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zřízení linky
zrušení linky
prodloužení trasy linky
zkrácení trasy linky
změna zakončení linky
změna průběhu vedení linky při nezměněných konečných
změna rozsahu provozu
změna označení
nasazena vozidla jiné trakce nebo jiné konstrukce
změna v členění zastávek
dočasná změna
dočasná podzměna, rozlišení překryvu dočasných změn, jiná změna během změny
ukončení dočasné změny
změna pouze části spojů nebo v části provozní doby linky nebo částečné ukončení
dočasné změny
změna jen u manipulačních, remízních jízd, či přejezdů
týká se všech (autobusových) linek
pracovní dny
sobota
neděle
přepravní špička (šr = ranní, šo = odpolední)
přepravní sedlo
den
dopoledne
odpoledne

Časový údaj udává den, kdy se daná změna projevila poprvé, tedy den, kdy např. rušená linka
poprvé nevyjela. Dočasné změny kratší jak 1 měsíc jsou uváděny jen tehdy, jsou-li něčím zajímavé.
(Mnoha linkovým změnám trolejbusů předcházely krátké výluky.) Užité názvy nemusí být vždy jmény
stanic, ale označují místa, kudy linka projíždí (viz plánek).

01.05.1950

Symbolické zahájení autobusové dopravy DP

03.05.1950

a-1

N

Koněvovo nám.-Na Spravedlnosti-Nový byt-staré nádraží-Stalinovadivadlo-Kostelíček-nemocnice (pod žel.zast.)
linka původně bez číselného označení

1950

a-1

P

Jesničánky-Koněvovo nám.-...-nemocnice

02.07.1951

a-2

N

Svítkov škola-Popkovice-letiště-DP-Na Spravedlnosti-Nový byt-Stalinovadivadlo-Kostelíček-Slovany

12.1951

a-1

(P)

Dražkovice-Jesničánky-...-nemocnice

12.1951

a-1

(Px)

Jesničánky-...-nemocnice
Krátkodobý pokusný provoz do Dražkovic

14.7.1952

a-1

(X)

---

viz t-1

a-3

(N)

staré nádraží-Stalinova-Švermova-sv.Josef-Trnová-Doubravice-Semtín-UMA-Bohdaneč
oprava silnice v úseku sv.Josef – Trnová, tento stav trval asi jen 14 dní

06.1953

a-1

X

---

ve stejné trase zavedena t-1

1953

a-4

N

staré nádraží-Nový byt-Stalinova-divadlo-U Štiky-Na Židově
nepravidelná linka

195?

a-4

X

---

12.04.1954

a-2

X

---

a-4

N

Svítkov škola-Popkovice-letiště-DP-Na Spravedlnosti-Nový byt-Stalinovadivadlo

1954

a-4

Pč

Svítkov škola-...-divadlo-U Štiky-Na Židově
ve 3.čtvrtletí

01?05.1958

a-2

N

nádraží (nové)-Stalinova-divadlo

03.11.1958

a-4

Kč

Svítkov škola-...-DP-...-divadlo-...-Na Židově
u DP návaznost na trolejbusy, k divadlu jen Pdš, na Židov jen Pdšr

a-6

N

nádraží (nové)-Stalinova-divadlo-U Štiky-Na Židově
nejede Pdšr

1959

a-7

N

nádraží-Nový byt-Na Spravedlnosti-Koněvovo nám.-krematorium
provoz jen v kremační dny (Po,St - vždy; Út,Čt,Pá - dle potřeby

1959

a-7

X

---

dále viz t-2

linka jezdila pokusně ve 2.čtvrtletí
05.10.1959

a-2

X

---

viz t-2

a-4

Pč

Svítkov škola-...-divadlo-...-Na Židově
Na Židově jen Pdšr, u DP končí jen několik vybraných spojů.

13.03.1960

a-8

N

Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo nám.-Na Spravedlnosti-Nový bytnádraží

1960

a-4

Zz

Svítkov škola-Popkovice (T)-letiště-...-divadlo-...-Na Židově
několik spojů projíždí ve Svítkově opačným směrem

1960

a-6

Pč

nádraží-...-Na Židově-Hůrka

01.12.1960

a-6

Pč

nádraží-...-Na Židově-Hůrka-Spojil

28.05.1961

a-4

Pč, Zp

a-6

X

---

a-8

X

---

a-8A

N

nádraží-U Trojice (T)-DP (T)-Dukla nám. (T)-Jilemnického (T)-Koněvovo
nám.(T)-krematorium (T)-Koněvovo nám.(T)-Na Spravedlnosti (T)-Nový
byt (T)-nádraží

a-8B

N

nádraží-Nový byt (T)-Na Spravedlnosti (T)-Koněvovo nám.(T)krematorium (T)-Koněvovo nám.(T)-Jilemnického (T)-Dukla nám.(T)-DP
(T)-U Trojice (T)-nádraží

a-9

(N)

Kostelíček-Slovany
rekonstrukce Dašické ulice, a-9 ve skutečnosti v provozu asi o týden dříve
při výstavbě provizorní trolejbusové smyčky; jezdí souběžnými ulicemi

12.06.1961

a-?

N?

Dle Záře z 9.6.1961 zavede DP zkušebně mikrobusovou linku od Kostelíčka
k nemocnici a zpět. Odjezdy z obou konečných každých 20 min. jednotné
jízdné 2 Kčs. Neověřeno, zda k tomu skutečně došlo!

23.06.1961

a-6

N

Kostelíček-nemocnice-Pardubičky-Nemošice

29.07.1961

a-6

X

---

Svítkov škola-Popkovice (T)-letiště-U Trojice-nádraží-Stalinova-divadloU Štiky-Na Židově-Hůrka-Spojil
zavedeny linky a-8A, a-8B

pokusná linka, existence neověřena
01.08.1961 a-8A

Zp

nádraží-...-Jilemnického (T)-Koněvovo nám.(T)-Na Spravedlnosti (T)-...nádraží

a-8B

Zp

nádraží-...-Na Spravedlnosti (T)-Koněvovo nám.(T)-Jilemnického (T)-...nádraží

07.08.1961

a-4

Zp

Svítkov škola-...-divadlo-Sakařova-Bezdíčkova-Na Židově-Hůrka-Spojil

19.11.1961

a-9

(Nx)

19.03.1962

a-6

N

a-8A

(Zp)

nádraží-...-Koněvovo nám.(T)-Svobody (T)-Rybalkova (T)Na Spravedlnosti (T)-...-nádraží

a-8B

(Zp)

nádraží-Nový byt (T)-SNB (T)-Rybalkova (T)-Svobody (T)-Koněvovo nám.
(T)-...-nádraží

a-9

(N)

Na Spravedlnosti-SNB (T)-Rybalkova-Svobody-Koněvovo nám.Jesničánky

---

viz t-1, t-2

krematorium-Koněvovo nám.-Svobody-Rybalkova-SNB-poliklinikadivadlo

rekonstrukce Gottwaldovy ulice (viz t-1)
21.05.1962 a-8A

X

---

a-8B

X

---

a-8

N

Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo nám.-Svobody-Rybalkova-SNB-

a-8A, a-8B nahrazeny linkami a-8, a-10

poliklinika-divadlo-Stalinova (později tř.Míru)-nádraží
01.08.1962

20.08.1962

a-10

N

a-6

(Zzč)

krematorium ...-divadlo
Jesničánky
do Jesničánek 6.00-7.30 a 19.00-22.30

a-9

(Nx)

---

a-10

(Pč)

nádraží-...-Koněvovo nám.-Jesničánky

a-6 (Zzčx)

21.08.1962 a-10 (Pčx)

nádraží-U Trojice-DP-Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo nám.

nahrazena spoji linek a-6, a-10
do Jesničánek jen do 19.00 hod

krematorium-...-divadlo
nádraží-...-Koněvovo nám.
rekonstrukce Gottwaldovy ul. skončena

01?10.1962

a-6

Zp

Krematorium-Koněvovo nám.-Svobody-S.K.Neumanna-poliklinika-divadlo

01.11.1962

a-6

P

Krematorium-...-divadlo-Míru-nám.Budovatelů-ZS-Stavařov-CihelnaBohdanečská-Trnová nám.-Ohrazenice MNV

a-10

Pč

nádraží-...-Koněvovo nám.-krematorium

1962

a-4

Zp

Svítkov škola-...-divadlo-U Štiky-Na Židově-Hůrka-Spojil

01.01.1963

a-6

P

krematorium-...-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná*
* u žel.st.Semtín-tehdy označováno jako „Doubravice“

01.02.1963

a-6 Zz, Zp

01.08.1963 a-8R
23.10.1963
1963?

N

Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo nám.-Svobody-S.K.Neumannapoliklinika-divadlo-Míru-Švermova (T)-nám.Budovatelů (Z)-ZS-StavařovCihelna-Bohdanečská (Z)-Trnová nám.(Z)-Trnová 1 (T)-Ohrazenice
konečná
neprojíždí středem Ohrazenic
divadlo-Míru-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta-Rosice nám.

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Ohrazenice konečná

a-8

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-nádraží

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Ohrazenice konečná

a-8

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-nádraží
špatný stav Karlovy ul., stav dočasný, nezjištěno dokdy

01.11.1963 a-8R X, Jo

=> a-9

a-9

N

v trase a-8R

13.01.1964

a-6

K

Koněvovo nám.-...-divadlo-Míru

16.03.1964

a-6

P

Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo nám.-...-divadlo-Míru-nádraží
jízdní řád společný s a-8

01.07.1964 a-12

(N)

Kostelíček-Sakařova-Židov-Junkové-Raabova-Slovany
další etapa rekonstrukce Dašické ul.

21.12.1965 a-12

(Nx)

---

06.01.1966

a-4

Zz

Svítkov škola-...-nádraží-Míru-Švermova-ZS-Stavařov-Polabiny konečná

a-12

N

Slovany-Junkové-Židov-Bezdíčkova-Na Židově-Hůrka-Spojil

19.01.1966 a-12

Zz

Míru-divadlo-U Štiky-Na Židově-Hůrka-Spojil

20.07.1966 (a-13)

(N)

Kostelíček – Sezemická ulice – Židov

interní označení a-13

18.10.1966 (a-13) (Nx)

- - - Návrat trolejbusů do Sakařovy ulice

01.11.1966

a-9

P

Spojil-Hůrka-Na Židově-U Štiky-divadlo-...-Rosice náměstí

a-12

X

---

30.10.1967 a-10

Zz

nádraží-...-Koněvovo nám.-Svobody (Z)-krematorium

01.11.1967 a-11

N

Pardubičky-nemocnice-Kostelíček-divadlo-Míru-nám.Budovatelů (T)Pernerova (Z)-ZS-Stavařov-Polabiny konečná-Bohdanečská-Trnová nám.Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná
t-11 zrušena

29.01.1968

a-X

P

provoz výpomocných spojů k Tesle Zámečku

15.03.1968

a-6

Zpč

a-11

Pč

Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo nám. krematorium(7.00-18.00)
Svobody
-S.K.Neumanna-poliklinika-divadlo-Míru-nádraží
Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Ohrazenice konečná

14.04.1968 a-10

Zp

nádraží-...-DP-Gorkého-Koněvovo nám.-Svobody (Z)-krematorium

01.07.1968

a-9

(Zz)

Spojil-Hůrka-Na Židově-...-Rosice Kréta-Rosice nádraží

12.08.1968

a-9

(Zzx)

Spojil-Hůrka-Na Židově-...-Rosice Kréta-Rosice náměstí

05.10.1968

a-*

zavedeny zvláštní JŘ pro volné soboty

01.07.1969 a-11 (K,Zzč)

Slovany-Kamenec-...-Ohrazenice konečná oprava nadjezdu u nemocnice

01.09.1969 a-11 (Kx,Zzčx) Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Ohrazenice konečná
a-12
N
Polabiny konečná (jen Pdš)-Pernerova (T)-nám.Budovatelů (Z)-Mírudivadlo-Kostelíček-nemocnice-Pardubičky-Tesla Zámeček-autoopravnaČerná za Bory
na tř.Míru ukončovány spoje z obou směrů, v Černé za Bory obracení
blokové jižně od silnice číslo 322
01.09.1970

a-6

P

Dukla nám.-...-nádraží-Okrajová-Rosice-Kréta (T)-Sluneční

a-8

P

Dukla nám.-...-nádraží-Okrajová-Rosice-Kréta (T)-Sluneční

a-9

Pč

Spojil-Hůrka-Na Židově-...-Rosice náměstí

a-12

Zz

nádraží-Míru-...-Černá za Bory

a-4

(Zp)

Svítkov škola-...-nádraží-Míru-Na Hrádku-ZS-Stavařov-Polabiny konečná

a-11

(Zp)

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Míru (T)-nám.Budovatelů (T)-Na Hrádku
(Z)-ZS-...-Ohrazenice konečná

15?11?1970 a-4

(Zpx)

Svítkov škola-...-nádraží-Míru-Švermova-ZS-Stavařov-Polabiny konečná

12.10.1970

a-11 (Zpx)

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Míru (T)-nám.Budovatelů (T)-Švermova (Z)ZS-...-Ohrazenice konečná
uzávěra Švermovy ulice

01.02.1971 a-11

Zpč

Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice

Kostelíček-...
Okrouhlík

…-Ohrazenice konečná

Přes Okrouhlík od 5.00 do 7.30 jen T, od 14.00 do 18.00 jen Z.
Koncipováno jako výpomoc pro t-1.
01.03.1971

a-8

Zpč

Dukla nám.-...-Rybalkova-SNB (T)-Pichlova (Z)-poliklinika-...-Sluneční

1971

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční

a-8

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční

a-8

(Zpx)

Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční

1971?

uzávěra Karlovy ulice
1971 a-11

Zp

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Polabiny konečná-Trnová 1-Ohrazenice
MNV-Ohrazenice konečná

04.04.1972 a-11

(Zp)

Tesla Zámeček-Pardubičky-Nár.hrdinů-Únorová-nemocnice-Kostelíček...-Ohrazenice konečná

a-12

(Zp)

nádraží-...-Kostelíček-nemocnice-Únorová-Nár.hrdinů-Pardubičky-...Černá za Bory
rekonstrukce Kyjevské ul., zajíždění přes Okrouhlík zrušeno trvale

04.07.1972

a-12

Zpč

Černá za Bory

nádraží-...-autoopravna
Drozdice

01.09.1972 a-13 N,(Zp)

1972
1972

Tesla Zámeček-Pardubičky-Nár.hrdinů-Únorová-nemocnice KostelíčekŽidov-Na Drážce-Okrouhlík
-divadlo-Míru-nám.Budovatelů (T)-Pernerova (Z)-ZS-StavařovPolabiny konečná-Trnová 1-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná
provoz jen Pd, k Tesle jen Pdš, jízdní řád společný s a-11

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční

a-8

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční

a-8

(Zpx)

Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční
uzávěra Karlovy ulice

1972 a-11

Zp

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Míru-nám.Budovatelů (T)-Švermova (Z)-ZS...-Ohrazenice konečná

a-13

Zp

...-Míru-nám.Budovatelů (T)-Švermova (Z)-ZS-…
Tesla Zámeček-...
Židov-...
...-Ohrazenice konečná

a-4

Zp

Svítkov škola-...-nádraží-nám.Budovatelů-ZS-...-Polabiny konečná

a-6

Zp

Dukla nám.-...-divadlo-nábř.ČSLA-nám.Budovatelů-nádraží-...-Sluneční

a-8

Zp

Dukla nám.-...-divadlo-nábř.ČSLA-nám.Budovatelů-nádraží-...-Sluneční

a-9

Zp

Spojil-Hůrka-...-divadlo-nábř.ČSLA-nám.Budovatelů-nádraží-...-Rosice
náměstí

a-11

Zp

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-divadlo-nábř.ČSLA-...-Ohrazenice konečná

a-12

Zp

nádraží-nám.Budovatelů-nábřeží ČSLA-divadlo-...-Černá za Bory

19.03.1973

...-divadlo-nábřeží ČSLA-ZS-...-Ohrazenice konečná

a-13

Zp

Tesla Zámeček-...
Židov-...

01.07.1973 a-13

(X)

---

05.07.1973 a-10

(Zp)

nádraží-Palackého-7.listopadu-Koněvovo nám.- Svobody (Z)-krematorium

07.07.1973 a-10 (Zpx)

prázdninový JŘ

nádraží-...-DP-Gorkého-Koněvovo nám.-Svobody (Z)-krematorium
uzávěra Teplého ulice, (zdroj Zář)

léto 1973 a-11 (Zpx)
a-12 (Zpx)

Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-...-Ohrazenice konečná
nádraží-...-nemocnice-Pardubičky-...-Černá za Bory
ukončena rekonstrukce Kyjevské ul.

03.09.1973 a-13 (Xx),Pč
(Zpx)

Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-... ...-Ohrazenice konečná
Hůrka-Židov-...
na Hůrka jen několik spojů

05.11.1973 a-12

Zpč

nádraží-...-autoopravna-Drozdice (T)-Černá za Bory

01.03.1974 a-13

Zp

Tesla Zámeček-... ...-Stavařov-Bělehradská-Sluneční-Trnová nám.Hůrka-Židov-...
-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná

1974

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka-Na Židově-Bezdíčkova-Sakařova-divadlo-...-Rosice nám.

30?04?1974 a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka-Na Židově-U Štiky-divadlo-...-Rosice nám.
překop v Jägermannově ul.

01.07.1974 a-13 (Zzč)

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Ohrazenice konečná
omezení v rámci prázdninového JŘ – snad dokonce sloučena s a-11

11.07.1974

17.07.1974

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Sluneční

a-8

(Zp)

Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Sluneční

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta-Rosice nám.

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Sluneční

a-8

(Zpx)

Dukla nám.-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Sluneční

a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-...-Rosice nám.
stavba vodovodního mostu přes Labe, jezdí výpomoc tř.Míru-nádraží

01.09.1974 a-13 (Zzčx)
1974? a-12

Zpč

Tesla Zámeček-Pardubičky-...
Hůrka-Židov-...

...-Ohrazenice konečná
Černá za Bory

nádraží-...-autoopravna
Drozdice

léto 1975

a-8

Zp

Dukla nám.-...-Koněvovo nám.-Svobody-S.K.Neumanna-poliklinika-...Sluneční podle novin od 23.2.1974 opustila a-8 dočasně Pichlovu ulici

09?1975

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Tyršovo nábř.(T)-Jiráskova (Z)-divadlo-...Sluneční

a-8

(Zp)

Dukla nám.-...-poliklinika-Tyršovo nábř.(T)-Jiráskova (Z)-divadlo-...Sluneční

rekonstrukce Karlovy ul., výstavba sídliště
1975? a-12

Zp

nádraží-...-Tesla Zámeček-Průmstav

Černá za Bory

Drozdice
převedení do Dělnické ulice – podle některých zdrojů již 1.10.1973
15.03.1976

a-6

((Zp))

Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta (T)-Sluneční

a-8

((Zp))

Dukla nám.-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta (T)-Sluneční

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka-...-ZS-Stavařov-Bělehradská-Rosice Kréta-Rosice nám.
dočasná uzávěra ul.Říjnové revoluce

01.07.1976 a-13
15.07.1976

(X)

---

prázdninový JŘ

a-6 ((Zpx))

Dukla nám.-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta (T)Sluneční

a-8 ((Zpx))

Dukla nám.-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Rosice Kréta (T)Sluneční

a-9

Spojil-Hůrka-...-ZS-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Rosice KrétaRosice nám.

(Zpx)

konec dočasné uzávěry ul.Říjnové revoluce
01.09.1976 a-12
a-13

Pč
(Xx)

nádraží-...-Černá za Bory-Mnětice
Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kamenec Kostelíček-divadloHůrka-Židov-Na Drážce-Okrouhlík
-zimní stadion-Stavařov-Bělehradská-Sluneční-...-Ohrazenice konečná

04.10.1976 a-10

Pč

nádraží-...-Koněvovo nám.-Svobody (Z)-krematorium

18.10.1976

a-9

P

Spojil-Hůrka-...-Rosice nám.-Rosice konečná

31.10.1976

a-2

(N)

nádraží-Míru-divadlo-Bulharská (T)-Kostelíček (Z)-Kamenec (Z)nemocnice-Pardubičky

a-11

(Zp)

Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kamenec (T)-Kostelíček (T)Bulharská(Z)-divadlo-...-Ohrazenice konečná

a-12

(Zp)

nádraží-...-divadlo-Bulharská (T)-Kostelíček (Z)-Kamenec (Z)-nemocnice...-Černá z.B.

a-13 (Zpč)

Tesla Zámeček-...-nemocnice-Kamenec (T)-Kostelíček (Z)-Bulharská (Z)
Hůrka-Židov-...-Kostelíček
-divadlo-......-Ohrazenice konečná
rekonstrukce Štrossovy ulice

a-N

N

1976? a-11 (Zpx)

noční provoz (jeden vůz), projíždí několik nepravidelných okruhů, linka bez
označení
Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kostelíček-divadlo-...Ohrazenice konečná

a-12 (Zpx)

nádraží-...-divadlo-Kostelíček-nemocnice-...-Černá za Bory-Mnětice

a-13 (Zpčx)

Tesla Zámeček-...-nemocnice
Hůrka-Židov-....

Kostelíček-divadlo-...-Ohrazenice konečná

ukončení rekonstrukce Štrossovy ulice
1977

a-2

(Nx)

22.05.1977

a-14

N

letiště-DP-Na SpravedlnostiSvítkov škola
-Nový byt
nám.Budovatelů-ZS-Stavařov-Polabiny konečná
nám.Budovatelů (Z)-Švermova (Z)-Míru
Původní otáčení ve Starých Čívicích blokově: tam po nové silnici, zpět po
staré silnici.

01.03.1978

a-8

X

---

1.pol.1978 a-10
27.12.1978

08.01.1979

a-13

a-12

(Zp)
Pč

Zpč

---

dokončení dílčích úprav trolejového vedení u Domu služeb

Staré Čívice-Popkovice

vozy převedeny na linku a-6

nádraží-...-??-Koněvovo n.-...-krematorium
rekonstrukce Gottwaldovy ul. - do srpna ?
Hůrka
Dubina konečná
Tesla Zámeček-...

