovny přes Teplého ulici, trolejbusy musí jet do vozovny přes 
Masarykovo nám., Sladkovského, tř. Míru a Teplého.  

Nejpozději do 17:30 budou všechna vozidla ve vozovně. 
Řazení vozidel v průvodu bude stanoveno dle aktuální situace. Z energetických důvodů je 
třeba dbát na to, aby trolejbusy mezi sebou měly rozestupy a aby jejich řidiči jeli velmi 
úsporně. 

V čele kolony pojede historický policejní vůz. 

Poznámka: Vysoké zájezdové autobusy (např. Magelys), které nemohou jet podjezdem na tř. 
17. listopadu, vyjedou z vozovny dříve jinou trasou a do průvodu se začlení na třídě Míru. 
Průvod pak opustí u nádraží a vrátí se do vozovny přes nadjezd Paramo.  



 

 

Staniční jízdní řády pro mimořádné jízdy 
Odjezdy trolejbusů od vozovny Odjezdy autobusů od vozovny 

07 35m 55p    07 
08 15m 15p 35m 35p 55m 55p 08 30f 45r 50a  
09 15p 35p 55s   09 10t 30d 50e 
10 15s 35s 55s   10 10c 30g 50h 
11 15s 35s 55b   11 10m 30c 50o  
12 15b 35b 55b   12 10i 30k 50z  
13 15b 35b 55m   13 10v 30n 50q 
14 15m 35j 55j   14 10u 30w 50m 
15 15m     15 10a 
16 05x     16 05x 

a – Svítkov škola, Popkovice a zpět n – Hl. nádraží, Spojil, Sezemice a zpět 
b – Dubina, sever a pak Lázně Bohdaneč o – St. Čívice prům. zóna, Opočínek  
c – Hl. nádraží, Dubina Dubinská p – Polabiny točna a Sluneční 
d – Srch, Dříteč, Cihelna q – Hl. nádraží, Černá za Bory, Mnětice 
e – po lince 6 do Doubravic a Semtína r – rychlík do Ohrazenic 
f – Hl. nádraží, Dubina, zpět přes Svítkov s – Pardubičky a pak Semtín hl.brána 
g – Masarykovo nám., Semtín hl. brána t – Ostřešany, Tuněchody 
h – Hl. nádraží, Černá u Bohdanče a zpět u – Masarykovo n., TMS, zpět Karla IV. 
i – Pardubičky, Ohrazenice a zpět v – Úhřetice, Staročernsko, Zminný, Veská 
j – Slovany přes Zborovské nám. w – Hl. nádraží, Dubina, zpět přes Hlaváčovu 
k – St. Mateřov, Čepí a zpět x – konvoj vozidel (Židov, Polabiny točna) 
m – Masarykovo nám., třída Míru a zpět z – Rosice, Rybitví zadní brána 

Odjezdy trolejbusů a autobusů ze třídy Míru směr Dukla a nádraží 

07 48       
08 28 48 52z     
09 08 12z 32z 52z    
10 12z 32z      
11 21       
12 40b       
13 00b 20b 40b 50    
14 00b 06 20b 26     
15 01 18j 28 38     
16 40x       

Neoznačené spoje jedou Teplého ulicí do Dukly vozovny. 
b – Hl. nádraží Albert HM, Kpt. Bartoše, Hradecká, Lázně Bohdaneč 
j – Zborovské nám., Jesničánky 
z – Zborovské nám., Dukla nám., Dukla vozovna 
x – konvoj vozidel (směr Polabiny točna, Hl. nádraží) 

 

 

 



 

 

Odjezdy trolejbusů a autobusů z Masarykova nám. směr nádraží a vozovna 

09 19s 
10 14h 59n 
11 05 05n 09 25 45 
12 05 19n 25 45 
13 04z 49 
14 09 29 33n 49 51m 
15 09 11n 29 

Neoznačené spoje jedou Teplého ulicí do Dukly vozovny. 
h – po lince číslo 6 do Ohrazenic 
m – směr Závodu Míru a pak přes Teplého ul. do Dukly vozovny 
n – směr Hl. nádraží Albert HM, nadjezd Paramo, Dukla vozovna 
s – směr Hl. nádraží Albert HM, Svítkov škola, Popkovice, Dukla vozovna 
z – směr Hl. nádraží Albert HM, Rosice, Rybitví zadní brána 

Odjezdy trolejbusů a autobusů od Hl. nádraží směr centrum 

08 36d 44 
09 04 18k  24 36s 44 
10 04 16d 24 
11 18k 36d 50a 
12 
13 18k 36h 42 56m 
14 36d 
15 
16 
17 10x  

Neoznačené spoje jedou přes Masarykovo nám., tř. Míru a Teplého ulicí do Dukly vozovny. 
a – směr Palackého, 17. listopadu, Teplého do Dukly vozovny 
d – po trase linky číslo 8 do Dubiny Dubinské 
h – po trase linky číslo 9 do Hůrek, Spojila a Sezemic 
k – po trase linky číslo 6 okolo krematoria do Dukly vozovny 
m – po objížďkové trase linky číslo 12 přes TMS do Mnětic 
s – po trase linky číslo 17 do Srchu a dále do Dřítče 
x – konvoj vozidel do vozovny 

Odjezdy trolejbusů a autobusů od Hl.nádraží, Albert MH směr Kpt. Bartoše a směr Svítkov  

09 23s 
10 17h 
11 00r 03n  09n 
12 23n 45b 
13 05b  08z  25b 45b 
14 05b 25b 37n 
15 15n 17n 

b – Kpt.Bartoše, Polabiny hotel, Hradecká, Lázně Bohdaneč 
h – po lince číslo 6 do Ohrazenic 
n – směr nadjezd Paramo, Dukla vozovna 
r – po lince číslo 18 do Černé u Bohdanče 
s – směr nadjezd Paramo, Svítkov škola, Popkovice, Dukla vozovna 
z – směr Rosice a Rybitví zadní brána 



 

 

Vzhledem k tomu, že zvláštní jízdy budou zajišťovat 
historická vozidla a také autobusy cizích dopravců 
s nepardubickými řidiči, omluvte prosím případné 
odchylky od předpokládaných časů daných jízdními 
řády. Tyto nepřesnosti mohou nastat také tím, že na 
trase budou další neplánované fotozastávky. Řidiči se 
totiž budou snažit vyhovět i početným fanouškům 
MHD v získávání zajímavých záběrů. 


