
 

Změny v provozu MHD vyvolané uzavírkou mostu Pavla Won ky 
 
Jednotlivé úpravy v dopravě vycházejí z etapového řešení rekonstrukce mostu a budou zaváděny 
dle níže uvedeného harmonogramu. 
 

Harmonogram zaváděných změn: 
 
Od 11. 3. do12. 3.2006 (SO, NE) bude výluka na křižovatce ulic Bělehradská a Hradecká (rozšíření 
trolejbusové tratě o odbočovací pruh). Výluka bude mít vliv na obsazení linek č. 3, 5, 7, 11 a 13, 
jejichž provoz bude v těchto dnech zajištěn autobusy. 
 
Z důvodu začínajících stavebních prací nebude možné od 25. 3. do 28.3.2006 přes křižovatku u 
Zimního stadionu projíždět trolejbusy. Proto budou trolejbusy na linkách číslo 4, 7 a 11 (v SO a NE 
i na linkách č. 5 a 13) nahrazeny autobusovou dopravou, a to v nezměněném jízdním řádu. 
 
Od 25.3. do 24.4.2006 bude most P. Wonky uzavřen pro trolejbusy. V souvislosti s tímto 
omezením budou linky MHD provozovány v následujících režimech: 
 
Linka č. 3 pojede dle výlukového jízdního řádu a bude vedena po odklonové trase: Nádraží ČD 
- Nádraží lihovar - Lidická - Kpt. Bartoše - Bělehradská - Polabiny, hotel – Polabiny, Hradecká a 
dále po původní trase. V opačném směru Polabiny, Hradecká – Polabiny, hotel – Bělehradská – kpt. 
Bartoše – Lidická – Polabiny, Hypernova – Nádraží ČD. V této době nebude linka č. 3 obsluhovat 
zastávky Autobusové nádraží, U Marka, Palackého, Masarykovo náměstí, Zimní stadion a Stavařov. 
 
Trolejbusy na linkách č. 4, 7 a 11 budou nahrazeny autobusovou dopravou, a to v nezměněném 
jízdním řádu. 
 
Od 25. 4. do 3.9.2006 dojde k uzavření mostu P. Wonky pro všechna vozidla o celkové 
hmotnosti nad 3,5 t. V souvislosti s tímto omezením budou linky MHD provozovány 
v následujících režimech: 
 

Linka číslo 1 beze změny, 
Linka číslo 2 beze změny, 
Linka číslo 3  bude dle výlukového jízdního řádu vedena po odklonové trase:  
Nádraží ČD - Nádraží lihovar - Lidická - Kpt. Bartoše - Bělehradská - Polabiny, hotel – Polabiny, 
Hradecká a dále po původní trase. V opačném směru  Polabiny, Hradecká – Polabiny, hotel – 
Bělehradská – kpt. Bartoše – Lidická – Polabiny, Hypernova – Nádraží ČD. V této době nebude 
linka č. 3 obsluhovat zastávky Autobusové nádraží, U Marka, Palackého, Masarykovo náměstí, 
Zimní stadion a Stavařov. 
Linka číslo 4 zrušena bez náhrady, 
Linka číslo 5  beze změny, 
Linka číslo 6  beze změny, 
Linka číslo 7 bude dle výlukového jízdního řádu vedena obousměrně po odklonové trase: 

(trolejbusy budou nahrazeny autobusovou dopravou) 
Ze zastávky Dukla,vozovna v původní trase až na zastávku 17. listopadu a dále pokračuje v nové 
trase Palackého - Autobusové nádraží - Nádraží lihovar, odtud jako RYCHLÍK  do zast. 
Polabiny,hotel - Polabiny, Hradecká a dále po původní trase. V této době nebude linka č. 7 
obsluhovat zastávky Masarykovo náměstí, Zimní stadion a Stavařov. 
Linka číslo 8  beze změny, 
Linka číslo 9  beze změny, 