Na Drážce

nádraží-...-Pardubičky

Kostelíček-...-Ohrazenice konečná
Tesla Zámeček-...-Černá za Bory-Mnětice

TMS
14.05.1979

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-S.K.Neumanna-Pichlova (T)-SNB (Z)-Na SpravedlnostiMíru-Švermova-nám.Budovatelů-...-Sluneční
stavba horkovodu- plánované ukončení do 18.8.1979

15.09.1979

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-poliklinika-...-Sluneční

07.02.1980 a-13

Jr

jezdí i v SO a NE

01.07.1980 a-11

(Zp)

Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kamenec (T)-Kostelíček (T)Bulharská (Z)-divadlo-...-Ohrazenice konečná

a-12

(Zp)

nádraží-...-divadlo-Bulharská (T)-Kostelíček (Z)-Kamenec (Z)-nemocnice...-Černá za Bory-Mnětice

a-13

(X)

---

prázdninový JŘ

překop pro horkovod ve Štrossově ulici
léto 1980 a-11 (Zpx)
a-12 (Zpx)

Tesla Zámeček-Pardubičky-nemocnice-Kostelíček-divadlo-...Ohrazenice konečná
nádraží-...-divadlo-Kostelíček-nemocnice-...-Černá za Bory-Mnětice
zprovoznění Štrossovy ulice

01.09.1980 a-13

(Xx)
Zzč

Dubina konečná-...-Ohrazenice konečná
JŘ oddělen od a-11

01.06.1981 a-13

(Zp)

Dubina konečná-Junkové-Na Drážce-...-Ohrazenice konečná
překop pro horkovod v ul.K.Marxe

25.06.1981

a-6

((Zp))

Dukla nám.-Gorkého-Koněvovo nám.-...-Sluneční
překop ul.Jilemnického

29.07.1981

a-6 (((Zp)))

Dukla nám.-...-poliklinika-Jiráskova-divadlo-...-Sluneční
stavba horkovodu na Tyršově nábřeží

01.08.1981

a-6 ((Zpx))

Dukla nám.-Jilemnického-Koněvovo nám.-...-Sluneční
zprovoznění Jilemnického ul.

27.08.1981

a-6 (((Zpx)))

Dukla nám.-...-poliklinika-Tyršovo nábřeží (T)-Jiráskova (Z)-divadlo-...Sluneční
zprovoznění Tyršova nábřeží

23.11.1981 a-13 (Zpx)

Dubina konečná-Na Drážce-...-Ohrazenice konečná
zprovozněna ul.K.Marxe

14.12.1981 a-12 (Zzč)

změna obracení v Černé za Bory kolem bloku severně od silnice č.322

12.02.1982 a-12 (Zzčx)

návrat k původnímu obracení v Černé za Bory

15.02.1982

Dubina konečná-Na Drážce-Kostelíček-divadlo-nábřeží ČSLAnám.Budovatelů-nádraží

a-8

N

01.07.1982 a-1X

(N)

Jesničánky-Koněvovo nám.-Na Spravedlnosti-DP-U Trojice-nádraží

a-5X

(N)

Dukla konečná-Dukla nám.-Na Spravedlnosti-SNB (T)-Pichlova (Z)poliklinika-Tyršovo nábřeží (T)-Jiráskova (Z)-divadlo-Míru

a-14

(Zp)

Staré Čívice-...-letiště-U Trojice-nádraží

nám.Budovatelů-...nám.Budovatelů (Z)-...-Míru

...-Polabiny konečná
uzávěra podjezdu na tř.7.listopadu, a-1X, 5X doplňkové linky k
odkloněným t-1,5
09.08.1982 a-1X

(Nx)

---

a-5X

(Nx)

---

a-14 (Zpx)

Staré Čívice-...-letiště-DP-Na Spravedlnosti-Nový bytnám.Budovatelů-...-Polabiny kon.
nám.Budovatelů (Z)-...-Míru
podjezd na tř.17.listopadu otevřen

01.01.1984

a-8

X

---

a-11

K

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Polabiny kon.

a-13

Zp

Dubina konečná-...-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Sluneční-...Ohrazenice konečná

02.03.1984

a-3

(N)

Bohdaneč V Ráji-Bohdaneč konečná
rekonstrukce silnice č.36 v Bohdanči, a-3 jako doplněk k t-3, jezdí jen Pdš,
souběžnými ulicemi dle možností, vůz garážuje v Bohdanči, v určené dny
zajíždí prázdný do DP na prohlídky a tankovat

02.05.1984

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-poliklinika-divadlo-...-Sluneční
zprovozněna ulice Karla IV.

29.10.1984 a-12 (Zzč)(Zpč) v Černé za Bory obracení kolem bloku severně od silnice č.322, do Mnětic
objížďka kolem JZD - překop ulice
10.12.1984

a-6

(Zpč)

Dukla nám.-...-Koněvovo nám.-krematorium-S.K.Neumanna-...-Sluneční

a-10

(Zz)

nádraží-...-Koněvovo nám.-Holcova (T)-krematorium
rekonstrukce ulice Svobody

25.03.1985 a-13

(Zp)

Dubina konečná-...-Trnová nám.-Ohrazenice hříště-Ohrazenice konečná
překop v Ohrazenicích

1985 a-13 (Zpx)
22.10.1985

a-3

(Nx)

Dubina konečná-...-Trnová nám.-Ohrazenice MNV-Ohrazenice konečná
---

ukončení rekonstrukce silnice č.I/36

28.04.1986 a-12 ((Zzč))

obracení v Černé za Bory v JZD

23.05.1986

Dukla nám.-...-Koněvovo nám.

a-6 (Zpčx)

krematorium (7.00-19.00)
Svobody

-S.K.Neumanna-...-Sluneční
a-10 (Zzx)

nádraží-...-Koněvovo nám.-Svobody (Z)-krematorium
otevřena ulice Svobody

14.07.1986

a-2

(N)

Kamenec-nemocnice-Pardubičky
doplněk k t-2; obracení kolem bloku Ke tvrzi, Bulharská, Škroupova

16.07.1986

a-2

(Nx)

--havárie trolejového vedení v Pardubičkách

01.10.1986 a-10

(Zp)

nádraží-...-DP-Wolkerova-Koněvovo nám.-...-krematorium
rekonstrukce Moskevské ul.

12.10.1986

a-4

(Zp)

Svítkov škola-...-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny konečná

a-11

(Zp)

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny
konečná

a-14 (Zpč)

Staré Čívice-...

nám.Budovatelů-...-Stavařov-panelová objížďkanám.Budovatelů (Z)-...-Míru

-Polabiny konečná
rekonstrukce křižovatky silnic č.36 a 37
16.12.1986

a-6

(Zp)

Dukla nám.-Jilemnického (T)-Gorkého (Z)-Sovětské armády (Z)Koněvovo nám.-...-Sluneční
rekonstrukce Moskevské ul.

01.03.1987 a-13

(Zz)

obracení v Ohrazenicích kolem bloku ulicí Jiráskovou,
výstavba nové točny v souvislosti se stavbou silnice č.37

18.04.1987 a-10 (Zpx)

nádraží-...-DP-Gorkého-Koněvovo nám.-...-krematorium

21.04.1987

Svítkov škola-...-nádraží-Okrajová-Bělehradská-Polabiny konečná

a-4

((Zp))

a-7

(N)

DP

Na Spravedlnosti-Nový byt-Míru-Švermova-

Dukla konečná
-nám.Budovatelů-nádraží-Okrajová-Bělehradská-Polabiny konečnáTrnová 1-Doubravice-Semtín-UMA
jezdí jen Pdš
a-11 ((Zp))

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-nám.Budovatelů-nádraží-OkrajováBělehradská-Polabiny konečná

a-14 (Zzč)

Staré Čivice-...-Nový byt
sanace mostu ČSSP

Palackého-nádraží
nám.Budovatelů (Z)-...-Míru

04.05.1987 a-14 ((Zpč))

Staré Čívice-Popkovice-Svítkov škola-letiště-...
...-Nový byt
Palackého-nádraží
nám.Budovatelů (Z)-...-Míru

05.06.1987 a-12 ((Zzčx))
((Zpčx))

návrat k původnímu otáčení v Černé za Bory a ukončení objížďky do
Mnětic kolem JZD

08.06.1987

Svítkov škola

a-4

Zpč

Popkovice (T)- ...-Polabiny konečná

Svítkov sklady (T)
přes sklady Pdšr 1 spoj a Pdšo 1 spoj
24.06.1987 a-10

(Zp)

nádraží-...-DP-Wolkerova-Koněvovo nám.-...-krematorium

08.07.1987 a-13 (Zzx)

obracení v Ohrazenicích na nové točně, která je o několik desítek metrů blíž

16.08.1987

a-4 ((Zpx))

Svítkov škola-...-nádraží-nám.Budovatelů-ZS-Stavařov-panelová objížďkaPolabiny konečná

a-11 ((Zpx))

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-ZS-Stavařov-panelová objížďka-Polabiny
konečná

a-14 ((Zpx))

Staré Čívice-Popkovice

letiště-DP-Na Spravedlnosti-

Svítkov škola
nám.Budovatelů-ZS-Stavařov-panelová objížďkanám.Budovatelů (Z)-...-Míru
-Polabiny konečná

-Nový byt

most ČSSP otevřen
17.02.1988

a-4

(Zpx)

Svítkov škola-...-Stavařov-Polabiny konečná

a-7

(Nx)

---

dále viz t-7

a-11 (Zpx)

Tesla Zámeček-Pardubičky-...-Stavařov-Polabiny konečná

a-14 (Zpčx)

Staré Čivice-...

nám.Budovatelů-...-Stavařov-Polabiny konečná
nám.Budovatelů (Z)-...-Míru

zrušení panelové objížďky na Stavařově
1988

a-6

Pozor na několik změn zakončení na Dukle !

1988 a-10 (Zpx)

nádraží-...-DP-Gorkého-Koněvovo nám.-...-krematorium
otevřena Moskevská ul.

a-8

N

Dubina konečná-Na Drážce-U zastávky-poliklinika-divadlo-nábř.ČSLAnám.Budovatelů-nádraží

a-13

Zz

Dubina Sverdlova-Dubina garáže (T)-Na Drážce-...-Ohrazenice konečná

07.01.1989 a-11

Jr

So nejede odp, Ne nejede dop

01.11.1988

10.05.1989

a-4

(Zp)

Svítkov škola-...-nádraží-Míru (T)-Švermova (T)-nám.Budovatelů (Z)-ZS...-Polabiny kon.

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-divadlo-nábřeží ČSLA (T)-nám.Budovatelů (T)-Míru (Z)nádraží-...-Sluneční

a-8

(Zp)

Dubina konečná-...-divadlo-nábřeží ČSLA (T)-nám.Budovatelů (T)Míru (Z)-nádraží

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka-...-divadlo-nábřeží ČSLA (T)-nám.Budovatelů (T)-Míru (Z)nádraží-...-Rosice konečná

a-12

(Zp)

nádraží-Míru (T)-nám.Budovatelů (Z)-nábřeží ČSLA (Z)-divadlo-...Černá za Bory-Mnětice

a-13

(Zp)

Dubina Sverdlova-...-divadlo-nábřeží ČSLA (T)-nám.Budovatelů (T)Míru (Z)-nádraží-...-Ohrazenice konečná

a-14 (Zpč)

Staré Čívice-...-Nový byt

Míru (T)-Švermova (T)-nám.Budovatelů (Z)nám.Budovatelů (Z)-...-Míru

-ZS-...-Polabiny kon.
rekonstrukce horkovodu na nám.Budovatelů
22.07.1989

a-3

(N)

nádraží-Míru (T)-Švermova (T)-nám.Budovatelů (Z)-ZS-StavařovTrnová 1-Doubravice-Hrádek-I/33
Bohdaneč
Rybitví-UMA

23.07.1989

a-3

(Nx)

--stavba potrubního mostu v Semtíně 2

20.10.1989

a-4

(Zpx)

Svítkov škola-...-nádraží-nám.Budovatelů-ZS-...-Polabiny konečná

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-divadlo-nábřeží ČSLA-nám.Budovatelů-nádraží-...-Sluneční

a-8

(Zpx)

Dubina konečná-...-divadlo-nábřeží ČSLA-nám.Budovatelů-nádraží

a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka-...-divadlo-nábřeží ČSLA-nám.Budovatelů-nádraží-...Rosice konečná

a-12 (Zpx)

nádraží-nám.Budovatelů-nábř.ČSLA-divadlo-...-Černá za Bory-Mnětice

a-13 (Zpx)

Dubina Sverdlova-...-divadlo-nábř.ČSLA-nám.Budovatelů-nádraží-...Ohrazenice kon.

a-14 (Zpčx)

Staré Čívice-...-Nový byt

nám.Budovatelů-ZS-Stavařov-Polabiny kon.
nám.Budovatelů (Z)-...-Míru

ukončení rekonstrukce horkovodu na nám.Budovatelů
21.12.1989

a-9

Zp

trasa převedena na nový nadjezd v Rosicích

01.11.1990 a-11

X

---

zprovozněna linka t-11

01.01.1991

a-4

X

---

zprovozněna linka t-4

a-8

P

Dubina konečná-...-nádraží-U Trojice-letiště-Popkovice (Z)Svítkov škola
Svítkov sklady (Z)
část spojů ve Svítkově opačným směrem,
přes sklady jen Pd: 1 spoj šr, 1 spoj šo

01.07.1991

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka-Na Židově-Bezdíčkova-Sakařova-divadlo-...-Rosice konečná
špatný stav ul.Husovy,dříve Jägermannovy

29.11.1991

a-6

(Zz)

Dukla nám.-...-Okrajová-Rosice Kréta
rekonstrukce ul.Legionářů a výstavba nové točny Sluneční

11.04.1992

a-6

K

Dukla nám.-...-nádraží

viz t-4

25.05.1992 a-10

(Zp)

nádraží-U Trojice-objížďka stavby nadjezdu-DP-...-krematorium

a-14

(Zp)

Staré Čivice-...-letiště-objížďka stavby nadjezdu-DP-...

...-Polabiny kon.
...-Míru

Stavba nadjezdu u závodiště
01.06.1992

a-3

(N)

nádraží-nám.TGM (dříve Budovatelů)-ZS-Stavařov-Trnová 1-DoubraviceSemtín-UMA-Bohdaneč
náhrada za t-3 po dobu rekonstrukce měnírny Semtín

01.08.1992 a-12

(Zp)

nádraží-nám.TGM (dříve Budovatelů)-Sukova tř.(dříve nábřeží ČSLA)divadlo-poliklinika-U zastávky-Slovany-Mnětická-Silo-PrůmstavČerná za Bory-Mnětice
Drozdice
úsek U zastávky - silo jede bez zastávek

03.08.1992 a-17

(N)

U Štiky-Kostelíček-Slovany-Mnětická-Tesla
jezdí jen Pd

Pardubičky
TMS

Uzávěra nadjezdu Kyjevská pro rekonstrukci
17.08.1992 a-12
01.09.1992

a-3

01.10.1992 a-15

St
(Nx)
N

Na Dašické ul. staví ve všech zastávkách
---

zavedena t-3

nádraží-U Trojice-letiště-Svítkov škola-Svítkov hostinec-SrnojedyLány na Důlku-Opočínek konečná
jede jen v Pd

a-14

Zzč

Staré Čivice-Opočínek konečná (T*, přes Kokešov bez zastavení)-Lány na
Důlku (T*)-Srnojedy (T*)-Svítkov hostinec (T*)-Svítkov škola (T*)Popkovice (Z vždy, T nejedou *)-letiště-... ...-Polabiny kon.
...-Míru
* jen vybrané spoje v So a Ne

a-8
a-10
a-15

Zp

zprovozněna mimoúrovňová křižovatka U Trojice,
ve směru od nádraží se jezdí po nové větvi
cca o 700 m delší

01.11.1992 a-16

N

nádraží-nám.TGM-ZS-Stavařov-sídliště Cihelna
linka ukončena na křižovatce u sv.Josefa

14.11.1992 a-17

(Nx)

01.10.1992

16.11.1992 a-12 (Zpx)

--nádraží-nám.TGM (dříve Budovatelů)-ZS-Sukova tř.(dříve nábř.ČSLA)divadlo-Kostelíček-nemocnice-Pardubičky
Tesla ZámečekTMS
-Průmstav
Černá za Bory-Mnětice
Drozdice
nadjezd Kyjevská otevřen

01.03.1993 a-10

P

nádraží-...-Zborovské nám.(dříve Koněvovo)-Svobody-krematoriumNemošice
jede ulicí U Krematoria a Nemošickou, otáčí před restaurací U Mandysů

a-16

Jr

jezdí jen do 19 hod.

a-1

(N)

Jesničánky-...-Slovany

a-4

(N)

Sluneční-...-Polabiny konečná

a-5

(N)

Dukla konečná-...-Židov

a-2

(N)

nádraží-...-Pardubičky

11.06.1993

13.06.1993

náhrada trolejbusových linek po dobu rekonstrukce trolejového vedení
v centru (začátek výluky 11.06.1993 od 17 hod)
18.06.1993

a-1

(Nx)

---

a-2

(Nx)

---

a-4

(Nx)

---

a-5

(Nx)

--Obnovení trolejbusového provozu po rekonstrukci vedení u Domu služeb

01.09.1993 a-16

P

27.09.1993 a-16

(Zp)

nádraží-...-sídliště Sever (otočí se na křižovatce u sv.Josefa)-objížďka po
silnici I/37-Fáblovka
výkopové práce v ul.Kunětické, ulicí Studentskou projíždí každé kolo na
Fáblovku 4 x

05.10.1993 a-10

(Zp)

místní objížďka Pražskou ulicí za benzínovou pumpou

a-14

(Zp)

01.11.1993 a-13

Zzč

07.03.1994

a-8 (Zp)
a-14 (Zpč)

nádraží-...-sídliště Sever (dříve sídliště.Cihelna)-Fáblovka
Kunětickou ul. k Dopravnímu závodu spojů

Dubina sever (dříve Dubina Sverdlova)-...-Trnová nám.Ohrazenice pošta (dříve MNV)-Ohrazenice konečná
Doubravice-Doubravice náměstí
Místní objížďka ve Svítkově ulicemi : Školní, Přerovská, Žižkova
(ukončení objížďky ?). Pak navázala obj.a-15 a část.a-14 (So, Ne) uzavřena ul.Přerovská).

01.04.1994 a-16

Kč

nádraží-...-sídl.Sever I (dříve sídl.Sever)-Fáblovka

30.05.1994

Zp

Dubina konečná-...-nadjezd u závodiště-...-Svítkov škola
nestaví na st.PARAMO ve směru do Dubiny

a-8

a-10 (Zpx)

nádraží-...-Nemošice
nestaví u závodiště ve směru do Nemošic

a-14 (Zpx)

Staré Čívice-...-nadjezd u závodiště- ...

a-15

nádraží-...-nadjezd u závodiště-...-Opočínek konečná
staví u PARAMA v obou směrech, nestaví u závodiště

Zp

...-Polabiny kon.
...-Míru
v So, Ne stále jezdí vybrané spoje přes Opočínek

konec objížďky stavby nadjezdu u závodiště

01.06.1994

a-X

Zp

Všechny spoje do NPK i zpět zajíždějí také k BČOV.

13.07.1994

a-1

(N)

Jesničánky-Na Spravedlnosti (T)-Pichlova (Z)-poliklinika-KostelíčekSlovany

a-5

(N)

Dukla konečná-Na Spravedlnosti (T)-Pichlova (Z)-poliklinika-SakařovaŽidov

a-14

(Zp)

Staré Čívice-...-nádraží-Palackého nám.TGM-ZS-Polabiny konečná
nám.TGM (Z)-Míru
v So, Ne stále jezdí vybrané spoje přes Opočínek
Uzávěra podjezdu na tř.17.listopadu – odbočení z Pichlovy do J.Palacha
vlevo autobusům linky č.1 povoleno.

16.07.1994 a-16 Pč, Zzč

nádraží-...-Vysokoškolská (dříve sídl.Sever I)Fáblovka
Staré Hradiště-Brozany-Ráby-Kunětická hora

16.08.1994

a-1

(Nx)

---

a-5

(Nx)

---

a-14 (Zpx)

Staré Čívice-...-DP -…

…-Polabiny konečná
...-Míru
v So, Ne stále jezdí vybrané spoje přes Opočínek
podjezd na tř.17.listopadu zprovozněn

02.09.1994 a-13

01.12.1994

Zpč

Dubina sever -...-Trnová nám.- Ohrazenice poštaOhrazenice konečná
Doubravice-Doubravice náměstí

a-8

St

staví na stanici PARAMO i Závodiště

a-14

St

v So, Ne nová stanice Opočínek, rozvodna

a-15

Pč

nádraží-...-Opočínek kon.-Opočínek rozvodna

01.01.1995 a-16

Kč

nádraží-...-Univerzita (dříve Vysokoškolská)-Fáblovka

09.05.1995 a-13

(Kč)

Ohrazenice KD
Doubravice-Doubravice náměstí
Stavba nové točny v souvislosti s výstavbou nové silnice I/36, autobusy se
otáčejí kolem objektu bývalé prodejny.

11.05.1995

a-2

(N)

nádraží-...-Pardubičky

od 17.30 hod.

a-11

(N)

Pardubičky-...-Polabiny konečná

od 17.30 hod.

a-2

(Nx)

---

a-11

(Nx)

---

a-X

(N)

Na Kamenci-nemocnice-Pardubičky

a-X

(Nx)

---

15.05.1995

Dubina sever-…-Ohrazenice pošta

rekonstrukce trolejového vedení Pardubičky

01.06.1995

a-5

(N)

Dukla konečná-Na Spravedlnosti-Nový byt-Míru-divadlo-Kostelíček-přes
Schwarzovo nám., ulicemi Gebauerovou, Sezemickou a Holubovou-Židov

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka-Na Židově-Bezdíčkova-ulicemi Sakařovou, Holubovou a
Sezemickou přes Schwarzovo nám.-Kostelíček-divadlo-...-Rosice konečná

01.07.1995

a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka-Na Židově-Bezdíčkova-Sakařova-divadlo-...-Rosice konečná

02.07.1995

a-5

(Nx)

--rekonstrukce Sakařovy ul.včetně trolejového vedení

01.09.1995

a-9

Zpč

Spojil-Hůrka-...

Rosice konečná
Rosice zvláštní škola (T)

11.09.1995 a-13 (Kčx)

Dubina sever -...-Trnová nám.- Ohrazenice pošta

Ohrazenice konečná
Doubravice náměstí

nová točna v Ohrazenicích zprovozněna
01.04.1996

a-6

P

Dukla nám.-...-nádraží-Okrajová-Sluneční

a-10

Pč

nádraží-...-Nemošice-Ostřešany park-Ostřešany konečná (Ostřešánky)

01.09.1996 a-14 (Zpčx)

Návrat MHD do Přerovské ul. (přes Svítkov, hostinec)

a-15 (Zpx)
01.10.1996 a-14

(Pč)

Free zone-Staré Čivice-...

21.10.1996

a-3

(N)

Semtín-UMA-Bohdaneč

25.10.1996

a-3

(Nx)

---

...-Polabiny konečná
Míru
v So,Ne stále jezdí vybrané spoje přes Opočínek

Po dobu rekonstrukce TV Semtín-UMA. Linka t-7 bez náhrady !
28.05.1997

a-9

01.05.1997 a-16

(Zp)
P

02.05.1997 a-10 (ZPč)
a-19

(N)

Spojil-Hůrka-přes točnu Židov-Sakařova-...-Rosice konečná
pokračuje rekonstrukce Husovy ul.
nádraží-...-Universita

Staré Hradiště-Brozany-Ráby-Kunětická hora
Fáblovka

nádraží-...-Nemošice-Jesničánky-(Dražkovice projíždí)-Ostřešany parkOstřešany konečná
nádraží-U Trojice-DP-Gorkého-Zborovské nám.-Svobody-krematoriumJesničánky-(Dražkovice projíždí)-Ostřešany park-Ostřešany konečná
končí-li spoj na Zborovském náměstí, projíždí ulicí Svobody a kolem
krematoria jen T
Uzávěra silnice Nemošice - Ostřešany

01.06.1997 a-17

01.07.1997

N

nádraží-nám.TGM-ZS-Cihelna-Trnová 1-Trnová 2(T)-Ohrazenice,poštaDoubravice-Doubravice nám.-Hrádek křižovatka-Pohránov-Srch
V Srchu projíždí kolem hostince, končí u hřbitova. Jede jen v Pdš.

a-2

(N)

Polabiny konečná-Okrajová-nádraží-...-Pardubičky

a-3

(N)

nádraží-...-Bohdaneč
Rekonstrukce Palackého tř., dočasná změna trakce

18.07.1997

a-2

(Nx)

---

a-3

(Nx)

---

06.09.1997 a-16

Pč

Ukončení rekonstrukce Palackého tř., návrat trolejbusů

nádraží-...-Universita

Staré Hradiště-Brozany-Ráby-Kunětická horaFáblovka

-Němčice
do Němčic jen v So a Ne - pouze 2 spoje
01.09.1997 a-19

(Nx)

a-10 (ZPčx)
22.10.1997 a-14 (Zpč)

--nádraží-...-Nemošice-Ostřešany park-Ostřešany konečná
Staré Čívice-Opočínek rozvodna (T*, přes Kokešov bez zastavení-Opočínek
konečná (T*), Lány na Důlku 2 (T*)-rychlík přes ÚVR Opočínek, Staré
Čívice-DP-...
...-Polabiny konečná
...-Míru
Týká se jen spojů do Opočínku v So, Ne - jinak linka beze změn.

a-14X

(N)

DP-PARAMO-Letiště-Svítkov škola-Srnojedy-Lány na Důlku 1
Jede jen v So,Ne jako přípoj ke spojům a-14 z Opočínku.

a-15

(K)

nádraží-...-Lány na Důlku 1
jede jen v Pd

a-15X

(N)

Svítkov škola-rychlík přes Popkovice-Staré Čívice-ÚVR OpočínekLány na Důlku 2-Opočínek konečná-Opočínek rozvodna
Jede jen v Pd jako přípoj ke všem spojům a-15
Uzávěra silnice v Lánech na Důlku

01.11.1997

a-8
a-10
a-15

St
St
St

20.11.1997 a-14 (Zpx)

a-14X (Nx)
a-15

(Kx)

a-15X (Nx)

Zrušena stanice závodiště směr nádraží bez náhrady z důvodu
komunikačních úprav (příprava průtahu na Chrudim)
Staré Čívice-...-DP-...

Míru
...-Polabiny kon.
v So,Ne stále jezdí vybrané spoje přes Opočínek
--nádraží-...-Lány na Důlku 1 - ...-Opočínek konečná-Opočínek rozvodna
--Konec uzávěry silnice v Lánech na Důlku

01.01.1998

a-6

P

Dukla nám.-...-Sluneční-Trnová nám.- Ohrazenice poštaOhrazenice konečná
Doubravice-Doubravice náměstí

a-13

K

Dubina sever -...-Sluneční

01.02.1998 a-10

Zzč

02.02.1998 a-18

N

nádraží-Palackého-Na Spravedlnosti-Jesničánky-Dražkovice
pouze dva spoje večer, přejezdy z jiných linek (8)

01.03.1998

St

Ve směru z Dukly nestaví na stanici U Prioru, staví na stanici Palackého
společně s trolejbusy (požadavek městského obvodu č.VII)

a-6

nádraží-...-Nemošice

Ostřešany park-Ostřešany konečná
Nemošice konečná

01.04.1998 a-14

Zpč

v Pd večer zajíždí do Opočínku, Lánů na Důlku a Srnojed podobně jako v So
a Ne

a-15

Jr

provoz je ukončen již před večerem – nahrazeno zajížděním a-14

01.04.1998 a-18

P

nádraží-...-Dražkovice-Mikulovice
pouze dva spoje večer, přejezdy z jiných linek (8)

01.05.1998

a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka-Na Židově-Husova-...-Rosice konečná

25.06.1998 a-13

(Zp)

mezi stanicemi Na Drážce a Na Okrouhlíku objížďka ulicemi Studánecká Ke Kamenci (T) - Na Okrouhlíku (Z) (rek. křižovatky Dašická – Na Drážce)

01.07.1998 a-15

(K)

nádraží-...-Lány na Důlku 1

(N)

DP-letiště-Popkovice-Staré Čivice-Kokešov-Lány na Důlku 2Opočínek konečná-Opočínek rozvodna

a-15X

a-14 (Zpč)
a-14X

(N)

spoje jedoucí přes Opočínek jedou po své trase jen do Lánů na Důlku 2 a
dále přes Kokešov a St.Čívice zpět do centra
DP-letiště-Svítkov škola-Srnojedy-Lány na Důlku 1
pouze jako přípoj ke spojům jedoucím přes Opočínek
uzávěra silnice v Lánech na Důlku

20.07.1998 a-1X

(N)

Okrouhlík-Studánecká ul.(Z)-Na Okrouhlíku (T)-Na Drážce-Slovany
rekonstrukce křižovatky ulic Dašická-Na Drážce

12.08.1998 a-15

(Kx)

nádraží-...-Opočínek konečná-Opočínek rozvodna

a-15X (Nx)
a-14 (Zpčx)
a-14X (Nx)
29.08.1998 a-13 (Zpx)

--původní trasa přes Srnojedy večer a v So a Ne
--konec objížďky Studáneckou ulicí, návrat do původní trasy

a-1X

Zp

Okrouhlík-Studánecká (Z)-Na Okrouhlíku (Z)-Dašická-Slovany

31.08.1998 a-1X

Zp

Okrouhlík-Studánecká (Z)-Na Okrouhlíku (T)-Na Drážce-V.JunkovéPod Lipami-Na Kopci-Spojilská-Slovany

18.09.1998 a-1X

Zp

Okrouhlík-Studánecká (Z)-Na Okrouhlíku (T)-Ve Stezkách-Luční-DašickáSlovany

16.10.1998 a-1X

Zp

Okrouhlík-Studánecká (Z)-Na Okrouhlíku (Z)-Dašická-Slovany

23.10.1998 a-1X

Zp

Okrouhlík-Studánecká (Z)-Na Okrouhlíku (T)-Ve Stezkách-Luční-DašickáSlovany

26.10.1998 a-1X

(Nx)

---

návrat trolejbusů na Slovany

Černá za Bory-Mnětice
Drozdice
v Černé za Bory po panelové objížďce, všechny spoje končí v Mněticích

09.06.1999 a-12 (Zzč)
(Zp)

nádraží-...-Průmstav

15.06.1999 a-15

nádraží-...-Svítkov škola-Svítkov kino-Žižkova ul.-Srnojedská ul.-Svítkov,
U zastávky-Lány na Důlku -...-Opočínek konečná-...-Opočínek rozvodna

(Zp)

a-14 (Zpč)

spoje vedené přes Opočínek jedou přes Svítkov po objížďce

02.08.1999 a-15 (Zpx)
a-14 (Zpčx)

nádraží-...-Svítkov školní-Svítkov hostinec-Svítkov, U zastávky (Z)Lány na Důlku-...-Opočínek konečná-Opočínek rozvodna
konec objížďky ve Svítkově pro část spojů

12.08.1999 a-17

(Zz)

nádraží-...-Cihelna-Staré Hradiště-Hradiště na Písku-Srch-PohránovHrádek křižovatka

a-6

(Kč)

Dukla nám.-...-Sluneční-Trnová nám.-Ohrazenice poštaOhrazenice konečná
Doubravice DMP (končí na ploše u garáží)
uzávěra silnice v Doubravicích

17.08.1999 a-12 (Zzčx)

Černá za Bory-Mnětice

nádraží-...-Průmstav

Drozdice
obnoveno otáčení autobusů v Černé za Bory, objížďka ulicí po panelové
vozovce trvá
01.09.1999 a-17 (Zzx)
a-6

(Kčx)

nádraží-...-Cihelna-Trnová 1,2(T)-Ohrazenice,pošta-DoubraviceDoubravice nám.-Hrádek křižovatka-Pohránov-Srch
Dukla nám.-...-Sluneční-Trnová nám.- Ohrazenice poštaOhrazenice konečná
Doubravice náměstí
zprovozněna ulice v Doubravicích (zatím jen pro MHD)

01.09.1999 a-16

Pč

nádraží-...-Universita

Staré Hradiště-Brozany-Ráby-Kunětická horaFáblovka

-Němčice-Dříteč
některé spoje nestaví v Němčicích, do Němčic a Dřítče pouze v So a Ne
17.09.1999

a-8

(Zpč)

Spoje vedené kolem stadionu Zlaté přílby jedou po objížďce : Kostnická,
Sportovců (uzávěra ul.Motoristů) - jedná se celkem o dva spoje denně (Pd)

21.09.1999 a-12 (Zpx)

Ukončení provozu po panelové objížďce, návrat na hlavní silnici

01.10.1999

a-8

(Zp)

Dubina konečná-ul.V.Junkové (T)-ul.Sezemická (T)-ul.Na Okrouhlíku (T)ul.Dašická (T)-Na Drážce (Z-jede po souběžné komunikaci až k
ul.V.Junkové)-U zastávky-...-Svítkov škola

a-13

(Zp)

Dubina sever-ul.V.Junkové (T)-ul.Sezemická (T)- ul.Na Okrouhlíku (T)-Na
Drážce (Z-jede po souběžné komunikaci až k ul.V.Junkové)-Na Okrouhlíku...-Sluneční
Rekonstrukce ul.Na Drážce

16.11.1999

a-8 (Zpx)
a-13 (Zpx)

návrat do ulice Na Drážce

17.11.1999

a-8 (Zpčx)

Konec uzávěry ulice Motoristů

20.11.1999 a-14 (Zpč)

Uzávěra železničního přejezdu ve Svítkově, spoje vedené přes Opočínek
jedou po objížďce : Opočínek, Lány na Důlku, přes Kokešov a St.Čívice - na
vyloučeném úseku zajištěna náhradní doprava s přestupy.

21.11.1999 a-14 (Zpčx)

Železniční přejezd ve Svítkově otevřen (večer)

27.11.1999 a-14 (Zpč)

Uzávěra železničního přejezdu ve Svítkově, spoje vedené přes Opočínek
jedou po objížďce : Opočínek, Lány na Důlku, přes Kokešov a St.Čívice - na
vyloučeném úseku zajištěna náhradní doprava s přestupy.

28.11.1999 a-14 (Zpčx)

Železniční přejezd ve Svítkově otevřen (večer)

03.01.2000

Spojil-Hůrka
Dubina centrum-...-Rosice konečná
Dubina penzion-Dubina sever
do Dubiny k penzionu vybrané spoje jen v Pd, do Spojila jen v Pd (to platí
už delší dobu)

a-9

Zzč

01.02.2000 a-18 Jr,Kč

nádraží-...-Dražkovice-Mikulovice
jezdí celodenně a celotýdenně, do Mikulovic pouze dva spoje večer

27.03.2000

Dubina konečná-...-nádraží-U Trojice-letiště les (T)-letiště (Z)-Popkovice
pohostinství (Z)-Svítkov sklady (Z)-Sportovců (Z)-Žižkova (Z)-Svítkov
hostinec (Z)-Svítkov školní
Spoje v opačném směru jedou ulicí U Parku a neprojíždějí ulicí Sportovců.
V zastávce Svítkov sklady zastavují jen 4 spoje. Zastávka Svítkov hostinec
pro linku č.8 byla zřízena až od 29.3.2000.

a-8

(Zp)

a-14 (Zpč)

Trasa pro vybrané spoje, které projíždějí Svítkovem :
...-PARAMO-Letiště les-Svítkov škola - otočit zpět a dále bez zastavení
přes letiště (nejede přes Popkovice školka)-Popkovice pohostinství-...
Tato objížďka je stejná i pro opačný směr. Spoje vedené přes Opočínek
nejsou dotčeny žádnou změnou.
Uzávěra ulic Kostnická a Žižkova (od můstku přes Bylanku do Popkovic –
rekonstrukce kanalizace)

25.04.2000 a-12 (Zzč)

nádraží-...-Černá za Bory-Mnětice (otáčí se uličkou naproti hospodě výstavba kanalizace)

29.05.2000 a-17

(Zp)

objížďka v Srchu po souběžné komunikaci

20.06.2000

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-S.K.Neumanna-Karla IV.-tř.Míru (T)-nám.TGM (T)nám.Republiky (Z)-zim.stadion-Bělehradská-Sluneční-...
Ohrazenice konečná
Doubravice náměstí

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka
...-nádraží-most gen SvobodyDubina penzion-Dubina sever
-nadjezd (proviz.zastávka T)-Rosice konečná

a-13

(Zp)

Dubina sever-...-tř.Míru (T)-nám.TGM (T)-nám.Republiky (Z)-ZSBělehradská-Sluneční

a-26

(N)

Lidická*

Bělehradská-zim.stadion-nám.TGM-nádraží
Rosice konečná
* otáčí se na parkovišti v Lonkově ulici (prázdný)
uzávěra mostu v ul.Kpt.Bartoše

03.07.2000

a-*

St

12.07.2000 a-12 (Zzč)

Posunutí zastávky Zimní stadion směr centrum trvale před labský most.
nádraží-...-Černá za Bory-Mnětice (otáčí se do uličky naproti hospodě
couváním)

14.07.2000

a-8

(Zp)

Dubina konečná-...-nádraží-U Trojice-letiště les (T)-letiště (Z)-Popkovice
pohostinství (Z)-Svítkov sklady (Z)-Sportovců (Z)-Žižkova (Z)Kostnická(Z)-Svítkov škola
Spoje v opačném směru jedou ulicí U Parku a neprojíždějí ulicí Sportovců.
V zastávce Svítkov sklady zastavují jen 4 spoje. Ulice Žižkova stále
uzavřena.
24.07.2000 a-12 (Zzčx,Zpč) nádraží-...-Černá za Bory-ul.U Kapličky-ul.Ke Hrázi-Mnětice
31.07.2000 a-12 (Kč)
nádraží-...-Černá za Bory
a-22 (N)
Nemošice škola-Nemošice točna-Mnětice
návaznost na linku číslo 10, výjezd z vozovny a návrat zpět vždy po trase
linky č.10
a-10 (Pč)
Poslední spoj jede přes Ostřešany do Mnětic a zpět
(zajímavost : průjezd přes okraj okresu Chrudim)
01.09.2000 a-6 (Zpx)
Dukla nám.-...-S.K.Neumanna-Karla IV.-nám.Republiky-nám.TGMnádraží-Sluneční-...
Ohrazenice konečná
Doubravice náměstí
a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka
Dubina penzion-Dubina sever

nádraží-Okrajová-...-Rosice konečná

a-13 (Zpx)

Dubina sever-...-nám.Republiky-nám.TGM-nádraží-...-Sluneční

a-26

---

(Nx)

most v ul.Kpt.Bartoše zprovozněn pro MHD (mimo tbus)
a-8

(Zpx)

a-14 (Zpčx)

Dubina konečná-...-nádraží-U Trojice-letiště les (T)-Popkovice (Z)Svítkov škola
Svítkov sklady (Z)
část spojů ve Svítkově jede opačným směrem
***
Free zone

Staré Čívice

Popkovice školka-letiště
DP-…Svítkov škola letiště les
***
nám.TGM-ZS-Polabiny točna
nám.TGM (Z)-Míru
*** ... Kokešov (T)-Opočínek (T)-Srnojedy (T)-Svítkov školní (T)-... ***
spoje přes Opočínek : v době, kdy nejede linka a-15 (Pd večer, So+Ne)
spoje do Free zone : PD 1 ráno, 1 odpoledne
zprovozněna ul.Žižkova ve Svítkově

a-12 (Zzčx)
a-22 (Nx)
a-10 (Pčx)
04.09.2000 a-15 (Zp)

a-14 (Zpč)

Nádraží-...-Černá za Bory-Mnětice
--zrušen dočasný spoj Ostřešany-Mnětice a zpět
nádraží-...-Svítkov, škola-Svítkov, Kostnická-Žižkova ul.-Svítkov,
U zastávky (Z)-Srnojedy-Lány na Důlku-Opočínek, točnaOpočínek rozvodna
Spoje vedené přes Opočínek jedou přes Svítkov po stejné výše uvedené
objížďce.
oprava mostku přes Bylanku

21.09.2000 a-18 (Zzč)

V Mikulovicích se vozy otáčejí couváním u obecního úřadu

25.09.2000 a-17 (Zpx)

konec objížďky v Srchu

06.10.2000 a-15

Zp

nádraží-...-Svítkov, škola-Svítkov, Kostnická-Svítkov, park-Popkovice,
křižovatka (T)-ul.Motoristů (Z)-Svítkov stadion-nový nadjezd-SrnojedyLány na Důlku-Opočínek, točna-Opočínek, rozvodna

a-14

Zpč

Spoje vedené přes Opočínek (Pd večer, So,Ne) jedou : ...-Srnojedy-nový
nadjezd-Svítkov, stadion-Svítkov, park-Svítkov škola-závodiště-...

a-8

Zpč

Zrušeno zajíždění vybraných spojů přes Svítkov, stadion (dříve Svítkov,
sklady). Zajíždění některých spojů z obou směrů k Dopravnímu podniku
zůstává.
Zprovoznění nového nadjezdu. Poslední spoj (a-15) přes žel.přejezd v 16.09
směr nádraží.Most přes Bylanku nadále uzavřen a nyní natrvalo bez MHD.

04.12.2000

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-nám.Republiky-Sukova tř.(staví)-ZS-Polabiny točnaK.Šípka (nestaví)-Sluneční (průjezd točnou, 2 stanice pro 2 různé směry)Trnová nám.
... Ohrazenice konečná
… Doubravice náměstí

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka
...-nádraží-most Gen.SvobodyDubina penzion-Dubina sever
-Rosice Kréta (otočí se na parkovišti)-...-Rosice konečná

a-13

(K)

Dubina sever-...-nádraží-Kpt.Bartoše
Výstavba kruhového objezdu u Kauflandu

09.12.2000

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-Sukova tř.(nestaví)-nám.TGM-nádraží-Sluneční-...
… Ohrazenice konečná
… Doubravice náměstí

a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka
Dubina penzion

a-13

(Kx)

Dubina sever-...-nádraží-Kpt.Bartoše-Sluneční

...-nádraží-Rosice Kréta-Rosice konečná

Otevřen nový kruhový objezd u Kauflandu (Bělehradská – Kpt.Bartoše)
02.01.2001 a-16

Pč

a-24

N

28.01.2001 a-18

P

nádraží-...-Univerzita-Cihelna, točna

...-Kunětická hora-NěmčiceFáblovka

-Dříteč
nádraží-Palackého-Na Spravedlnosti-Teplého-DP-letiště-PopkoviceStarý Máteřov
Provoz původně připraven až do Čepí. V poslední chvíli se však Čepí
postavilo proti, neboť ČSAD Bus Chrudim jim hrozil tím, že v obci zruší
zastávky svých linek. Označníky zastávek MHD proto byly odstraněny.
Černá u Bohdanče-Rybitví-Semtín-Globus-Sluneční-nádraží-...-DražkoviceMikulovice
Do Mikulovic pouze dva spoje večer, přičemž spoj z Černé musí u nádraží
na několik minut přerušit jízdu a změnit orientaci (nelze získat licenci na
přímé spojení dvou obcí ležících mimo hranice Pardubic), u Globusu končí
pouze spoje jedoucí z centra (zastávka Globus parkoviště je využívána
pouze k odstavování vozů, ne pro cestující).

23.04.2001 a-24
P
26.04.2001 a-neozn. (N)
(Nx)

nádraží-...-Starý Máteřov-Starý Máteřov křižovatka
Jeden den provozu propagační linky, která nesměla mít žádné číselné
označení.
1.větev :
Sluneční-nádraží-Palackého-TGM-Kostelíček-Na Drážce-Hůrka-SezemiceChoteč-Ředice-Holice autobusové nádraží
2.větev :
Sluneční-nádraží-Palackého-Na Spravedlnosti-Teplého-DP-letištěPopkovice-Staré Čívice, Přeloučská-Kokešov-Valy-Přelouč nám.
Na lince jezdil jeden autobus (Škoda 21Ab) od cca 8.00 do 17.30 hod.
Původní záměr byl provozovat linku Pardubice-Chrudim, avšak OkÚ
Pardubice požadoval, aby do Chrudimi nejezdily všechny spoje. Tak vznikl
záměr střídat Chrudim a Přelouč. Těsně před plánovaným termínem se
ozval též OkÚ Chrudim a ten úplně zakázal vjezd linky na území jejich
okresu. Holice proto byly zvoleny jako druhý náhradní cíl.