Linka číslo 10 beze změny, 
Linka číslo 11 bude dle výlukového jízdního řádu vedena obousměrně po odklonové trase: 
Ze stanice Dubina,Sever v původní trase až do stanice U soudu, dále pokračuje v trase U Grandu - 
Třída Míru - Palackého - Autobusové nádraží - Nádraží lihovar - Polabiny,Lidická - Polabiny,Kpt. 
Bartoše - Polabiny,Bělehradská - Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,točna  a dále po své trase. V této 
době nebude linka č. 11 obsluhovat zastávky Nám. Republiky, Sukova, Zimní stadion a Stavařov. 
Linka číslo 12 beze změny, 
Linka číslo 13 beze změny, 
Linka číslo 14 Spoje, které ukončují provoz na třídě Míru, jsou beze změny. 
Spoje, které zajížděly do stanice Polabiny,točna, budou ukončeny ve stanici Nádraží ČD. V této 
době nebude linka č. 14 obsluhovat zastávky Masarykovo nám., Zimní stadion, Stavařov, 
Polabiny,hotel, Polabiny, Kosmonautů a Polabiny,točna . 
Linka číslo 15 beze změny, 
Linka číslo 16 bude dle výlukového jízdního řádu vedena obousměrně po odklonové trase:  
Nádraží ČD - Nádraží lihovar - Polabiny,Lidická - Polabiny,Kpt. Bartoše - Polabiny, Bělehradská - 
Polabiny,hotel - Univerzita - Cihelna,točna (vybrané spoje pokračují směr Fáblovka - Staré Hradiště 
- Ráby,odb. Kunětická hora - Němčice). V této době nebude linka č. 16 obsluhovat zastávky 
Autobusové nádraží, U Marka, Palackého, Masarykovo náměstí, Zimní stadion a Stavařov. 
Linka číslo 17  bude dle výlukového jízdního řádu vedena obousměrně po odklonové trase:  
Nádraží ČD - Nádraží lihovar - Polabiny,Lidická - Polabiny,Kpt. Bartoše - Polabiny, Bělehradská – 
Polabiny,hotel - Polabiny,Hradecká a dále po původní trase. V této době nebude linka č. 17 
obsluhovat zastávky Autobusové nádraží, U Marka, Palackého, Masarykovo náměstí, Zimní stadion 
a Stavařov. 
Linka číslo 18 beze změny, 
Linka číslo 19 beze změny, 
Linka číslo 22 beze změny, 
Linka číslo 23 Objízdná trasa linky: 
Polabiny,točna - Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,Bělehradská - Polabiny,Kpt. Bartoše - 
Polabiny,Lidická - Polabiny,Hypernova - Nádraží lihovar - Hypernova - Závodiště a dále po 
původní trase. 
V opačném směru je trasa vedena ze stanice Staré Čívice, Průmyslová zóna v původní trase až do 
stanice Nádraží ČD a dále pokračuje v trase Polabiny,Lidická - Polabiny,Kpt. Bartoše - 
Polabiny,Bělehradská - Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,točna. 
V této době nebude linka č. 23 obsluhovat zastávky Autobusové nádraží, U Marka, Palackého, 
Masarykovo náměstí, Zimní stadion a Stavařov. 
Linka číslo 24 beze změny, 
Linka číslo 28 beze změny. 
V této době dojde i k zásadním změnám v jízdních řádech výpomocných linek, které jsou vedeny 
přes most P. Wonky. 
 
V souvislosti s rekonstrukcí mostu bude zastávka Nádraží lihovar rozdělena na dva směry, a to 
směr Polabiny a směr Závodiště. Na této zastávce  pozorně čtěte  informační letáky. 
 
Od 3.9. do 31.10.2006 bude přes most Pavla Wonky umožněn provoz autobusů MHD. 
V provozu MHD bude přijato stejné opatření jako v době od 25.3. do 24.4.2006: 
 
Linka číslo 3  bude až do 31.10.2006 dle výlukového jízdního řádu vedena po výše uvedené 
odklonové trase.  
Trolejbusy na linkách č. 4, 7 a 11 budou nahrazeny autobusovou dopravou po původní trase přes 
most P. Wonky.  
Autobusové linky č. 14, 16, 17 a 23 se vrátí na původní trasy přes most Pavla Wonky. 
 



Nová linka číslo 27 
Od 1. 4. 2006 bude zavedena nová trolejbusová linka s identifikačním číslem 27. Tato linka má 
točnu pouze v Pardubičkách a pojede po trase: 
Pardubičky,točna - Kyjevská - Nemocnice - Štrossova - U Kostelíčka - U soudu - U Grandu - Třída 
Míru - 17. listopadu - Na Spravedlnosti - Domov mládeže - Teplého - Lexova - Dukla,náměstí - Kpt. 
Nálepky - Demokratické mládeže - Zborovské náměstí - Gorkého - Na Spravedlnosti - 17. listopadu 
- Třída Míru - U Grandu - U Kostelíčka - Štrossova - Nemocnice - Kyjevská - Pardubičky,točna. 
Provoz této linky je prozatím stanoven na všední dny tak, aby ji mohli využívat zejména občané 
přepravující se do a z nemocnice. 
Parametry trasy : 
délka kola : 11,0 km 
počet stanic : tam a zpět 27 (včetně konečných) 
doba jízdy : tam 18 min., zpět 20 min., celý okruh 60 min. 
 
Oprava Dašické ulice 
Od května 2006 do srpna 2006 bude probíhat rekonstrukce Dašické ulice. V souvislosti s touto 
rekonstrukcí bude provedena i úprava tras některých linek, o kterých Vás budeme včas informovat. 
 