01.07.2001

Dukla nám.-...-S.K.Neumanna-Pichlova ul.-Na Spravedlnosti (T)ul.Žel.pluku (Z)-Smilova-tř.Míru-U Grandu-Karla IV.-Hlaváčova ul.Autobusové nádraží (T)-nádraží-…
... Ohrazenice konečná
…Doubravice náměstí
uzávěra podjezdu v Anenské ul.
Všechny autobusové linky staví na stanici Sukova tř.ve směru k nám.TGM
Zrušeno označení 999 pro výpomocné spoje. Zavedena nová čísla, která
přibližně označují cíl :
901 - střed města
902 - Polabiny, točna (převážně po lince č.2)
903 - nádraží
904 - Polabiny, točna (převážně po lince č.4)
905 - neobsazeno
906 - Dukla, náměstí / Ohrazenice
907 - Dukla vozovna / UMA
908 - Dubina, točna
909 - Rosice nad Labem / Spojil
910 - neobsazeno
911 - Polabiny, točna (převážně po lince č.11)
912 - TMS, Mnětice, nádraží (převážně po l.č.12)
913 - Kpt.Bartoše / Bělehradská ul.
914 - Staré Čívice/Dukla vozovna(převážně po l.č.14)
915 - neobsazeno
916 - Polabiny, Hradecká ul.
917 - neobsazeno
918 - Rybitví / Mikulovice
Okrouhlík-Studánecká (T)-Dašická (Z)-Na Drážce (nestaví)-V.Junkové-Pod
Lipami-Mandysova-V Lipinách-Slovany
Rekonstrukce Dašické ulice – JŘ nemá návaznost na provoz zkrácené t-1.
Vozy označené číslem 1.
Okrouhlík-Studánecká (Z)-Dašická (T)-Na Drážce-V.Junkové-Pod LipamiMandysova-V Lipinách-Slovany
Zavedena návaznost na JŘ zkrácené t-1.

a-6

(Zp)

a-*
a-m

St
Jo

13.08.2001 a-1X

(N)

20.08.2001 a-1X

(Zp)

01.09.2001

03.09.2001

06.09.2001

a-6

(Zpx)

a-28

N

a-6

(Zp)

a-17

(Zp)

a-6

((Zp))

a-17 (Zpx)

11.09.2001 a-1X

14.09.2001

a-6 (((Zpč)))

a-17
20.09.2001

(Zz)

(Zp)

a-6 (((Zpx)))
a-17 (Zpx)

31.10.2001 a-1X

(Nx)

17.11.2001 a-16 (Zpč)

Dukla nám.-...-S.K.Neumanna-Karla IV.-nám.Republiky-Sukova tř.nám.TGM-nádraží-...
… Ohrazenice konečná
… Doubravice náměstí
ukončena rekonstrukce Anenské ul.
Dubina konečná-Na Drážce-U zastávky-Karla IV-divadlo-Sukova tř.nám.TGM-Závodu Míru
koordinace s linkou a-8 (prodloužení intervalů do Svítkova)
Dukla nám.-...-Trnová nám.-Globus (nestaví)-Ohrazenice Semtínská
(náhradní zastávka)-Ohrazenice konečná-Ohrazenice SemtínskáDoubravice náměstí
nádraží-...-Trnová(T)-Globus (nestaví)-Ohrazenice Semtínská (náhradní
zastávka)-Ohrazenice konečná-Ohrazenice Semtínská-Doubravice nám....-Srch konečná
Uzávěra východní části Semtínské ulice v Ohrazenicích.
Dukla nám.-...-Trnová nám.-Ohrazenice poštaPohránovská, Školská, Jiráskova-Ohrazenice konečná
Ohrazenice Semtínská-Doubravice náměstí
nádraží-...-Trnová (T)-Ohrazenice Semtínská-Doubravice náměstí...-Srch konečná
Uzávěra západní části Semtínské ulice
Okrouhlík-...-Slovany (ukončení v ulici V Lipinách, otáčení ulicemi Lánská
a Divišova)
Rozšíření uzávěry Dašické ulice včetně točny.
Dukla nám.-...-Trnová nám.Globus(staví)-Doubravice náměstí
Ohrazenice pošta-Pohránovská, Školská, Jiráskova-Ohrazenice
konečná
nádraží-...-Trnová(T)-Globus-Doubravice náměstí-...-Srch konečná
Úplná uzávěra celé Semtínské ulice
Dukla nám.-...-Trnová nám.-Ohrazenice pošta

Ohrazenice konečná
Doubravice náměstí

nádraží-...-Trnová(T)-Ohrazenice Semtínská-Doubravice náměstí-...Srch konečná
Konec uzávěry Semtínské ulice
- - - Dašická ulice zprovozněna
nádraží-...-Cihelna, točna

Fáblovka
Hradiště na Písku-Kunětická hora-Němčice-

Dříteč
19.11.2001 a-16

(Kč)

nádraží-...-Cihelna, točna

Fáblovka
Brozany-Ráby

Havárie vodovodu pod Kunětickou horou, ke Kunětické hoře, do Němčic a
do Dřítče jezdí výpomoci přes Hradiště na Písku.
Kdy skončila tato objížďka na lince číslo 16 ?

01.02.2002 a-16 Zp, Kč

Fáblovka
Hradiště na Písku-Kunětická hora-Němčice
Vypovězena smlouva ze strany některých obcí.Firma Sandy line dostala
licenci na linku Pardubice – Hradec Králové přes Brozany, Ráby, Němčice,
Dříteč a Vysokou nad Labem.

01.04.2002 a-23

Polabiny točna-TGM-nádraží-PARAMO-letiště-Popkovice hostinec-Staré
Čívice, Panasonic
Nezajíždí okolo školky v Popkovicích, nejede přes Staré Čívice, točna.
Jezdí jen Pdš.

N

nádraží-...-Cihelna, točna

06.2002

a-6

(Zp)

objížďka ulicemi Lexova, Kpt.Nálepky, Čs.armády
oprava kanalizace v ul.Jilemnického

11.06.2002

a-7

(Nč)

zahájen smíšený provoz na t-7 (oprava vozovek v DP)

12.06.2002

a-8

(Zp)

Dubina točna-...-Popkovice (Z)-objížďka ulicemi Žižkova, Přerovská,
Školní (vše Z)-Svítkov škola
část spojů nadále opačným směrem, část spojů k DP

21.06.2002

a-6

(Zpx)

konec objížďky na Dukle

01.08.2002 a-13 Zp, Jvč

Dubina sever-Dubina garáže (obousměrně)-Na Drážce-KostelíčekSukova tř.-nám.TGM-nádraží-Okrajová-Sluneční
Smíšený provoz trolejbusů a autobusů. Na nádraží staví na trolejbusové
stanici. Přibyla nová zastávka Palackého směr Polabiny.

12.08.2002

a-6

Dukla nám.-...-S.K.Neumannaobjížďka tam ulicemi:
…-K Višňovce, Železničního pluku, Na Spravedlnosti-…
objížďka zpět ulicemi:
…-Na Spravedlnosti, B.Vikové, Pichlova, Rokycanova, K Višňovce-…
-Karla IV.-...
…-Ohrazenice konečná
…-Doubravice náměstí
Rekonstrukce části ulice S.K.Neumanna

01.09.2002

a-8 Kč, Zz

Dubina točna-...-nádraží-PARAMO-letiště-Popkovice-Svítkov parkobjížďka Žižkovou a Přerovskou ulicí trvá-Svítkov škola (otáčí se na
náměstí u školy)

a-13

X

--Nahrazena trolejbusy. Licence na autobusovou a-13 však zůstává, protože
během dne zde projede několik autobusových výpomocí zejména v době
svačin.

a-14

Kč

Zrušeny všechny spoje vedené přes Opočínek (posílena a-15).

a-15

Jr

Rozsah provozu prodloužen i na So a Ne. Provoz linky v So a Ne zajišťován
přejezdy z linky a-24. V Pd provoz prodloužen do nočních hodin.

a-24

Jr

V So a Ne autobus na kurzu 2401 a 2451 střídá linky číslo 15 a 24.

a-28

Zz

Hostovice-Žižín-Černá za Bory-Barum-Zámeček
TMS
-Kostelíček-divadlo-Sukova tř.-nám.TGM-Závodu Míru
Do Hostovic a do Černé za Bory pouze v Pd.

(Zp)

Pardubičky-

02.10.2002

a-6

(Zp)

Objížďka v Ohrazenicích - jede přes kruhový objezd u Globusu

a-17

(Zp)

Objížďka v Ohrazenicích - jede přes kruhový objezd u Globusu
Kdy konec objížďky ?

05.10.2002

a-8

(Zpx)

Dubina točna-...-nádraží-PARAMO-letiště-Popkovice- Svítkov parkSvítkov škola točna na náměstí u školy

19.10.2002

a-8

(Zp)

Dubina točna-...-nám.TGM

Palackého-nádraží
17.listopadu-Teplého-Závodiště-…

...-Svítkov škola
a-10

(Zp)

nádraží-Palackého-17.listopadu-Teplého-DP (otočit)-...-Nemošice školaNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

a-15

(Zp)

nádraží-Palackého-17.listopadu-Teplého-Závodiště-...-Opočínek, točnaOpočínek, rozvodna
Dokončovací práce na kruhovém objezdu pod nadjezdem PARAMO (u
Hypernovy). Na objízdných trasách byly všechny zastávky projížděny.
Uzávěra byla zahájena dne 19.10. cca v poledne.Dokdy ?

22.10.2002

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-S.K.Neumanna-Výzkumný ústav- -Karla IV.-...
…-Ohrazenice konečná
…-Doubravice náměstí
Ulice S.K.Neumanna otevřena v dopoledních hodinách.

01.03.2003 a-6,9,18 St
a-8,10,15 St

Nová zastávka Polabiny, Hypernova směr do centra
Nová zastávka Hypernova směr z centra

09.06.2003

a-6

(Zpč)

Dukla nám.-Zborovské nám.-Krematorium-S.K.Neumanna-...
…-Ohrazenice konečná
…-Doubravice náměstí

a-10

(Zp)

nádraží-...-Gorkého-Zborovské nám.-Pod Břízkami-U Krematoria
(zde náhradní zastávky v obou směrech)-...
...-Nemošice točna
…-Ostřešany park-Ostřešany točna
Rekonstrukce ul.S.K.Neumanna mezi křižovatkami s ul.Pichlova - Svobody.
Provoz po východní polovině vozovny. Ulice Svobody dočasně zaslepena.

23.06.2003

a-6

(Zp)

26.06.2003

a-6

(Zpx)

05.07.2003

a-9

Zpč

01.07.2003

a-*

Jr

28.07.2003 a-28 (Zpč)

Dukla nám.-objížďka ulicemi Lexova-Kpt.Nálepky-Čs.armády-StaňkovaZborovské nám-... a dále jako od 9.6.2003
propadlá vozovka v ul.Jilemnického
objížďka z 23.6.2003 odpoledne zrušena
V So, Ne ve směru z Rosic projíždí přes točnu Polabiny, Sluneční
Sjednoceny jízdní řády v So a Ne (s malou výjimkou na lince číslo 10 a 16).
Hostovice-objížďka přes Štětín a Mnětice (pro Žižín zřízena náhradní
stanice na počátku objížďky)-Mnětice,U mostu-Černá za Bory-...
TMS
…-nám.TGM-Závodu Míru
uzávěra silnice v Žižíně – rekonstrukce průtahu obcí

04.07.2003

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-Karla IV.-tř.Míru-Palackého-...

...-Ohrazenice konečná
…-Doubravice náměstí

a-7

(N)

Dukla vozovna-Dukla nám.-Zborovské nám.-Smilova-tř.MíruSladkovského-zim.stadion-...-Globus-Semtín hl.brána-UMA

a-8

(Zp)

Dubina točna-...-Karla IV.-tř.Míru-Palackého-nádraží-...-Svítkov škola

a-9

(Zp)

Spojil-Hůrka
...-U soudu-tř.Míru-Palackého-nádražíDubina penzion-Dubina sever
-...-Rosice konečná
v So, Ne ve směru z Rosic stále projíždí přes točnu Polabiny, Sluneční

a-12

(Zp)

nádraží-Palackého-tř.Míru-U soudu-Kostelíček-...-PardubičkyTesla Zámeček-Průmstav
Černá za BoryTMS
Drozdice
-Mnětice

a-14

(Zz)

Staré Čívice, Free zone-Staré Čívice točna-...-Smilova-Palackého-nádraží

a-16

(Zp)

nádraží-Palackého-tř.Míru-Sladkovského-ZS-...-Cihelna,točnaFáblovka
...-Kunětická hora-Němčice

a-17

(Zp)

nádraží-Palackého-tř.Míru-Sladkovského-ZS-...-Srch,točna

a-23

(Zp)

Polabiny točna-ZS-Sladkovského-tř.Míru-Palackého-nádraží-...
…-Staré Čívice, Panasonic

a-28

(Zp)

Hostovice-obj.přes Mnětice trvá-Černá za Bory-Barum-ZámečekTMS
Pardubičky-Kostelíček-U soudu--tř.Míru-Palackého (staví jen T)-Závodu Míru
Rekonstrukce povrchu Masarykova nám.při plné uzávěře. Všechny dotčené
autobusové linky zastavují i ve stanici Palackého směr nádraží. Na tř.Míru a
U Grandu (zde jen směr k nádraží) jsou zastávky rozděleny na autobusové a
trolejbusové. Ve směru z centra autobusy nestaví U Grandu, ale zajíždějí na
zastávku nám.Republiky u divadla.

13.08.2003

a-6

(Zpx)

a-10 (Zpx)

Dukla nám

krematorium (7.00-18.00)
Svobody

nádraží-...-Svobody-Krematorium-...

S.K.N.-...

Ohrazenice kon.
Doubravice nám.

Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

Provoz převeden na západní polovinu ulice S.K.N.
01.09.2003 a-11 (N,Zp)Zzč Dubina sever-Na Drážce-Na Okrouhlíku-Kostelíček-nám.Republiky-ulicí
U stadionu, po nábřeží (T)-přes křižovatku Hradecká-Sukova (Z)-Polabiny
točna-Globus-Semtín hl.brána-UMA
a-93 (N)
nádraží-tř.Míru-Sladkovského-ulicí U stadionu, po nábřeží (T)-přes
křižovatku Hradecká-Sukova (Z)-Hradecká-Kosmonautů-Polabiny točna
jede jen Pd
a-7,16,17,23
objížďka kolem zimního stadionu viz a-11, 93
Uzávěra rozšířena o 3 jízdní pruhy před zimním stadionem. Od 4.8.
masazeny autobusy na t-11 o víkendech.

25.09.2003

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-Sukova-nám.TGM-Palackého-...

a-7

(Nx)

---

a-8

(Zpx)

Dubina točna-...-Sukova tř.-nám.TGM-Palackého-nádraží-...-Svítkov škola

a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka
...-Sukova tř.-nám.TGMDubina penzion-Dubina sever
-Palackého-nádraží-...-Rosice konečná
v So,Ne ve směru z Rosic stále projíždí přes točnu Polabiny, Sluneční

a-11

(Nx)

---

a-12 (Zpx)

Ohrazenice konečná
Doubravice náměstí

viz t-7

viz t-11

nádraží-Palackého-nám.TGM-Sukova tř.-...-PardubičkyČerná za Bory-

Tesla Zámeček-Průmstav
TMS
-Mnětice
a-16 (Zpx)

Drozdice

nádraží-Palackého-nám.TGM-ZS-...-Cihelna, točna
Fáblovka
...-Kunětická hora-Němčice

a-17 (Zpx)

nádraží-Palackého-nám.TGM-ZS-...-Srch, točna

a-23 (Zpx)

Polabiny točna-ZS-nám.TGM-Palackého-nádraží-...-Staré Čívice, Panasonic

a-28 (Zpx)

Hostovice-obj.přes Mnětice trvá-Černá za Bory-Barum-Zámeček
TMS
-Pardubičky-Kostelíček-U soudu-nám.Republiky-Sukova tř.-nám.TGMZávodu Míru

a-*

Dočasně zrušena zastávka Zimní stadion směr Polabiny
Stanice Palackého směr nádraží nyní jen pro a-6,(14),18,24.

(St)

Zahájení provozu přes Masarykovo náměstí.
25.09.2003 a-18

(Zp)

26.09.2003 a-14 (Zzx)

a-93

(Nx)

Objížďka v Rybitví ulicemi Veverkova a Čapkova. Rekonstrukce silnice na
Černou u Bohdanče, rybitevský úsek – první část.
Staré Čívice, Free zone-Staré Čívice točna-... ...-Smilovanám.TGM-...-Polabiny točna
nám.TGM (Z)-tř.Míru
--Masarykovo nám.uvedeno do provozu o den dříve, než bylo dohodnuto.
Zůstává uzavřen pravý jízdní pruh od křižovatky se Sukovou tř.k mostu
p.Wonky.

15.10.2003 a-18 (Zpx)(Zp) Skončena objížďka ulicemi Veverkova a Čapkova. Zahájena objížďka
ulicemi Čapkova, Školní a Sokolovská v Rybitví. Rekonstrukce silnice na
Černou u Bohdanče, rybitevský úsek – druhá část.
01.11.2003 a-28 (Zpx)

Hostovice-Žižín-Černá za Bory-...-TGM-Závodu Míru
Konec objížďky přes Mnětice.

05.11.2003

a-8

(Zpč)

Dubina točna-...-nádraží-...-Svítkov park-Žižkova-Přerovská (náhradní
stanice v místě bývalé zastávky Svítkov hostinec)-Školní ul.-Svítkov škola
(stanice v místě bývalé zastávky Svítkov Školní)

a-14 (Zpč)

Staré Čívice, Free zone-Staré Čívice točna-Popkovice hostinecPopkovice školka-letiště
…-DP-Smilova
Polabiny točna
přes Svítkov viz *
tř.Míru
* ...-Svítkov park-Žižkova-Přerovská (náhradní stanice v místě bývalé
zastávky Svítkov hostinec)-Školní-Svítkov škola (stanice v místě bývalé
zastávky Svítkov Školní)-...

a-15

nádraží-Závodiště-Svítkov škola (stanice v místě bývalé zastávky Svítkov
Školní)-Přerovská (náhradní stanice v místě bývalé zastávky Svítkov
hostinec)-Žižkova-Svítkov park-Popkovice křižovatka (T)-Svítkov stadion...-Opočínek točna-Opočínek rozvodna

(Zp)

Uzávěra Kostnické ulice ve Svítkově (mostek přes Bylanku)
08.11.2003 a-7X

(N)

Náhradní doprava při odklonu trolejbusové linky 7 do Jesničánek - interně
označena jako a-27 (v provozu do 20.12.2003):
Pracovní den - 2 vozy. Jeden prázdný z vozovny Gorkého nebo Staňkovou
ulicí na Zborovské nám. a odtud po příjezdu trolejbusu z centra s lidmi po
trase Demokratické mládeže, náhradní zastávka v Čs.Armády, Jilemnického,
Dukla nám., Dukla vozovna. Druhý vůz s lidmi v trase Dukla vozovna,
Lexova, Dukla nám., Jilemnického, náhradní zastávka v Čs.Armády,
Demokratické mládeže, Zborovské nám. a dále prázdný do Dukly vozovny
po Teplého ulici.
So, Ne - 1 vůz v trase Dukla vozovna, Zborovské nám. s lidmi jako v Pd,
dále prázdný Teplého ulicí do Dukly vozovny (přestávka), prázdný zpět
Gorkého nebo Staňkovou ul.na Zborovské nám., odtud po říjezdu trolejbusu
s lidmi ulicí Demokratické mládeže jako v Pd do Dukly vozovny.

11.11.2003 a-6,9,18 (Zp)

Spoje ve směru od Polabin jedou u lihovaru vpravo na kruhový objezd u
Hypernovy a pak zpět k nádraží. Frézování a obnova povrchu jízdních
pruhů na křižovatce u lihovaru.

12.11.2003 a-18 (Zpx)
14.11.2003 a-6,9,18 (Zpx)
11.12.2003 a-23 Zzm
01.01.2004 a-6
St

Odpoledne zrušeny všechny objížďky v Rybitví.
Ukončena zajížďka přes kruhový objezd u Hypernovy ve směru do centra.
V průmyslové zóně se prázdný zajíždí otáčet až na novou točnu u trati.
Ve směru do Ohrazenic zastavuje na Masarykově nám., nestaví v
Palackého (u Tesca).
U všech dělených kurzů přidáno 5 min. k natankování.
Dubina točna-...-nádraží-...-Svítkov park-Svítkov Kostnická-Svítkov škola

13.01.2004

a-*
org
a-8 (Zpčx)
a-14 (Zpčx)

Staré Čívice, Free zone-Staré Čívice točna-Popkovice hostinec…-DP-Smilova
Polabiny točna
Popkovice školka-letiště
přes Svítkov viz *
tř.Míru
* …-Svítkov park-Svítkov Kostnická-Svítkov škola-…

a-15 (Zpx)

nádraží-Závodiště-Svítkov škola-Svítkov Kostnická-Svítkov parkPopkovice křižovatka (T)-Svítkov stadion-...-Opočínek točna-Opočínek
rozvodna
Uzávěra Kostnické ulice ukončena, jezdí se přes provizorní můstek.

13.01.2004

a-6

(Zp)

Dukla nám.-obj.ulicemi Lexova,Kpt.Nálepky,Čes.Armády (náhradní stanice),
Staňkova-Zborovské nám.-...
Ohrazenice konečná
Doubravice náměstí
Havárie kanalizace v ulici Jilemnického

??.01.2004

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-Jilemnického-Zborovské nám.-...

Ohrazenice konečná
Doubravice náměstí

Odstranění závady kanalizace
02.02.2004 a-9xx
29.03.2004

a-8

P
(Zp)

a-14 (Zpč)

a-15

(Zp)

Prodloužení výpomocných spojů vedených do Rybitví učiliště na novou
točnu Rybitví, točna
Dubina točna-...-nádraží-...-Popkovice-Svítkov park-objížďka ulicí
Žižkovou, Přerovskou a Školní-Svítkov škola
Staré Čívice, Free zone-Staré Čívice točna-Popkoviceletiště
Svítkov park- objížďka ulicí Žižkovou, Přerovskou a Školní
...-Na Spravedlnosti nám.TGM-ZS-Polabiny točna
nám.TGM (Z)-třída Míru

...

nádraží-...-Svítkov,škola-objížďka ulicí Školní, Přerovskou a ŽižkovouSvítkov park-...-Lány na Důlku-Opočínek,točna-Opočínek rozvodna
uzávěra Kostnické ulice (most přes Bylanku), na objížďce jsou dvě náhradní
zastávky

01.04.2004 a-23

P

Polabiny točna-...-Staré Čívice, Panasonic-Staré Čívice, Toyoda-Staré
Čívice průmyslová zóna původní název St.Čívice, Panasonic točna
Vznikly dvě nové zastávky na prodloužení k nové točně, které bylo dosud
projížděno bez cestujících.

04.04.2004 a-19

N

Rosice točna-Rosice Kréta-Kpt.Bartoše-nádraží-Palackého-nám.TGM.Sukova tř. (Z)-nám.Republiky-Zlatá štika-Husova-Dubina centrum-HůrkaSezemice Počaply*-Sezemice Zámostí-Sezemice pošta
Zkušební provoz na 2 měsíce, v pracovní den jedou 4 spoje, v So, Ne jen 3
spoje. Provoz v Pd zajištěn přejezdy z jiných linek a výpomocí, v So, Ne také
dvěma kmenovými kurzy.
* Zastávka se dle koncese jmenuje Sezemice, Počáply. Název místní části
se však píše s krátkým „a“.

10?04.2004

a-8 (Zpx)
a-14 (Zpčx)
a-15 (Zpx)

Ukončení objížďky ve Svítkově

01.06.2004 a-19

Zp

Rosice točna-Rosice Kréta-Kpt.Bartoše-nádraží-Palackého-nám.TGM.Sukova tř. (Z)-nám.Republiky-Karla IV.-K nemocnici-Na Drážce-Dubina
centrum-Hůrka-Sezemice Počaply-Sezemice Zámostí-Sezemice pošta
Provoz linky byl prodloužen po dlouhých tahanicích. Koncese na
prodloužení a změnu trasy byla doručena teprve 31.5.2004 po poledni.

01.07.2004

JŘ

Zavedeny nové staniční JŘ se třemi sloupci (PD, PD léto, SO+NE+Sv.)

a-*

01.09.2004

01.04.2005
23.06.2005

a-12 Pč,Zpč

nádraží-...-Zámeček Barum
Černá za Bory-MněticeDělnická Drozdice
-Tuněchody,kostel (do Tuněchod zatím jen 3 spoje v Pd)

a-19

Zpč

Rosice točna-...-Hůrka

a-22

N

Nemošice točna-nemocnice-Kostelíček-U soudu-nám.Republiky-Sukova tř.nám.TGM-Závodu Míru
Jedou jen 4 spoje v PD

a-28

Kč

Hostovice-...-Černá za Bory-Barum-Pardubičky-...-TGM-Závodu Míru
V Pardubičkách končí některé spoje v So,Ne,Sv

a-*č

Jv

Zavedeny garantované spoje zajištěné nízkopodlažními autobusy :
- Pd na linkách
6,8,9,10,12,16,18
- So,Ne,Sv na linkách 6,8,9,12

a-*

Jr

Plošné omezení provozu, prodloužení intervalů, redukce spojů ráno i večer.

a-28

Jr

Zrušen provoz v So, Ne, Sv.

a-6

(Zp)

Dukla nám.-...-Trnová nám.-Globus-Ohrazenice konečná-Doubravice
náměstí

a-17

(Zp)

nádraží-...-Trnová(T)-Globus-Ohrazenice, Semtínská (přesunutá zast.)-přes točnu Ohrazenice-Doubravice náměstí-...-Srch, točna

...-Sezemice pošta
Spojil
Do Spojila zajíždí většina spojů každý den ve směru tam i zpět kromě
posledních večerních. Autobus jedoucí ve směru do Sezemic staví na
stanicích Spojil, Spojil točna a ve stanici Spojil již podruhé nestaví. V
opačném směru stanici Spojil projíždí a zastaví zde až po otočení.

uzávěra Trnovské ulice v Ohrazenicích
04.07.2005

a-15 (Zpč)

Objížďka v Opočínku po místních komunikacích pro spoje k rozvodně

a-6 (Zpx)
a-17 (Zpx)

Ukončení objížďky v Ohrazenicích

22.08.2005 a-15 (Zpčx)

Ukončení objížďky v Opočínku

01.09.2005 a-18

Zpč

Ráno jeden spoj z Dražkovic přes Jilemnického, Dukla nám., Teplého, Na
Spravedlnosti a dále po trase – kvůli školní mládeži.

a-9xx

St

Všechny spoje ze stanice St.Čívice Panasonic jedou již ze stanice St.Čívice,
Toyoda.

a-8

(Zp)

Dubina točna-Na Drážce-Na Okrouhlíku-U Kostelíčka(Z)-nám.Republiky...-nádraží-...-Svítkov škola

a-19

(Zp)

Rosice točna-...-nám.Republiky-U Kostelíčka(T)-Na Okrouhlíku-Na
Drážce-...-Sezemice pošta
Uzavřena ulice Kpt.Jaroše – dokončení opravy mostu přes Chrudimku

a-8

(Zpx)

Dubina točna-Na Drážce-K nemocnici-Karla IV.-nám.Republiky-...-nádraží...-Svítkov škola

17.09.2005

21.09.2005

a-19 (Zpx)

Rosice točna-...-nám.Republiky-Karla IV.-K nemocnici-Na Drážce-...Sezemice pošta

29.09.2005

a-9

(Zp)

Uzavřena část Husovy ulice u hotelu Zlatá štika. Objížďka vedena
Sakařovou a Winterovou ulicí.

30.09.2005

a-9

(Zpx)

Ukončení objížďky v Husově ulici

a-10

(Zp)

nádraží-...-Krematorium-Chrudimská

Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

Uzávěra ulice U Krematoria
04.10.2005 a-14 (Zzč)

Havárie vodovodu ve Sladkovského ulici. Spoje končící na tř.Míru končí na
Masarykově nám. a autobusy se otáčejí za zimním stadionem.

10.10.2005 a-17

Objížďka v Srchu ul.Pohránovskou vč.náhrad. zastávek Srch, obecní úřad

(Zp)

a-14 (Zzčx)

Návrat do Sladkovského ulice pro spoje ukončené na tř.Míru

09.11.2005 a-16 Zzčm

V případě nedostatku prostoru k otočení na „ točně“ Staré Hradiště,
Fáblovka lze otáčet v areálu Radiálky.

11.11.2005 a-10 (Zpx)

Konec uzávěry ulice U Krematoria.

15.12.2005 a-17

Zz

Zřízena nová točna v Srchu se společnou výstupní i nástupní zastávkou.

01.02.2006

a-*

St

25.03.2006

a-7

(N)

a-11

(N)

Pro linky 23, 923, 904 a 913: nová zastávka Staré Čívice, Kayaba (směr do
centra také nová zastávka Staré Čívice, Průmyslová zóna).
Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Dem.mládeže-Zborovské nám.Na Spravedlnosti-Smilova- nám.TGM-ZS-Hradecká-Globus-Semtín-UMA
Dubina sever-Na Drážce-Kostelíček-Sukova-Polabiny točna-Globus-Semtín
hl.brána-UMA
Zahájení rekonstrukce mostu P.Wonky

a-9

(Zp)
(Zpx)

a-4

(N)

nádraží-nám.TGM-Polabiny, hotel-Polabiny točna
Zahájení rekonstrukce mostu P.Wonky

30.03.2006 a-12

(Kč)

Od 5:30 nejezdí do Mnětic a Tuněchod – povodeň na Chrudimce. Zavedena
navazující náhradní doprava: Pardubičky-Nemošice-Ostřešany(Tuněchody)-Mnětice

26.03.2006

31.03.2006 a-12 (Kčx)

Spojil-Hůrka
Na Haldě-Zlatá štika-objížďkaDubina penzion-Dubina sever
U Soudu-...-nádraží-...-Rosice konečná
Objížďka ve směru do Rosic: ulicemi Mezi Mosty-Bělobranské nám.-Na
Třísle
Objížďka ve směru na Hůrka a doDubiny: ulicemi Bubeníkova-Štrossova
Objížďka trvala pouze jeden den (demontáž jeřábu na staveništi) a byla
zajímavá tím, že v jednom směru autobusy projížděly přes Chrudimku po
mostě u mlýnů.

Od 8:30 jezdí v celé trase. Náhradní doprava zrušena.

25.04.2006

a-4

(Nx)

- - - zrušena bez náhrady

a-7

((Zp))

Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Dem.mládeže-Zborovské nám.Na Spravedlnosti-Smilova- Palackého-nádraží lihovar/ČD- dále jede jako
rychlík v obou směrech-Polabiny, hotel-Hradecká-Globus-Semtín-UMA

a-11

(Nx)

- - - trolejbusy, viz t-11

a-14 (Zzč)

Staré Čívice, Free zone-Staré Čívice točna-...-Na SpravedlnostiNádraží ČD
nám.TGM (Z)-třída Míru

a-16

(Zp)

nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská-Polabiny, hotel-Univerzita-Cihelna,točnaFáblovka
...-Kunětická hora-Němčice

a-17

(Zp)

nádraží-Kpt.Bartoše- Bělehradská-Polabiny, hotel-Hradecká-Trnová(T)Ohrazenice-Doubravice náměstí-...-Srch, točna

a-23

(Zp)

Polabiny točna-Bělehradská-Kpt.Bartoše-nádraží lihovar(T)nádraží ČD(Z)-Hypernova-...-Staré Čívice průmyslová zóna
Uzávěra mostu P.Wonky pro všechna vozidla nad 3,5 t. Zastávka
Nádraží, lihovar rozdělena na dva označníky.

15.05.2006

a-1

(N)

Jesničánky-...-Kostelíček-Na Okrouhlíku-objížďka ulicemi Ke
Kamenci, Studánecká, Na Drážce-Slovany
Uzávěra Dašické ulice v úseku Ke Kamenci – Na Drážce (výměna
povrchu). Stanice Na Okrouhlíku ve směru na Slovany provizorně
přemístěna před křižovatku s ul.Ke Kamenci.

18.06.2006 a-52

N

Dubina, točna-Na Drážce-K Nemocnici-Karla IV.-tř.MíruPalackého-hl.nádraží-Sluneční-Ohrazenice, pošta-Hradišťská ul.Hradiště na Písku-Kunětická hora
jede jen v neděli : 18.6., 30.7.,27.8., 24.9. a 15.10.2006

01.07.2006

a-1

Zp

Změna objížďky: obousměrně ulicemi Kotkova, Studánecká, Na
Okrouhlíku, Dašická (náhradní zastávky Na Okrouhlíku zřízeny
provizorně ve Studánecké ulici mezi ulicemi Ke Kamenci a Na
Okrouhlíku).

a-22

(Zz)

Nemošice točna-nemocnice-Kostelíček-U Soudu-nám.Republiky-Sukova
tř.-nám.TGM-Nádraží ČD

a-28

(Zz)

Hostovice-...-Černá za Bory-Barum-Pardubičky-...-TGM-Nádraží ČD
stavba kruhového objezdu na Závodu Míru

22.07.2006

a-1

Zp

Během dne byla provedena změna objížďky: opuštěna ulice Na
Okrouhlíku a trasa opět vedena Studáneckou až do ul.Na Drážce.

31.07.2006

a-9

Zzč

Pro stavbu nové komunikace zrušeno otáčení vybraných spojů kolem budovy
penzionu na Dubině. Autobusy se nyní otáčejí na parkovišti u výměníku.

01.09.2006

a-1 (Nx)
a-7 ((Zpx))

- - - viz t-1
Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Dem.mládeže-Zborovské nám.Na Spravedlnosti-Smilova- nám.TGM-ZS-Hradecká-Globus-Semtín-UMA
Přes první víkend bezplatná přeprava v úseku přes Wonkův most kvůli
uzávěře chodníků.

04.09.2006 a-11

(N)

Dubina sever-Na Drážce-Kostelíček-Sukova-Polabiny točna-Globus-Semtín
hl.brána-UMA

a-14 (Zzč)

Staré Čívice, Free zone-Staré Čívice točna-...-Na Spravedlnostinám.TGM-Polabiny točna
nám.TGM (Z)-třída Míru

a-16

(Zp)

Hlavní nádraží-Palackého-nám.TGM-Univerzita-Cihelna,točnaFáblovka
...-Kunětická hora-Němčice

a-17

(Zp)

Hlavní nádraží-Palackého-nám.TGM- Hradecká-Trnová(T)-OhrazeniceDoubravice náměstí-...-Srch, točna

a-23

(Zp)

Polabiny točna-Polabiny,hotel-nám.TGM-Palackého-Hlavní
nádraží-...-Staré Čívice průmyslová zóna

a-22

(Zz)

Nemošice točna-nemocnice-Kostelíček-U Soudu-nám.RepublikySukova tř.-nám.TGM-Závodu Míru

a-25

N

Dubina sever-Na Drážce-Na Okrouhlíku-Kostelíček-Krajský úřadKarla IV.-SKN-Svobody-U Kapitána-Dukla nám.-DP-ZávodištěLetiště-Popkovice,hostinec-Staré Čívice, průmyslová zóna
Linka vznikla přečíslováním části výpomocných spojů 913 a 923.

a-28

(Zz)

Hostovice-...-Černá za Bory-Barum-Pardubičky-...-TGM-Závodu Míru

a-43

(N)

Hlavní nádraží-Palackého-nám.TGM-Hradecká-Polabiny, točna
rozsah provozu od cca 5:30 do 20:00 hod., jen v PD
Zprovoznění Wonkova mostu pro autobusy (první týden jen na velmi úzké
provizorní vozovce), dokončení kruhového objezdu na Závodu Míru,
zprovoznění Dašické ulice.

04.09.2006

a-*

St

- zahájen provoz nové zastávky v Jáhnově ulici směr od centra; nový název
„Krajský úřad“ (namísto „U Soudu“) v obou směrech,
- přejmenování dalších zastávek:
starý název:
Nádraží ČD
nový název: Hlavní nádraží
Nádraží, lihovar
Nádraží, Hypernova
U Marka
Autobusové nádraží

01.11.2006

a-7

(Nx)

a-10

P

a-11

(Nx)

a-14

Pč

---

viz t-7

Univerzita-ZS-nám.TGM-nádraží-DP-Gorkého-Krematorium-Nemošice
škola
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
---

viz t-11

Staré Čívice prům.zóna
-Pokovice hostinec
-Na Spravedlnosti

Staré Čívice točna-

Staré Čívice, Free zone
letiště
Závodiště-DP-TepléhoSvítkov škola
nám.TGM (Z)-třída Míru
nám.TGM-Polabiny točna

a-16 Zp,Pč

nádraží-nám.TGM-Stavařov-Hradecká(T)-Univerzita(Z)-Cihelna točna-Fáblovka
Staré Hradiště, Fáblovka točna
Hradiště na Písku (nestaví)-Kunětická hora-Němčice

a-23

Linka sice zůstala zachována, ale po její trase jezdí výhradně vozidla
s označením 904 a 923 (spoje jsou hrazené objednatelem).

a-25

Po trase linky jezdí většinou vozidla s označením 925 (spoje jsou
hrazené objednatelem).

a-28 Zpč,Zzč

Hostovice-Žižín-Černá za Bory
Staročernsko
-Kostelíček-Sukova tř.-nám.TGM-Závodu Míru

Barum
TMS

Pardubičky-

a-43

(Nx)

---

a-98

(Jo)

Tímto linkovým číslem byl označen původní noční provoz A

a-99

(Jo)

Tímto linkovým číslem byl označen původní noční provoz B
Most P.Wonky zprovozněn pro trolejbusy, zjednosměrnění Kunětické ulice,
další změny v linkovém vedení.

a-*

Nový odbavovací systém

12.11.2006 a-10 (Jo, Zp)
a-14

(K)

pod číslem 110 objížďka ulicí Kpt.Bartoše a Bělehradskou, v úseku nádraží
– Polabiny, hotel jako rychlík v obou směrech
ukončena na tř.Míru

a-16 (Jo, Zp)

pod číslem 116 objížďka ulicí Kpt.Bartoše a Bělehradskou, v úseku nádraží
– Polabiny, hotel jako rychlík v obou směrech

a-107

(N)

jako linka a-7 od 25.3.2006

a-111

(N)

jako linka a-111 v trase Dubina sever-Na Drážce-Kostelíček-SukovaMasarykovo nám.-rychlík do st.Kosmonautů-Polabiny točna-Globus
Zatěžkávací zkoušky na mostě P.Wonky s úplným vyloučením provozu pouze
tento jeden den. Dne 13.11.2006 vše do původního stavu.

01.12.2006

a-*

St

Opět rozdělena zastávka Hl.nádraží, Hypernova na dva označníky
(tentokrát natrvalo).

01.02.2007

a-8

Zz, Pč

a-88

N

a-9

Zzč

a-16

Zp

Dubina Dubinská-Dubina penzion-Dubina točna-Na Drážce-K NemocniciKarla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-Palackého-hl.nádraží-závodištěSvítkov škola-Svítkov park-Popkovice školka-letiště-závodiště-hl.nádražíPalackého-TGM-nám.Republiky-Karla IV.-K Nemocnici-Na DrážceDubina točna-Dubina penzion-Dubina Dubinská
Dubina Dubinská-Dubina penzion-Dubina točna-Na Drážce-K NemocniciKarla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-Palackého-hl.nádraží-závodištěletiště-Popkovice školka-Svítkov park-Svítkov škola-závodiště-hl.nádražíPalackého-TGM-nám.Republiky-Karla IV.-K Nemocnici-Na DrážceDubina točna-Dubina penzion-Dubina Dubinská
Spoje do st.Dubinská se otáčejí na na točně Dubina sever. V SO,NE sem
zajíždějí všechny spoje. V SO,NE je vynechávána st.Popkovice školka
s výjimkou několika spojů. Spoje linky 88 jezdí ve Svítkově opačným
směrem. Linka 88 je v provozu celotýdenně.Vybrané spoje k DP.
Spojil-Hůrka- ...-Rosice konečná
Zastávka Dubina penzion je nyní obsluhována linkami 8 a 88.
hl.nádraží-nám.TGM-Stavařov-Hradecká(T)-Univerzita(Z)-Cihelna točna-Fáblovka
Staré Hradiště, Fáblovka točna
Brozany-Ráby-Kunětická hora-Němčice
Zastávka Kunět.h.se od počátku jmenuje Ráby, odbočka Kunětická hora.

a-23,25,9xx
30.04.2007

a-9

(Zpč)

V průmyslové zóně Staré Čívice obsluhují všechny zastávky.
Spojil-Hůrka- Dubina centrum-ve směru T přes Židov točnu(nestaví) a ulicí
V.Junkové-ve směru Z po stávající trase přes zastávku Husova –Na Haldě...-Rosice konečná do kdy???
Zahájení výstavby kruhového objezdu na křižovatce Husovy a Na Drážce

01.05.2007 a-16

Pč

hl.nádraží-nám.TGM-Stavařov-Hradecká(T)-Univerzita(Z)-Cihelna točna-Fáblovka
Staré Hradiště, Fáblovka točna
Brozany-Ráby-Kunětická hora-Němčice-Dříteč

a-*
03.05.2007 a-24

St
(Zp)

Stanice Staré Čívice Toyoda přejmenována na Staré Čívice JKEKT.
nádraží-...-Popkovice hostinec-přes Staré Čívice (nestaví) na kraj lesa, zde
vlevo po lesní cestě, přes pole a Barchov -Starý Máteřov-Starý Máteřov
křižovatka
Uzávěra silnice St.Čívice – Čepí. Nelze přesně definovat, kdy byla objížďka
zrušena. Bylo tomu v první části června. Některé spoje některý den projely
po rozestavěné silnici, jiné jely po objížďce dle momentální situace.

14.05.2007

a-6

(Zp)

a-9

(Zp)

a-19

(Zp)

Dukla nám.-...Karla IV.-nestaví Sukova-Sladkovského-tř.Míru-Palackého
staví v obou směrech-hl.nádraží-...
Ohrazenice točna
Doubravice náměstí
Spojil-Hůrka-...-nám.Republiky- nestaví Sukova-Sladkovského-tř.MíruPalackého staví v obou směrech-hl.nádraží-...-Rosice točna
Rosice točna-...-Palackého staví v obou směrech-tř.Míru-Sladkovskéhonestaví Sukova-nám.Republiky-...-Sezemice pošta
Experimentální zavedení pěší zóny na tř.Míru

28.05.2007

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-...-nám.Republiky-Sukova-TGM-...

a-9

(Zpx)

Spojil-Hůrka-...-nám.Republiky-Sukova-TGM-...-Rosice točna

a-19 (Zpx)

Ohrazenice točna
Doubravice náměstí

Rosice točna-...-TGM-Sukova-nám.Republiky-...-Sezemice pošta
Konec experimentu na tř.Míru. Ve stanici Sukova se zastavuje jako před tím
pouze ve směru od nám.Republiky.

03.06.2007 a-52

Zp,P

11.06.2007 a-28

Pč

Dubina, Dubinská-Dubina, točna-Na Drážce-K Nemocnici-Karla IV.tř.Míru-Palackého-hl.nádraží-Sluneční-Ohrazenice, pošta-Hradišťská ul.Brozany-Ráby-Kunětická hora
jede jen v neděli : 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10.2007
Úhřetická Lhota*-Hostovice-Žižín-Černá za Bory
-Barum -Tesla Zámeček
TMS
-nám.TGM-Závodu Míru

Staročernsko
Pardubičky-Kostelíček-Sukova tř.-

* Jezdí se otáčet prázdný do Úhřetic
Stále jezdí jen v PD
18.06.2007 a-10, 22 (Zpč) Uzavřena část ulice 5.května v Nemošicích. Objížďka vede ulicemi Mnětická
a Příčná včetně náhradní zastávky Nemošice škola. Dočasně tak zaniká
možnost přestupů mezi linkami 10 (od Ostřešan) a 22.
01.07.2007

a-6

Zp

a-25,925 Zp

Dukla nám.-Jilemnického-ulicí Čs.armády-Dukla KD-Gorkého škola(Z)Gorkého(T)
U Kapitána-Svobody
...
Zborovské nám.-Krematorium 7:00-18:00
...
Ohrazenice točna
Doubravice nám.
Dubina sever-...-Svobody-U Kapitána-Zborovské nám.-Kpt.Nálepky-Dukla
nám.-DP-...-Staré Čívice, průmyslová zóna
Politické rozhodnutí o zklidnění ulice Staňkovy. Ostatní výpomocné spoje
číselné řady 900 jezdí jako a-25 a 925.

a-20 → 40 Jo
1.pol.srpna 2007
19.08.2007

*

Bylo zrušeno interní označování výpomocných kurzů linkovým číslem 20 a
zavedeno nové interní označení jako linka 40.
Zprovozněna světelná tabule u hl.nádraží.

a-2

(N)

Polabiny točna-Kpt.Batroše-hl.nádraží-Palackého(T)-ul.K PolabinámSukova(T)-nám.TGM(Z)-Sladkovského ul.(T)-tř.Míru(Z)-U GranduU Kostelíčka-Pardubičky

a-3

(N)

Hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám-ZS(Z)-Stavařov(T)-HradeckáGlobus-Semtín-UMA-Lázně Bohdaneč (stanice ZS směr od centra dočasně
uzavřena pro dostavbu arény)

a-7

(N)

Dukla voz.-Dukla nám.-Zborovské n.-nám.TGM-Hradecká-Globus-UMA

a-13

(N)

Dubina sever-Na Drážce-U Grandu-tř.Míru(T)-nám.TGM(T)-Sladkovského
ul.(Z)-Sukova(Z)-ul.K Polabinám-Palackého(Z)-hl.nádraží-Sluneční
Jednodenní náhrada trakcí při uzávěře Palackého tř. - kanalizace

19.08.2007

a-6

(Zp)

a-8/88 (Zp)
a-9

(Zp)

a-10 (Zpč)

a-12

(Zp)

a-16

(Zp)

a-18

(Zp)

a-19

(Zp)

a-24

(Zp)

Dukla nám.-...-Sukova(T,Z)-K Polabinám(T)-ul.K PolabinámPalackého(Z)-hl.nádraží-...
Ohrazenice točna
Doubravice nám.
DubinaDubinská-Dubina točna-...-Sukova(T,Z)-K Polabinám(T)-ul.K
Polabinám-Palackého(Z)-hl.nádraží-...-Svítkov škola(T/Z)
Spojil-Hůrka-...- Sukova(T,Z)-K Polabinám(T)-ul.K PolabinámPalackého(Z)-hl.nádraží-...-Rosice točna
Univerzita-...-K Polabinám-Palackého(Z)-hl.nádraží-...Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám(Z)-ul.K Polabinám-Sukova(T,Z)-...
–Černá za Bory-Mnětice-Tuněchody
hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám-ZS(Z)-...- Kunětická hora-NěmčiceDříteč
Černá u Bohdanče-...-Globus-...-hl.nádraží-Palackého(T)-ul.K Polabinámnám.TGM(Z)-Smilova-...-Dražkovice-Mikulovice
Rosice točna-...-hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám(Z)-ul.K PolabinámSukova(T,Z)-...-Sezemice, pošta
hl.nádraží-Palackého(T)-ul.K Polabinám-nám.TGM(Z)-Smilova-...-Starý
Máteřov
Jednodenní objížďka při uzávěře Palackého tř. - kanalizace

28.08.2007

a-9 (Zzč)
a-19 (Zp)

Provizorní otáčení ve Spojile přes Okružní ulici – do kdy?

01.09.2007 a-10, 22 (Zpčx) Konec uzávěry a objížďky v Nemošicích
Závodu Míru-hl.nádraží-Paramo-Svítkov škola-Popkovice(T)-SrnojedyLány na Důlku-Opočínek točna-Opočínek rozvodna
Na Závodu Míru jen 2 spoje v PD
Nová zastávka v Dražkovicích : Dražkovice, křižovatka
Univerzita-...-hl.nádraží-...-Nemošice točna
uzávěra silnice Nemošice-Ostřešany ve dnech 6.a 7.9. a 9.a 10.9.2007
V době uzávěr náhradní kyvadlová doprava Krematorium-Svobody(T)Dražkovice (nestaví)- Ostřešany park-Ostřešany točna
Uvedené domluvené termíny nakonec nebyly dodrženy.

a-15

Pč

06.09.2007

a-18
a-10

St
(Kč)

23.09.2007

a-7

(N)

DP-Zborovské nám.-Palackého-hl.nádraží-rychlík přes Kpt.Bartoše a
Bělehradskou-Hradecká-Globus-UMA

a-10

(Zp)

Univerzita-Bělehradská-Kpt.Bartoše-hl.nádraží-...
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

a-14

(Zz)

St.Čívice-...-Smilova-TGM(Z)-Palackého(T)-K Polabinám(T)-Závodu Míru

a-16

(Zp)

Nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská-Hradecká(T)-Univerzita(Z)-...-K.horaNěmčice-Dříteč
Uzávěra Wonkova mostu a části Hradecké ulice kvůli sportovní akci in-line
bruslení od rána do cca 17:00 hod.

01.11.2007 a-923, 925 Jo
Spoje linek 923 (resp.904) a 925 přečíslovány na 23 a 25.
03.11.2007
a-5 (N,Zp) Dukla točna-Dukla nám.-Dukla U náměstí-Gorkého ul.-Rožkova ul.-Domov
mládeže-tř.Míru-Sakařova-Židov-Dubina sever
a-7 (N,Zp) Dukla vozovna-Teplého ul.-Rožkova ul.-Gorkého ul.-Dukla U náměstíDukla nám.-Kpt.Nálepky-Zborovské nám.-TGM-Hradecká-Globus-UMA
a-10 (Zp) Univerzita-...-hl.nádraží-...-DP-Teplého-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá
zastávka k DDM)-Gorkého-KrematoriumNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

05.11.2007

20.11.2007

Kanalizace; uzavřena křižovatka ulic Lexova-Gorkého, průjezd přes severní
sektor nám.Dukelských hrdinů; objížďka platila i pro noční provoz.
a-5 (Nx,Zpx) - - - opět trolejbusy
a-7 (Nx,Zpx) - - - opět trolejbusy
a-10 (Zpx*) Univerzita-...-hl.nádraží-...-DP-*-Dukla KD-Gorkého-KrematoriumNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
* Linky číslo 10 a 9xx projíždějící Gorkého ulici stále objíždějí přes severní
sektor nám.Dukelských hrdinů. To platí až do další změny.
a-6 (Zp) Dukla nám.-Jilemnického-Staňkova ul.-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá
náhradní zastávka k DDM)-Gorkého škola (Z)-Gorkého(T)-...-hl.nádraží-...Ohrazenice točna
Doubravice nám.
a-10 (Zp) Univerzita-...-hl.nádraží-...-DP-Teplého-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá
zastávka k DDM)-Gorkého-KrematoriumNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Uzavřena křižovatka ulic Gorkého – Čs.armády – kanalizace.

27.11.2007
a-9
platí asi 5 dní
a-19

09.04.2008

14.04.2008

(Zp)
(Zp)

a-7

(N)

a-25

(Zp)

a-27

(N)

a-7 (Nx)
a-25 (Zpx)
a-27

(Nx)

Spojil-Hůrka-Dubina centrum (ve směru Z je objížďka ulicemi Na Drážce,
Blahoutova, J.Zajíce, J.Janečka)-Husova-...-Rosice točna
Rosice točna-...-Na Drážce-Dubina centrum (ve směru T je objížďka
ulicemi Na Drážce, Blahoutova, J.Zajíce, J.Janečka) ...-Sezemice, pošta
Stále probíhá rekonstrukce sezemické silnice, která je pro ostatní dopravu
otevřená jen ve směru do Pardubic. Na stanici Dubina, garáže se nestaví.
Dukla vozovna-Dukla nám.-Jilemnického-Staňkova ul.-Gorkého-TGMHradecká-Globus-UMA
Dubina sever-...-U Kapitána-Jilemnického-Dukla nám.-DP-...-Staré Čívice,
průmyslová zóna (v SO a NE linka nejede)
Pardubičky-Kostelíček-tř.Míru-Na Spravedlnosti-Gorkého (T)-Staňkova
ul.(T)-Jilemnického (T)-Teplého (Z)-Dukla nám.
- - - opět trolejbusy
Dubina sever-...-U Kapitána-Zborovské nám.-Kpt.Nálepky-Dukla nám.-...
-Staré Čívice, průmyslová zóna
- - - opět trolejbusy (v SO a NE linka nejede)
Rekonstrukce kanalizace v ul.Demokratické mládeže.

08.05.2008

a-9 (Zz, Kč) Dubina,sever-Dubina centrum (stanice trolejbusů)-Husova-...-Rosice točna
a-19

(Zp)

Rosice točna-...-Na Drážce-Dubina centrum-Dubina,sever-Dubina centrumNa Drážce-Slovany-Staročernsko(T)-Zminný(Z)-Veská(Z)-Sezemice,
Zámostí-Sezemice, pošta
Oprava povrchu silnice Hůrka – Sezemice; zastávky Hůrka, Spojil a
Počáply nebyly obsluhovány.

11.05.2008

a-9 (Zzx,Kčx) Spojil-Hůrka-Dubina centrum-Husova-...-Rosice točna
a-19 (Zpx)

Rosice točna-...-Na Drážce-Dubina centrum-Hůrka

Sezemice,
Spojil

Počáply-Sezemice,Zámostí-Sezemice pošta
Ukončení objížďky
17.05.2008

a-6

[Zpč]

Dukla nám.-Jilemnického-Staňkova ul.-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá
náhradní zastávka k DDM)-Gorkého škola (Z)-Gorkého(T)-Zborovské nám.
–Krematorium-S.K.Neumanna-...
Ohrazenice točna
Doubravice nám.

a-10

[Zp]

Univerzita-...-hl.nádraží-...-DP-Teplého-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá
zastávka k DDM)-Gorkého-Zborovské nám.-Krematorium (posunutá
zastávka)Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

a-25

(Zp)

Dubina sever-...-S.K.Neumanna-Krematorium (nestaví)-Dem.mládežeKpt.Nálepky-Dukla nám.-...-Staré Čívice, průmyslová zóna
Uzavřena ulice Svobody – výměna kanalizace- objížďka okolo krematoria
platí i pro výpomocné spoje a noční provoz (nestaví zde)

15.06.2008

a-52

(Zp)

Zahájena sezóna. Provozní dny: 15.6., 20.7.. 17.8., 21.9., 5.10.2008. Malá
objížďka ve Starém Hradišti souběžnou uličkou s ul.Hradišťskou.

16.06.2008

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-Jilemnického-Čsl.armády-Dukla KD-Gorkého škola (Z)Gorkého(T)-...-hl.nádraží-...
Ohrazenice točna
Doubravice nám.

a-10 (Zpx)

Univerzita-...-hl.nádraží-...-DP-U náměstí-Dukla KD-GorkéhoKrematorium
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Zprovozněna celá Gorkého ulice (platí i pro spoje řady 900). Uzávěra ulice
Svobody stále trvá.

01.07.2008

a-16

Stč

Zřízena nová zastávka Němčice chaloupky (jen ve směru do Pardubic).

a-22

(Jrč)

Přes prázdniny jezdí pouze v PD ráno.

a-28

Jr

a-98 Zz,Zp
(Zp)*

Obnoven provoz v SO,NE – zatím 3 spoje do Hostovic (přejezd z linky č.9)
Ohrazenice-Poděbradská-Polabiny točna-Kosmonautů
Univerzita
-Bělehradská-Kpt.Bartoše-nádraží-Palackého-Spravedlnost-TepléhoDukla nám.-Kpt.Nálepky-Dem.mlád.-*Krematorium-SKN-Karla IV.Dukla vozovna
-Krajský úřad-Kostelíček-nemocnice-Pardubičky-Zámeček-Černá za Bory
Jede TAM i ZPĚT, jede jen v noci (každý den). * Má jet ulicí Svobody, avšak
díky její uzavírce všechny spoje zatím projíždějí okolo krematoria.

a-99 Zz,Zp,Jr DP

nádraží-tř.Míru-Sakařova-Dubina

Popkovice-Svítkov
sever-Dubina točna-Na Drážce

Slovany-Štrossova-Kostelíček
Na Okrouhlíku
-tř.Míru-nádraží
DP
Svítkov-Popkovice
Jede jen TAM, jede v noci každý den.
10.07.2008

a-9

(Zzč)

Spojil-Hůrka-Dubina centrum
Husova-...-Rosice točna
Dubina, sever-Dubina centrum
uzávěra točny Hůrka do 14.7.2008

12.07.2008

a-2

(Jv)

Polabiny točna-...hl.nádraží-tř.Míru-...Pardubičky

14.07.2008

a-6

(Zp)

a-17

(Zp)

Dukla nám.-...-Trnová nám.-Globus-Ohrazenice Semtínská-Ohrazenice
točna-Doubravice nám.
Hlavní nádraží-...-Trnová(T)-Globus-Ohrazenice točna-Doubravice
náměstí-...-Srch, točna
Uzávěra Trnovské ulice v Ohrazenicích do 31.8.

18.07.2008

a-9 (Zzčx)

Spojil-Hůrka-Dubina centrum-Husova-...-Rosice točna

19.07.2008

a-2

(Zp)

a-6

(Zp)

a-8,88 (Zp)
a-9

(Zp)

a-10

(Zp)

a-12
a-16

(Zp)
(Zp)

a-18

(Zp)

a-19

(Zp)

a-23

(Zp)

a-24

(Zp)

a-98

(Zp)

a-99

(Zp)

Polabiny točna-...-hl.nádraží-Palackého-K Polabinám(zastavuje jen Z)Sukova(T)-Sladkovského(T)-nám.TGM(Z)-tř.Míru(Z)-U Grandu-...Pardubičky
Dukla nám.-...-Sukova(T)-K Polabinám-Palackého(Z)-hl.nádraží-...Ohrazenice točna-Doubravice nám.
Dubina Dubinská-...-Sukova(T)-K Polabinám-Palackého(Z)-hl.nádraží-...Svítkov škola
Spojil-Hůrka-...-Sukova(T)-K Polabinám-Palackého(Z)-hl.nádraží-...-Rosice
točna
Univerzita-Stavařov-ZS-K Polabinám-Palackého(Z)-hl.nádraží-...Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám-Sukova(Z)-...-Čer.z.B.-Mnětice-Tun.
hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám-ZS-...- Kunětická hora-NěmčiceDříteč
Černá u Bohdanče-...-Globus-...-hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám(Z)nám.TGM-Smilova-...-Dražkovice-Mikulovice
Rosice točna-...-hl.nádraží-Palackého(T)-K Polabinám-Sukova(Z)-...Sezemice, pošta
Polabiny točna-...-ZS-K Polabinám-Palackého(Z)-Hlavní nádraží-...-Staré
Čívice průmyslová zóna
hl.nádraží- Palackého(T)-K Polabinám(Z)-nám.TGM-Smilova -...-Starý
Máteřov
Ohrazenice-...-Polabiny točna-...-hl.nádraží-Palackého(T) )-K Polabinám
(Z)-nám.TGM-Smilova
...-Pardubičky-...-Černá za Bory
...-Dukla vozovna
DP-...- hl.nádraží-Palackého-K Polabinám(zastavuje jen Z)-Sukova(T)Sladkovského(T)-nám.TGM(Z)-tř.Míru(Z)-U Grandu-...-Dubina sever
Uzavřena část Palackého třídy od Domu služeb ke křižovatce s ulicí
K Polabinám pro demolici nadchodu.

20.07.2008

a-52 ((Zp))

Dubina, Dubinská-...-U Grandu-tř.Míru(T)-Palackého-hl.nádraží-SlunečníTrnová nám.-Globus-Ohrazenice, pošta-Hradišťská ul.-obj.ve Starém
Hradišti-Staré Hradiště Psinek-Brozany-Ráby-Kunětická hora
Uzavírka v Palackého ul., v Ohrazenicích a ve St.Hradišti

21.07.2008

a-↑

(Zpx)

Otevřena Palackého třída v celé délce. Objížďky na linkách platné ve dnech
19.a 20.7.2008 ukončeny.

28.07.2008

a-2

(Jvx)

- - - viz t-2

04.08.2008

a-16

(Zp)

Obousměrná objížďka ve Starém Hradišti (nemá vliv na zastávky):
z St.Hradiště jede směr Hradiště na Písku, odbočí vlevo pod portálem
horkovodu a zpět po místní komunikaci do St.Hradiště a na silnici do
Brozan.

17.08.2008

a-52 ((Zp))

Dubina, Dubinská-...-tř.Míru-Palackého-...-Trnová nám.-GlobusOhrazenice, pošta-Hradišťská ul.-první obj.ve Starém Hradišti-druhá obj.ve
Starém Hradišti-Staré Hradiště Psinek-Brozany-Ráby-Kunětická hora
Trvá uzávěra Trnovské ulice v Ohrazenicích a jsou dvě objížďky ve Starém
Hradišti z důvodu výstavby kruhového objezdu.

29.08.2008

a-16 (Zpx)

Objížďka ve starém Hradišti ukončena. Nový kruhový objezd je zprovozněn.

01.09.2008

a-6

Dukla nám.-Jilemnického-Staňkova ulice

(Zpx))
Zpč

ul.Svobody
SKN-...
Krematorium
...-Trnová nám.-Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
*-Doubravice nám.
* všechny spoje do Doubravic a zpět jedou přes zastávku Globus, parkoviště
Návrat do Staňkovy na základě výjimky platné do konce roku 2008. Ulice
Svobody zprovozněna po rekonstrukci kanalizace.

a-10 [Zpx]

Univerzita-...-hl.nádraží-...-DP-Dukla KD-Gorkého-Svobody-Krematorium
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

a-17

(Zp)

Hlavní nádraží-...-Poděbradská-Ohrazenice pošta-Doubravice náměstí-...Srch, točna

a-18

Jrč

Zvýšen počet spojů zajíždějících do Mikulovic. Spoje od Černé u Bohdanče
do Mikulovic u nádraží mění číslo linky na 918 a spoje z Mikulovic do
Černé jedou k nádraží pod číslem 903.
Dubina sever-...-S.K.Neumanna-Svobody-Zborovské n.-Dem.mládežeKpt.Nálepky-Dukla nám.-...-Staré Čívice, průmyslová zóna

a-25 (Zpx)

Od tohoto dne je otevřena Trnovská ulice v Ohrazenicích pro provoz MHD
(linky číslo 6 a 17), převedení spojů linky 6 jedoucích do Doubravic přes
zastávku Globus parkoviště si vyžádalo zrušení poštovního úřadu
v Ohrazenicích a jeho přemístění do budovy Globusu, pro MHD byla
otevřena nedokončená ulice Svobody a pro linku číslo 6 byla získána
dočasná výjimka pro používání (údajně moc úzké) Staňkovy ulice.
a-9xx

Kč

Ukončeno obsluhování BČOV

11.09.2008

a-6 (Zpč)
a-10 (Zpč)
a-25 (Zpč)

19.09.2008

a-6 (Zpčx)
a-10 (Zpčx) Ulice Svobody opět otevřena v obou směrech.
a-25 (Zpčx)

21.09.2008

a-52 ((Zpx)) Linka bez objížděk na své trase.

13.10.2008

a-6
a-17

25.10.2008
26.10.2008

Pro dokončení povrchu vozovky byla dočasně zjednosměrněna ulice
Svobody (provoz možný jen ve směru do Dukly). Ve druhém směru byly
všechny linky vedeny okolo krematoria (provizorní zastávka pro linku 10).

(Zp)
(Zp)

Uzávěra Trnovské ulice v Ohrazenicích. Objížďka přes Globus. Spoje
směr Doubravice (6 i 17) zajíždějí také na točnu Ohrazenice.

a-* (Zp)
a-* (Zpx)
a-6,17 (Zpx)

Uzávěra části Palackého tř. pro výstavbu nadchodu. Autobusové linky
(včetně 2 a 13) vedeny objížďkou ulicí K Polabinám.
Zprovozněna Trnovská ulice. Ukončení objížďky přes Globus.

01.11.2008

a-14
a-16
a-17
a-28

Kč
St
Jr
Pč

Zrušeno zajíždění do zastávky Staré Čívice, Free Zone
Zřízena nová zastávka Němčice, chaloupky i ve směru od centra
Zavedeny 3 spoje v SO a NE
Sezemice, Veská-Dašice, Zminný-Černá za Bory, odb.žel.st.Staročernsko
Úhřetická Lhota-Hostovice-Žižín-Černá za Bory
Pardubičky-Nemocnice-Kostelíček-nám.RepublikyTMS
-Sukova tř.-Závodu míru
Režim jízdy ve Zminném: po příjezdu od Pardubic i od Veské zajede do
centra obce, otočí se na křižovatce okolo stromu a najede vždy do stejné
zastávky. Víkendové spoje do Hostovic stále jezdí.

15.11.2008

a-2

(Jv)

Polabiny točna-...hl.nádraží-tř.Míru-...Pardubičky lávka Palackého

17.11.2008

a-1
a-2

(Jv)
(Jvx)

Jesničánky-...-tř.Míru-...-Slovany
- - - viz t-2

19.11.2008

a-1

(Jvx)

- - - viz t-1

01.12.2008

a-6

Zp

kanalizace Dem.mládeže

Dukla nám.-Dukla, U Náměstí-Dukla KD-Gorkého škola(Z)-Gorkého(T)ul.Svobody
SKN-Karla IV.-nám.RepublikyZborovské nám.-Krematorium
-Sukova-nám.TGM-hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Sluneční-Trnová nám.Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Doubravice nám.
Ulice Staňkova prohlášena za nezpůsobilou pro provoz autobusů z důvodu
její malé šířky. Skutečným důvodem je hluk autobusů na nerovné vozovce
Staňkovy ulice. Případné projíždění ul.Čs.armády znemožněno peticí
občanů. Spoje zajíždějící k vozovně jedou přímo ze zastávky Dukla, U
Náměstí bez zajíždění na Dukla náměstí. Spoje od vozovny jedou na
náměstí. Výstupní zastávka Dukla nám. je u pošty (původní nástupní) a je
nástupní společná s linkou 5 směr centrum. Otáčení okolo pomníku
J.Kašpara a odstavení vozů na stejném místě jako dosud. Ruší se zastávka
Jilemnického.

a-16

Pč

hl.nádraží-nám.TGM-Stavařov-Hradecká(T)-Univerzita(Z)-Cihelna točna-Fáblovka
Staré Hradiště, Fáblovka točna
Staré Hradiště, hostinec-Brozany-Ráby-Kunětická horaNěmčice-Dříteč
Fáblovka točna je (ráno od centra, odpoledne do centra) projížděna.
Nezajíždí do Spojila – uzávěra místní komunikace. Náhradní zastávka na
hlavní silnici nedaleko spojilské odbočky. Netýká se linky číslo 9, která o
víkendu Spojil neobsluhuje.

06.12.2008

a-19 (Zpč)

07.12.2008

a-19 (Zpčx) Konec uzávěry místní komunikace do Spojila.

20.01.2009

a-6
a-18

(Zp)
(Zp)

Uzávěra ulice J.Potůčka (kanalizace). Objížďka vedena ulicemi Šípkova
(náhradní zastávka za TÚ), Kosmonautů (na točně Polabiny nestaví) a
Poděbradská (nestaví). V Trnové zastávky obsluhovány – pro linku 6 je
zřízena náhradní stanice ve směru z Ohrazenic před kruhovou křižovatkou.

27.01.2009

a-14

(Zp)

Objížďka mezi stanicemi Staré Čívice (přeloženo na I/2) a Staré Čívice,
točna ulicemi Přeloučskou (tj. I/2) a Na Návsi. Předpokládané ukončení
14.4.2009.

31.01.2009

a-6

(Zp)*

Změna smyslu otáčení na nám.Dukelských hrdinů: z Gorkého ul. vlevo po
východní straně náměstí (změněn směr jednosměrky), výstupní zastávka
v místě odstavení vozidla (tj. původní výstupní). Uzavření části Jilemnického
ulice. *Během roku rozhodnuto, že tato změna bude trvalá.

a-7 (Jv,Zp) Dukla vozovna-Dukla nám.(ve směru T posunuta zastávka)-Jilemnickéhoulice České armády-Dem.mládeže-Zborovské nám.-...-Globus-SemtínUMA
Odbočení Lexova – Jilemnického a zpět kolem odstavného místa pro linku
a-6 a po východní straně náměstí (jednosměrka dočasně obousměrná).
Uzavřena křižovatka ulic Lexova a Jilemnického.
a-25

02.02.2009

(Zp)

a-7 (Jvx,Zpx) - - - viz t-7
a-25 (Zpx)

06.03.2009

Dubina sever-...-Zborovské n.-Dem.mládeže-ulice České armádyJilemnického-Dukla nám.(ve směru Z posunuta zastávka)-...-Staré Čívice,
průmyslová zóna
Odbočení Lexova – Jilemnického a zpět kolem odstavného místa pro linku
a-6 a po východní straně náměstí (jednosměrka dočasně obousměrná).
Uzavřena křižovatka ulic Lexova a Jilemnického.

a-8,88 (Zp)

a-14 (Zpč)

Dubina sever-...-Zborovské n.-Dem.mládeže-Kpt.Nálepky-Dukla nám.-...
...-Staré Čívice, průmyslová zóna
Dubina Dubinská-Dubina točna-...-hl.nádraží-...-letiště(Z/T)-nezajíždí
Pražkou ulicí do Popkovic, školky-obj.po silnici I/2 s přenosnou zastávkou...-Svítkov škola (T/Z)
Staré Čívice prům.zóna-Staré Čívice točna-trvá obj.Přeloučskou ul.-Pokovice hostinec nejede přes Popkovice, školka-letiště
Svítkov škola
-Závodiště-DP-Teplého-Na Spravedlnosti
nám.TGM (Z)-třída Míru
nám.TGM-Polabiny točna
Uzávěra části Pražské ulice přes Popkovice, školka. Do kdy???

10.03.2009

a-14 (Zzč)

Úplně uzavřen průjezd po staré silnici ve Starých Čívicích. Spoje, které se
otáčely na točně St.Čívice, mají na I/2 další provizorní zastávku a jezdí se
prázdné otáčet do Free Zone. Předpokládané ukončení 14.4.2009.

16.03.2009

a-6

(Zpč)

a-10

(Zp)

a-25

(Zp)

a-98

(Zp)

Dukla nám.-...- Zborovské nám.-Krematorium-SKN

Ohrazenice točna
Doubravice nám.
Univerzita-...-hl.nádraží-...-Gorkého-Zborovské n.-Krematorium
(náhr.zastávka)
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Dubina sever-...SKN-Krematorium-Dem.mládeže-...-Staré Čívice,
průmyslová zóna
Ohrazenice-...-Polabiny točna-...-Teplého Dukla nám.-...-Dem.mládežeDukla vozovna
-Krematorium -SKN-...-Pardubičky-...-Černá za Bory
Stavba kruhového objezdu na křižovatce Svobody – SKN. Provoz převeden do
východní poloviny vozovky, ulice Svobody zaslepena.

03.04.2009

a-1

(N,Jv)

a-5

(N,Jv)

a-7

(N,Jv)

a-14

(Zp)

a-18

(Zp)

a-24

(Zp)

a-98 ((Zp))

Jesničánky-...-Gorkého-K Višňovce(T)-Devotyho(Z)-Žel.pluku-Na
Spravedlnosti (zde přeložená stejnojmenná zastávka u obchodu Billa)17.listopadu-tř.Míru-...-Slovany
Dukla točna-...-Teplého-Rožkova (zde hned u křižovatky s ul.Teplého
přeložená stejnojmenná zastávka)-Gorkého-J.Palacha(T)-K Višňovce(T)Devotyho(Z)-Žel.pluku-Na Spravedlnosti (zde přeložená stejnojmenná
zastávka u obchodu Billa)-17.listopadu-tř.Míru-...-Židov-Dubina sever
Dukla vozovna-...-Gorkého-K Višňovce(T)-Devotyho(Z)-Žel.pluku-Na
Spravedlnosti (zde přeložená stejnojmenná zastávka u obchodu Billa)17.listopadu-TGM-Globus-Semtín-UMA
Staré Čívice prům.zóna-(trvá otáčení prázdných vozů ve Free Zone)-Staré
Čívice točna náhr.zastávka-trvá obj.Přeloučskou ul.-Pokovice hostinec nejede přes Popkovice, školka-letiště
Svítkov škola
-Závodiště-DP-Teplého-Rožkova ul. (zde hned u křižovatky s ul.Teplého
přeložená stejnojmenná zastávka)-Gorkého-J.Palacha(T)-K Višňovce(T)Devotyho(Z)-Žel.pluku-Na Spravedlnosti (zde přeložená stejnojmenná
zastávka u obchodu Billa)-17.listopadu
nám.TGM (Z)-třída Míru
nám.TGM-Polabiny točna
Černá u Bohdanče-...-Globus-...-hl.nádraží-...-17.listopadu- Na
Spravedlnosti (zde přeložená stejnojmenná zastávka u obchodu Billa)Žel.Pluku-K Višňovce(Z)-Devotyho(T)-Gorkého-...-Dražkovice-Mikulovice
hl.nádraží-...-17.listopadu-Na Spravedlnosti (zde přeložená stejnojmenná
zastávka u obchodu Billa)-Žel.Pluku-K Višňovce(Z)-J.Palacha(Z)Devotyho(T)-Gorkého- Rožkova (zde hned u křižovatky s ul.Teplého
přeložená stejnojmenná zastávka)-Teplého-...-Starý Máteřov
Ohrazenice-...-Polabiny točna-...-nádraží-17.listopadu- Na Spravedlnosti
(zde přeložená stejnojmenná zastávka u obchodu Billa)-Žel.plukuDevotyho(T)-K Višňovce(Z)-J.Palacha(Z)-Gorkého Rožkova (zde hned u
křižovatky s ul.Teplého přeložená stejnojmenná zastávka)-TepléhoDukla nám.-...-Krematorium (obj.ul.Svobody trvá)-SKN-...
Dukla vozovna
...-Kostelíček-...-Pardubičky-...-Černá za Bory
Uzávěra křižovatky ulic J.Palacha a Teplého (kanalizace) zahájena dne 3.4.2009 ve 20:00
hod.

06.04.2009 a-1,5,7 (Nx,Jvx) viz t-1,5,7
a-14 (Zpx)

Staré Čívice prům.zóna-(trvá otáčení prázdných vozů ve Free Zone)-Staré
Čívice točna náhr.zastávka-trvá obj.Přeloučskou ul.-Pokovice hostinec nejede přes Popkovice, školka-letiště
Svítkov škola
-...-Teplého-Spravedlnost-17.listopadu
nám.TGM (Z)-třída Míru
nám.TGM-Polabiny točna

a-18 (Zpx)

Černá u Bohdanče-...-Globus-...-hl.nádraží-...-17.listopadu-SpravedlnostGorkého-...-Dražkovice-Mikulovice

a-24 (Zpx)

hl.nádraží-...-17.listopadu-Spravedlnost-Teplého-...-Starý Máteřov

a-98 ((Zpx)) Ohrazenice-...-Polabiny točna-...-nádraží-17.listop.-Spravedlnost-Teplého
Dukla nám.-...-Krematorium (obj.ul.Svobody trvá)-SKN-...
Dukla vozovna
...-Kostelíček-...-Pardubičky-...-Černá za Bory
Konec uzávěry na křižovatce ulic J.Palacha a Teplého.
17.05.2009

a-6 (Zpčx) Dukla nám.-... Zborovské nám.-Krematorium
Svobody
Ohrazenice točna
Doubravice nám.

SKN-...

a-10 (Zpx)

Univerzita-...-hl.nádraží-...-Gorkého-Svobody-KrematoriumNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

a-25 (Zpx)

Dubina sever-...SKN-Svobody-Zborovské n.-Dem.mládeže-...-Staré Čívice,
průmyslová zóna

a-98 (Zpx)

Ohrazenice-...-Polabiny točna-...-Teplého Dukla nám.-...-Dem.mládežeDukla vozovna
-Zborovské n.-Svobody-SKN-...-Pardubičky-...-Černá za Bory
Stavba kruhového objezdu na křižovatce ul.Svobody – SKN ukončena.

18.05.2009

a-9

(Zpč)

15.06.2009

a-14 (Zpx)

Zprovozněn průjezd po staré silnici ve Starých Čívicích včetně točny.

16.06.2009

a-9

Spojil-Hůrka-...-Kpt.Bartoše-obj.přes Polabiny Sluneční (zde v SO,NE
zsatavuje)-Legionářská ul.-ve směru Z jede částečně přes parkoviště o
Kauflandu-Rosice,Kréta (náhr.zastávka)-...-Rosice,točna

(Zp)

Spojil-Hůrka-Zlatá štika(T)-Gebauerova ul.(Z)-Sakařova(Z)-Krajský úřadnám.Republiky-...-Rosice točna
Část Husovy ulice je jednosměrná pro výstavbu kanalizace. Pro parkující
auta byla linka krátce dočasně navrácena do původní trasy. Plán do 15.11.

Výstavba kanalizační štoly v části Bělehradské ulice do 30.6.2009
22.06.2009

a-16

(Kč)

Přeložení místa otáčení v Dřítči přes místní komunikace vlevo před trvalou
točnou. Důvod: výkopové práce do 25.7.2009. Výkopové práce však nikdy
nezačaly. Přeložka byla ukončena oficiálně ke dni 25.7.2009. Provizorní
místo otáčení autobusy neužívaly už dříve.

23.06.2009

a-*

(St)

Dočasně zrušena bez náhrady zastávka Globus směr centrum.

01.07.2009

a-1 (N,Jv)x Jesničánky-...-Slovany dopoledne autobusy (viz t-1)
a-9

07.07.2009

(Zpx)

Objížďka u Kauflandu zrušena. Obj. přes Sakařovu ul. v jednom směru trvá.

a-5 (N, Jv) Dukla točna-...-Sakařova-obj.ul.Gebauerova, Sezemická, HolubovaBezdíčkova-Židov-Dubina sever
a-99

(Zp)

objížďka části Sakařovy ulice jako u a-5
Havárie kanalizace v Sakařově ulici.

13.07.2009

a-10 (Zpč)

Spoje do Ostřešan jedou přes Nemošice točnu (nestaví) po silnici do
Ostřešánek a zpět po své původní trase. Výkopové práce, zjednosměrnění
silnice v Ostřešanech. Ukončení plánováno na 15.7.2009.

14.07.2009

a-22

Uzavřena silnice Pardubičky – Nemošice (oprava mostů). Objížďka začíná
v Pardubičkách na točně, odtud bez zastavení Kyjevskou, Ke Kamenci (nebo
okolo Kostelíčka), Dašickou, Kpt.Jaroše, Anenskou, S.K.Neumanna, U
Krematoria, Nemošickou do Nemošic školy a dále po své trase do Nemošic
točny. Po dobu objížďky není návaznost mezi spoji a-10 a 22. Ukončení
objížďky má být 31.7.2009.

15.07.2009

a-10 (Zpčx) Ukončení objížďky, zdvousměrnění ulice v Ostřešanech.

20.07.2009

a-28 (Zpč)

Obousměrná objížďka mezi stanicemi Dašice, Zminný a Sezemice, Veská
přes Malolánské, Lány u Dašic a Velké Koloděje (bez nových zastávek).
Oprava mostku přes Zmínku plánovaná do 30.11.2009, dokončeno dřív.

30.07.2009

a-22 (Zpx)

Návrat do původní trasy mezi Pardubičkami a Nemošicemi.

10.08.2009

a-10 (Zzč)
a-22 (Zz)

Dočasná změna ukončení v Nemošicích. Blokové otáčení ulicemi
Nábřežní, Sadová a Mírová (zde konečná zastávka).

12.08.2009

a-10 (Zzčx)
a-22 (Zzx)

Návrat obou linek na původní točnu MHD
v Nemošicích.

14.08.2009

a-5 (Nx, Jvx) - - Objížďka zrušena 14.8.2009 odpoledne. Ten den dojezdila linka číslo 5 ve
smíšeném provozu a + t.

24.08.2009

(Zp)

a-99 (Zpx)

Provoz po původní trase bez objížďky zahájen v noci ze 14. na 15.8.2009.

a-6

(Zp)

Dukla nám.-Teplého-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá zastávka)-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-nám.Republiky-SukovaSvobody
-TGM-hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Sluneční-Šípkova ul.(přenosná zastávka
namísto Polabiny TÚ)-ul.Kosmonautů-Poděbradská ul.-Trnová (místo
Trnová, nám.)
Ohrazenice točna
Doubravice nám.

a-10

(Zp)

Univerzita-...-hl.nádraží-DP-Teplého-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá
zastávka)-Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice školaNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Rekonstrukce části Gorkého ulice po obnově kanalizace. Linka 6 se na
Dukelském náměstí otáčí stále ve směru hodinových ručiček, protože ulice
Jilemnického je uzavřena. Tento způsob otáčení má zůstat jako trvalý.

04.09.2009

a-*

(Stx)

Obnoven provoz na zastávce Globus ve směru do centra.

15.09.2009

a-6

(Zpč)

Dukla vozovna-Dukla nám.-...-obj.na Dukle a přes Polabiny trvají-...Ohrazenice, pošta-Ohrazenice točna-Ohrazenice, pošta (nestaví)-Globus
(nestaví)-Globus parkoviště-Semtín zastávka-Doubravice nám.

a-17

(Zp)

Hl.nádraží-...-Trnová(T)-Ohrazenice pošta-Ohrazenice točna-Ohrazenice
Semtínská (nestaví)-Ohrazenice pošta (nestaví)-Globus parkovištěDoubravice nám.-...-Srch
Uzavřena bezejmenná ulice mezi kruhovým objezdem Globus a Semtínskou
ulicí v Ohrazenicích. Plánováno do 31.10.2009.

22.09.2009

a-16

(Zp)

Hl.nádraží-Palackého-TGM-Stavařov-Hradecká-Cihelna točna-Fáblovka
Staré Hradiště, Fáblovka točna
Staré Hradiště, hostinec-Brozany-Ráby-Kunětická horaNěmčice-Dříteč
Uzavřena Kunětická ulice pro stavbu definitivní okružní křižovatky.
Plánováno do 18.12.2009. Návrat k předchozímu stavu až od 1.5.2010.

01.10.2009

a-12

(Zp)

Hl.nádraží-...-U Kostelíčka(T)-Na Okrouhlíku-Slovany U Přejezdu-přes
přejezd (T)-v lese ostře vpravo(T)-Barum (Z, nestaví)-nadjezd u Černé za
Bory (Z)-Silo (nestaví)-Zámeček
Silo
Dělnická
TMS
Barum
Černá za Bory-Mnětice-Tuněchody
Drozdice

a-28 (Zp,Zzč) Sezemice, Veská-Dašice, Zminný-Černá za Bory, odb.žel.st.Staročernsko
nadjezd (T)-Barum
Úhřetická Lhota-Hostovice-Žižín-Černá za Bory
(Z)-přes přejezd (Z)-Slovany U přejezdu-Na Okrouhlíku-U Kostelíčka(Z)-nám.Republiky-Sukova tř.-TGM-Závodu míru
(objížďka přes Lány u Dašic trvá) dočasně zrušeno zajíždění k TMS
a-32

(N)

Pardubičky-Průmyslová jen PD špička

a-98

(Kč)

Ohrazenice-...-Pardubičky-Průmyslová
Rekonstrukce mostu přes jižní nákladovou kolej na Průmyslové ulici. Byla
vybudována provizorní točna na Průmyslové ulici a točna Pardubičky
upravena pro otáčení vozů i z opačného směru. Plán.ukončení 30.5.2010.

17.10.2009

a-6

(Zpx)

a-18 (Zpx)

Dukla vozovna-Dukla nám.-...-obj.na Dukle trvá-...hl.nádraží-SlunečníTrnová nám.-Ohrazenice, pošta-Ohrazenice točna-Ohrazenice, pošta
(nestaví)-Globus (nestaví)-Globus parkoviště-Semtín zastávka-Doubravice
nám.
Černá u Bohdanče-Rybitví-Semtín-Globus-Trnová nám.-Slunečníhl.nádraží-17.listopadu-Spravedlnost-Gorkého-Zborovské nám.-JesničánkyDražkovice-Mikulovice
Zprovozněna ulice J.Potůčka po stavbě kanalizace. Objížďky pro linku 6 na
Dukle a v Ohrazenicích trvají.

01.11.2009

01.11.2009

a-*

St

Přejmenování zastávek:
Hlavní nádraží, Hypernova = Hlavní nádraží, Albert, hypermarket
Polabiny, Hypernova = Polabiny, Albert, hypermarket
Hypernova = Albert, hypermarket
(Pro název Albert, hypermarket se užívá písemná zkratka Albert HM.)
a-6
Kč
Dukla vozovna-Dukla nám.-...-obj.na Dukle trvá-...hl.nádraží-Sluneční(Zpčx) Trnová nám.-Ohrazenice, pošta
Ohrazenice točnaGlobus, parkoviště-Doubravice nám.
Část spojů z Dukly celotýdenně krácena do Polabin Sluneční. Zprovozněna
bezejmenná ulice od Globusu do Ohrazenic (možná již 30.10.2009).
a-9

Pč

Sezemice, pošta-Počáply

Hůrka- Zlatá štika(T)-

Spojil
-Gebauerova ul.(Z)-Sakařova(Z)-Krajský úřad-nám.Republiky-Sukova(T)TGM-Palackého-hl.nádraží-Kpt.Bartoše
Rosice točna
(přes Sluneční pouze v SO,NE)
Sluneční
a-19

X

- - - částečně nahrazena spoji a-9

a-24

Pč

hl.nádraží-Palackého-17.listopadu-Spravedlnost-Teplého-DP-závodištěletiště-Popkovie hostinec-Starý Máteřov-Dubany (nestaví)-Čepí
Ukončení v Čepí na autobusové zastávce, otáčení prázdných autobusů na
kruhovém objezdu na hlavní silnici za obcí směr Jezbořice.

a-26

N

Dubina, Dubinská-Dubina točna-Na Drážce-U Nemocnice-Hlaváčovahl.nádraží
Jezdí jen v PD, vozy přejíždějí z a-8

a-9xx

X

Zrušeny všechny výpomocné spoje označené řadou 900. Spoje byly buď
zrušeny úplně bez náhrady nebo byly začleněny k pravidelným linkám.
Jedinou výjimkou je výpomocný spoj 910 pro školu Svítání.
Snahy o zavedení úspor v MHD.
Klady tohoto řešení:
+ Mírné zjednodušení linkového schématu.
+ Úspora najetých kilometrů (zatím jen kompenzuje nárůst jízdních výkonů
vlivem právě probíhajících objížděk).
+ Zaplnění některých „svačinových děr“ na linkách (např. a-6 v SO,NE).
+ Zavedení dopravní obslužnosti do dalších míst (zajíždění do stanice
Hlaváčova, kde je poblíž nová poliklinika v Rokycanově ul., bylo nařízeno
shora; prodloužení do Čepí je na základě objednávky obce).
Zápory tohoto řešení:
- Některé úseky vykazují velmi nepravidelné intervaly (linka 6 mezi
Sluneční a Ohrazenicemi a linka 8 mezi st.Na Drážce a hl.nádraží).
- Zkrácením linky 6 sice ubydou kilometrické výkony, avšak mzdy a počty
nasazených vozů to téměř neovlivní.
- Nebyl splněn požadavek Sezemic zajíždět přes zastávku U Nemocnice.
- Zanikly některé přímé relace pro přepravu do zaměstnání (linky 900).

02.11.2009

a-17 (Zpx)

Hl.nádraží-...-Trnová(T)-Ohrazenice pošta-Ohrazenice Semtínská-Globus
parkoviště-Doubravice nám.-...-Srch
Zprovozněna bezejmenná ulice od Globusu do Ohrazenic (možná již
30.10.2009).

07.11.2009

a-9 (Zpčx) Sezemice, pošta-Sezemice, Zámostí-silnice III.třídy-Staročernsko-SlovanyNa Drážce-Hůrka-Husova-Zlatá štika-Krajský úřad-nám.RepublikySukova(T)-TGM-hl.nádraží-Kpt.Bartoše
Rosice točna
Sluneční
Skončilo omezení provozu v části Husovy ulice u Prokopova mostu. Začala
uzávěra silnice do Sezemic. Zastávky Spojil, Spojil točna a Sezemice,
Počáply nejsou obsluhovány.

09.11.2009

a-9 (Zpčx) Sezemice, pošta-Počáply

Hůrka-Husova-Zlatá štika-

Spojil
-Krajský úřad-nám.Republiky-Sukova(T)-TGM-Palackého-hl.nádražíKpt.Bartoše
Rosice točna
Sluneční
(přes Sluneční pouze v SO,NE)
Zprovozněna silnice do Sezemic.
a-10 (Zzč)

Cihelna točna-Hradecká-TGM-hl.nádraží-DP-Teplého-Rožkova ul.-Dukla
KD (posunutá zastávka)-Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice škola
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

a-98 (Zpč)

Ohrazenice-Poděbradská-Polabiny točnaPoděbradská ul.-Hradecká-Polabiny hotel
BělehradskáKosmonautů
-hl.nádraží-Palackého-Spravedlnost-Teplého
Dukla nám.-Kpt.NálepkyDukla vozovna
-Dem.mlád.-ul.Svobody-SKN-Karla IV.-Krajský úřad-Kostelíčeknemocnice-Pardubičky
Uzávěra Průmyslové ulice trvá
Uzavření Studentské ulice.

a-28 (Zpčx) Zrušena obousměrná objížďka mezi Zminným a Veskou. Objížďka na
Průmyslové ulici trvá.
11.11.2009

a-12 (Zzč)

Spoje, které končí v Černé za Bory, jedou obousměrně ulicí Hostovickou a
otáčejí se v areálu Agrostavu. Výstupní stanice Černá za Bory, točna je
zřízena jako provizorní u křižovatky s ulicí Na Vsi.
Uzávěra ulice Na Vsi v Černé za Bory – plánováno do 13.11.2009.

19.11.2009

a-6

Uzavřena Gorkého ulice až po křižovatku s ul.Lexovou. Otáčení na nám.
Dukelských hrdinů po spojce naproti Resslově ulici a pak vpravo okolo OK
centra do výstupní zastávky.

19.12.2009

a-10 (Zzčx)

(Zz)

Univerzita-TGM-hl.nádraží-DP-Teplého-Rožkova ul.-Dukla KD (posunutá
zastávka)-Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice škola
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna

a-98 (Zpčx) Obnoveno zajíždění vybraných spojů k Univerzitě.
Zprovozněna (zatím zcela nedokončená) kruhová křižívatka U Josefa. Linka
16 zůstává jezdit přes Hradeckou, protože Kunětická ulice je stále
neprůjezdná.

01.05.2010 a-16 (Zpx)

hl.nádraží-nám.TGM-Stavařov-Hradecká(T)-Univerzita(Z)-Cihelna točna-Fáblovka
Staré Hradiště, Fáblovka točna
Staré Hradiště, hostinec-Brozany-Ráby-Kunětická horaNěmčice-Dříteč

18.05.2010

Dukla nám.-Dukla, U Náměstí-Dukla KD (původní zastávka)-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-nám.Republiky-SukovaSvobody
-TGM-hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Sluneční-Polabiny TÚ-Trnová nám.Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.

a-6

(Zpx)

a-10 (Zpx)

Univerzita-...-hl.nádraží-DP-Dukla, U náměstí-Dukla KD (pův. zastávka)Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice školaNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Ve 12:00 otevřena celá Gorkého ulice včetně dvou původních zastávek.
Otáčení linky číslo 6 na Dukelském náměstí: z Gorkého vlevo do
jednosměrky po východní straně náměstí a pak do výstupní zastávky na
jižním okraji parkoviště. Přejezd do nástupní stanice (též linka 5 směr do
centra) a odbočení z Lexovy do Gorkého.

01.06.2010

a-12 (Zpx)

Hl.nádraží-...-U Kostelíčka-Pardubičky-Zámeček

Silo-

TMS
Dělnická
Černá za Bory-Mnětice-Tuněchody
Barum
Drozdice
a-28 (Zp,Zzč)x Sezemice, Veská-Dašice, Zminný-Černá za Bory, odb.žel.st.Zpč
Staročernsko
Úhřetická Lhota-Hostovice-Žižín-Černá za Bory
Barum-SiloZámeček-Pardubičky-U Kostelíčka-nám.Republiky-Sukova tř.-TGMZávodu míru zajíždění k TMS trvale zrušeno
a-32 (Nx) - - a-98 (Kčx) Ohrazenice-...-Pardubičky-Zámeček-Barum-Černá za Bory
Most na Průmyslové ulici zprovozněn.
27.06.2010

a-52

01.07.2010

a-26
a-28

Dubina, Dubinská-Dubina, točna-Na Drážce-K Nemocnici-Karla IV.tř.Míru-Palackého-hl.nádraží-Sluneční-Ohrazenice, pošta-Hradišťská ul.Brozany-Ráby-Kunětická hora
Zahájení sezóny po roční odmlce. Zahájení a ukončení služby na hl.
nádraží, najíždění z vozovny a do vozovny prázdný. Provozní dny: 27.6.,
25.7., 22.8., 19.9. a 10.10.2010
(X)
Zpč

- - - prázdninový JŘ
Úhřetická Lhota
Hostovice-Žižín-Černá za Bory
Dašice nám.-Dašice mrazírny(Z)
Sezemice, Veská
Staročernsko
Dašice mrazírny(T)
Daš.,Zminný-Č.z.B.,odb.ž.st.
-Barum-Silo-Zámeček-Pardubičky-nemocnice-U Kostelíčka-Krajský úřadnám.Republiky-Sukova tř.-TGM-Závodu Míru

24.07.2010

a-1
a-5
a-7
26.07.2010 a-27

(N)
(N)
(N)
(N)

Jesničánky-Zborovské n.-tř.Míru-Kostelíček-Slovany
Dukla točna-Teplého-tř.Míru-Sakařova-Židov-Dubina sever
Dukla vozovna-Zborovské n.-TGM-Hradecká-Globus-Semtín-UMA
Pardubičky-Kostelíček-tř.Míru-Na Spravedlnosti-Zborovské nám.(Z)Kpt.Nálepky (Z)-Teplého (T)-Dukla nám. (jede jen v PD)
Rekonstrukce spodní části mostovky železničního mostu v podjezdu na tř.
17. listopadu – 1. etapa.

31.07.2010

10.08.2010

a-1
a-2
a-7
a-27
a-6

(X)
(X)
(X)
(X)
(Zp)

---------

Na linky byly opět
nasazeny trolejbusy.

Dukla nám.-Dukla, U Náměstí-Dukla KD-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-Výzkumný ústav(Z)Svobody
Pichlova ul.(T)-ul.Na Spravedlnosti(Z)-J.Palacha-17.listopadu-PalackéhoU Marka-Nádražní-Hlaváčova-Karla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Sluneční-Polabiny TÚ-Trnová nám.Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.

a-25

(Zp)

Dubina sever-Na Drážce-Na Okrouhlíku-Krajský úřad-U Grandu-tř.Míru17.listopadu-J.Palacha-ul.Na Spravedlnosti(T)-Pichlova(Z)-Výzkumný
ústav(T)-SKN-Svobody-Zborovské n.-Dem.mládeže-...-Staré Čívice,
průmyslová zóna

a-98

(Zp)

Ohrazenice-...-Polabiny točna-...-Teplého Dukla nám.-...-Dem.mládežeDukla vozovna
-Zborovské n.-Svobody-SKN-Výzkumný ústav(Z)- Pichlova ul.(T)-ul.Na
Spravedlnosti(Z)-J.Palacha-17.listopadu-tř.Míru-U Grandu-Krajský úřad...-Pardubičky-...-Černá za Bory
Havárie plynovodu v podjezdu u sv. Anny (nehoda nákladního auta), úplná
uzávěra Anenské ul. od odpoledních hodin.

11.08.2010

a-6

(Zpx)

Dukla nám.-Dukla, U Náměstí-Dukla KD-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-Výzkumný ústavSvobody
-Karla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-hl.nádraží-Kpt.BartošeSluneční-Polabiny TÚ-Trnová nám.
-Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.

a-25 (Zpx)

Dubina sever-Na Drážce-Na Okrouhlíku-Krajský úřad-Karla IV.Výzkumný ústav-SKN-Svobody-Zborovské n.-Dem.mládeže-...-Staré
Čívice, průmyslová zóna

a-98 (Zpx)

Ohrazenice-...-Polabiny točna-...-Teplého Dukla nám.-Dem.mládežeDukla vozovna
-Zborovské n.-Svobody-SKN-Výzkumný ústav-Karla IV.-Krajský úřadKostelíček-nemocnice-Pardubičky-Zámeček-Barum-Černá za Bory
Anenský podjezd zprovozněn cca v 17:00 hod.

21.08.2010

a-1
a-5
a-7

(N)
(N)
(N)

Jesničánky-Zborovské n.-tř.Míru-Kostelíček-Slovany
Dukla točna-Teplého-tř.Míru-Sakařova-Židov-Dubina sever
Dukla vozovna-Zborovské n.-TGM-Hradecká-Globus-Semtín-UMA

23.08.2010 a-27

(N)

Pardubičky-Kostelíček-tř.Míru-Na Spravedlnosti-Zborovské nám.(Z)Kpt.Nálepky (Z)-Teplého (T)-Dukla nám. (jede jen v PD)
Rekonstrukce spodní části mostovky železničního mostu v podjezdu na tř.
17. listopadu – 1. etapa.

28.08.2010

a-1
a-2
a-7
a-27

(X)
(X)
(X)
(X)

---------

01.09.2010 a-98

Zp

Svítkov škola-Svítkov park(T)-Popkovice(T)-letiště les(Z)-letiště(T)-Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Zborovské n.-Na Spravedlnosti17.listopadu-Palackého-Hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská(T)-Polabiny
hotel(T)-Hradecká(T)-Trnová(T) Ohrazenice pošta(T)-Globus(T)

Na linky byly opět
nasazeny trolejbusy.

Sluneční(Z)-Trnová nám.
Staví na všech zastávkách kromě: Polabiny Hypernova (Z), Závodiště,
neprojíždí přes Popkovie školka.
a-99

Zp

Dukla vozovna-hl.nádraží-Palackého-tř.Míru-Krajský úřad-Sakařova(T)Židov(T)-Dubina garáže(T)-Dubina sever(T)-Dubinská(T)-Dubina točna
(T)-Kostelíček(Z)-Štrossova(Z)-Na Drážce(T)-Slovany(T)-Pardubičky(Z)Holandská-Černá za Bory točna
Staví na všech zastávkách kromě: Nadjezd Paramo, Barum (Z), Hypernova
(Z).

27.09.2010

a-6

(Zpč)

Dukla nám.-Dukla, U Náměstí(Z)-ul.Čes.Armády (T)-Teplého(T)-Dukla KD-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-Výzkumný ústavSvobody
-Karla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-hl.nádraží-Kpt.BartošeSluneční-Polabiny TÚ-Trnová nám.
-Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.

a-10

(Zp)

Univerzita-Stavařov-TGM-Palackého-hl.nádraží-DP-Teplého-ul. Čes.
Armády-Dukla KD-Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice školaNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Oprava obrubníků poškozeného retardéru na vyústění Gorkého ulice do
Lexovy. Uzavřeno od 12:00 hod.

28.09.2010

a-6 (Zpčx) Dukla nám.-Dukla, U Náměstí-Dukla KD-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-Výzkumný ústavSvobody
-Karla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-hl.nádraží-Kpt.BartošeSluneční-Polabiny TÚ-Trnová nám.
-Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.
a-10 (Zpx)

Univerzita-Stavařov-TGM-Palackého-hl.nádraží-DP-Dukla, U NáměstíDukla KD-Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice školaNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Gorkého ulice v celé délce otevřena ve 12:00 hod.

01.01.2011

a-28

Zpč

a-*

St,Jv

01.02.2011

a-28

St

21.03.2011

a-6

(Zp)

a-10

(Zp)

Dašice nám.-Dašice mraz.(Z)-Úhřetická Lhota-Hostovice-Černá za B.
Sezemice, Veská
Staročernsko
Dašice mrazírny(T)
Daš.,Zminný-Č.z.B.,odb.ž.st.
-Barum-Silo-Zámeček-Pardubičky-nemocnice-U Kostelíčka-Krajský úřad -nám.Republiky-Sukova tř.-TGM-Závodu Míru
Přejmenování zastávek:
Zastávka Polabiny, Sluneční ve směru od nádraží – nyní Okrajová
(Zastávky Polabiny, Sluneční na točně a ve směru do centra si název
ponechaly.)
Zastávka Rybitví, stavební škola (na hlavní silnici) – nyní Rybitví,
křižovatka. (Název Rybitví, stavební škola zůstal zastávce před školou.)
Navýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů:
V So a Ne jezdí 100% nízkopodlažních autobusů na denních linkách
s výjimkou některých spojů, které zajišťují vozy nočního provozu na
linkách 23, 25 a 28. Navýšení garantovaných NP spojů i v Pd.
Nová obousměrná zastávka „Dašice, Pod Dubem“ se nachází v lese mezi
Černou za Bory a Zminným. Zajíždí se mimo komunikaci na točnu s jedinou
nástupní hranou.
Dukla nám.-Teplého-Dukla KD-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-Výzkumný ústavSvobody
-Karla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-hl.nádraží-Kpt.BartošeSluneční-Polabiny TÚ-Trnová nám.
-Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.
Univerzita-Stavařov-TGM-Palackého-hl.nádraží-DP-Teplého-Dukla KD-Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice školaNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Uzávěra části Gorkého ulice – oprava zpomalovacích prahů.

28.3.2011

a-6

(Zpx)

a-10 (Zpx)

11.04.2011 a-8,26,88 (Zp)
a-99 (Zp)

12.04.2011
26.04.2011

29.04.2011

06.05.2011
13.05.2011
26.06.2011

01.07.2011
12.08.2011

29.08.2011

Dukla nám.-Dukla, U Náměstí-Dukla KD-GorkéhoZborovské nám.-Krematorium
SKN-Výzkumný ústavSvobody
-Karla IV.-nám.Republiky-Sukova-TGM-hl.nádraží-Kpt.BartošeSluneční-Polabiny TÚ-Trnová nám.
-Ohrazenice pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.
Univerzita-Stavařov-TGM-Palackého-hl.nádraží-DP-Dukla, U NáměstíDukla KD-Gorkého-Svobody-Krematorium-Nemošice školaNemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
Gorkého ulice otevřena
Všechny spoje ukončeny v zastávce Dubina, točna.
Z Dubiny sever zpět po Jana Zajíce a Blahoutově do Dubiny točna.
Vynechává zastávky Dobina, Dubinská a Dubina, penzion.

Pokládání živičného povrchu v Bartroňově ulici. Začátek v 8:00 hod.
a-8,26,88 (Zpx) Bartoňova ulice otevřena.
a-99
(Zpx)
a-99
(Zpč) Dopoledne uzavřena ulice Ke Kamenci. Spoje od Dubiny či Slovan jedou
přes zastávku Na Okrouhlíku dále po Dašické ulici a vynechávají zastávky
Štrossova a U Kostelíčka.
a-4
(N) tř.Míru-Sukova(Z)-nám.TGM(T)-ZS-Polabiny hotel-Polabiny točna
Ze zastávky Sukova jede na nám. Republiky a zde vpravo do tř. Míru;
v zastávce U Grandu nestaví. Ulice Sladkovského uzavřena pro opravu
kanalizace.
a-4
(Nx) - - viz t-4
a-99 (Zpčx) Otevřena ulice Ke Kamenci. Návrat do stanice Štrossova a U Kostelíčka.
a-18
St Zastávka Rybitví, jídelna přejmenována na Rybitví, léčebna a zrušena
zastávka Semtín, vlečka v obou směrech (pouze pro tuto linku)
a-903
Jo Spoje z Mikulovic k nádraží označené dosud jako 903 budou 918
a-22
(X) - - prázdninový JŘ
a-26
(X) - - prázdninový JŘ
a-*
(Tarif) Došlo k uzavření labského mostu na ul. Kpt. Bartoše pro pěší. Na všech
dotčených linkách MHD se v úseku Hl. nádraží Albert MH – Lidická a zpět
Lidická – Polabiny, Albert HM přepravují cestující zdarma. Platnost tohoto
opatření skončila dne 2.9.2011, kdy byl chodník pro pěší opět otevřen.
a-88
(Zp) Objížďka v Popkovicích: zastávka Popkovice, křižovatka dočasně zrušena a
nahrazena zastávkou Popkovice, hostinec a dále objížďka okolo stadionu
ZP, hřbitova a ulicí Motoristů do stanice Svítkov, park. Oprava kanalizace
v ulici Žižkova.
Ukončení objížďky od 7.9.2011.

01.09.2011

a-15

Kč

a-18

Pč

a-22

(Xx)

a-26

(Xx)

22.09.2011

a-15

(Zzm)

15.10.2011

a-28

(Zzm)

17.10.2011

a-16

(Zp)

10.11.2011

a-10

(Zp)

10.12.2011

a-10

(Zp)

04.12.2011

(a-15)

(Pč)

11.12.2011

a-*

St

a-12

Pč

01.09.2011

Stanici Opočínek, rozvodna obsluhují pouze dva spoje, a to jen ve směru do
centra. Mírně rozšířen počet spojů na Závodu Míru.
Živanice Živanice, Dědek Černá u Bohdanče
RybitvíRybitví, stavební škola
-Semtín-Globus-Trnová nám.-Sluneční-hl.nádraží-17.listopaduSpravedlnost-Gorkého-Zborovské nám.-Jesničánky-Dražkovice-Mikulovice
Do Živanic zatím jen 3 spoje pouze v PD. První ranní spoje nejede přes
Dědek ve směru do Živanic, poslední večerní spoj nejede přes Dědek ve
směru do centra. Ukončování spojů v Rybitví u stavební školy bylo i dříve.
Nemošice točna-nemocnice-Kostelíček-U Soudu-nám.Republiky-Sukova
tř.-nám.TGM-Závodu Míru Jede jen v PD
Dubina, Dubinská-Dubina, točna-Na Drážce-U Nemocnice-Hlaváčovahl.nádraží
Jede jen v PD, přejezdy z linky číslo 8
Asfaltování točny v Opočínku. Po dobu uzávěry se všechny autobusy
jezdily prázdné otáčet k rozvodně. Ukončeno dne 4.11.2011.
Uzavřen most přes Novohradku mezi Úhřetickou Lhotou a Úhřeticemi.
Spoje linky 28, které se jezdily prázdné otáčet do Úhřetic se nyní provizorně
otáčejí na křižovatce v Úhřetické Lhotě. Plánované ukončení 30.6.2012.
Objížďka pro uzávěru Kunětické ulice. Spoje ve směru do centra jedou přes
Hradeckou ulici (bez zastavení).
Uzavřena Nemošická ulice. Objížďka vedena přes Dražkovice a Ostřešany
s otáčením některých spojů v Nemošicích na návsi. Ukončeno 14.11.2011
Uzavřena část ulice Ostřešanské v Nemošicích. Objížďka vedena přes
Dražkovice a Ostřešany s otáčením některých spojů navíc na točně
Nemošice. Ukončeno 11.12.2011.
Jednodenní prezentace prodloužené linky číslo 15 do Přelouče. Propagační
jízdy 3 autobusů dle zvláštního JŘ. Bezplatná přeprava.
Změny názvů zastávek: (původní název → nový název)
Čacká → Čacké
Černá za Bory,Barum → Černá za Bory,pošta
Lázně Bohdaneč,V Ráji → Lázně Bohdaneč,aut.nádr.
Ohrazenice,pošta → Ohrazenice,škola
Ráby,odb. Kunětická hora → Ráby,Kunětická hora
Ráby,Jednota → Ráby,prodejna
Sezemice,Počáply → Sezemice,Počaply
Sezemice,Zámostí → Sezemice,zámostí
Slovany,u kapličky → Slovany,Spojilská
Letiště,les → Svítkov,les
Tesla → U Zámečku
TMS → Zdravotnická škola
Hl.nádraží-...-U Kostelíčka-Pardubičky-Zámeček
SiloTMS
Dělnická*
Černá za Bory-Mnětice-TuněchodyBarum**
Drozdice
-Tuněchody,cihelna-Úhřetice*** (do Úhřetic jen v PD)
* Vybrané spoje ukončené ve stanici Řempo
** Viz změny názvů zastávek (Barum už není v názvu)

04.03.2012

a-15

Pč

a-10
a-28

St
Kč

02.04.2012 a-6,17 (tarif)
16.04.2012 a-16 ((Zp))

10.06.2012

a-18

Pč

16.07.2012

a-6
a-7

(Zzč)
(N,Jv)

a-*

(Zzmč)

19.07.2012

a-6
(Zzč)
a-7
(Zz)
a-8/88 (Zpč)
a-98/99 (Zzm)
a-*

(Zzmč)

*** V Úhřeticích se vozy otáčejí na návsi ve směru hodinových ručiček.
Závodu Míru-hl.nádraží-Paramo-Svítkov škola-Popkovice(T)-SrnojedyLány na Důlku-Opočínek točna-Opočínek rozvodna*-Opočínek,odb.-ValyPřelouč,Jaselská-Přelouč,žel.st.-Přelouč,aut.nádraží
(do Přelouče pouze 4 spoje v SO a NE, na Závodu Míru pouze v PD)
* V zastávce Opočínek,rozvodna směr Pardubice začínají pouze dva spoje
v PD ráno. Z opačného směru zde žádný spoj nekončí. Otáčení autobusů
před rozvodnou se tedy již neprovádí (stejně jako v předchozím období).
Od 11.12.2011 zde byl zřízen označník pro spoje ve směru do Přelouče.
Nová zastávka „Nemošická, bytovky“
Hostovice-Žižín-Černá za Bory
Sezemice, Veská-Dašice,Zminný-Černá za Bory, odb.žel.st.
Staročernsko
Černá za Bory,pošta-Silo-Zámeček-Pardubičkynemocnice-U Kostelíčka-Krajský úřad -nám.Republiky-Sukova tř.-TGMZávodu Míru
Nezájem obcí Úhřetická Lhota a Dašice o dopravu.
Po dobu opravy lávky pro pěší je úsek Doubravice – Ohrazenice zdarma.
hl.nádraží-nám.TGM-Stavařov-Hradecká(T)-Univerzita(Z)-Fáblovka
Staré Hradiště, Fáblovka točna
Staré Hradiště, hostinec-Brozany-Ráby-Kunětická horaNěmčice-Dříteč
Nezajíždí na točnu Cihelna – rekonstrukce Kunětické ulice. Plánováno do 2.
5. 2012.
Živanice,Nerad odb.-Živanice Živanice, Dědek Černá u BohdančeRybitví,stavební škola
Rybitví-Semtín-Globus-Trnová nám.Sluneční-hl.nádraží-17.listopadu-Spravedlnost-Gorkého-Zborovské nám.Jesničánky-Dražkovice-Mikulovice
Do Živanic jen 4 spoje pouze v PD. První ranní spoj nejede přes Dědek ve
směru do Živanic, poslední večerní spoj nejede přes Dědek ve směru do
centra. Třetí spoj končí v Neradu a prázdný přejede do Živanic, kde má
přestávku. Pak začíná v Živanicích.
U spojů zajíždějících k vozovně zrušena nástupní zastávka Dukla, vozovna.
Dukla vozovna(Z)-Lexova(T)-Dukla n.-Zborovské n.-TGM-HradeckáGlobus-Semtín-UMA
Autobusy vyjíždějící z vozovny mají zrušenou zastávku Dukla, vozovna pro
nástup.
Zrušeny spoje zajíždějící k Dukle vozovně v průběhu služby.
Dukla n.-Zborovské n.-TGM-Hradecká-Globus-Semtín-UMA
Zrušeny spoje zajíždějící k Dopravnímu podniku v průběhu služby.
Spoje ukončené u vozovny se jezdí otáčet k benzínové pumpě nebo couvají
na točnu DP.
Autobusy používají boční bránu do Pražské ulice. Zrušeny zastávky Dukla,
vozovna pro nástup i výstup. U některých spojů jsou nahrazeny zastávkami
Dopravní podnik, u jiných jsou zrušeny bez náhrady.

Oprava kanalizace ve vjezdu do vozovny a následné asfaltování celého
prostoru. Zahájení výluky vjezdu bylo dne 19. 7. 2012 po ranním výjezdu.
Poté byla využívána náhradní brána do Pražské ulice, kde byla zřízena
provizorní vrátnice v trolejbuse.
Během provozu na linkách číslo 6, 7 a 8 byla zaznamenána jistá anomálie
v číslování těchto linek. Linka číslo 7 nesla na displejích výhradně číslo 77,
spoje linek číslo 6 a 8, které v průběhu služby měly zajíždět k DP a
nezajížděly, nesly označení 67 a 87. Pro toto označení nebyly platné licence.
Označení vniklo údajně chybou, kterou do systému odbavování vnesl
slovenský dodavatel. Prý …
28.07.2012
a-6
(Zzčx) Obnoveno zajíždění k Dukle vozovně v průběhu služby.
a-7 (Nx,Jvx,Zzx)
--viz t-7
a-8/88 (Zpčx) Obnoveno zajíždění k Dopravnímu podniku v průběhu služby.
a-98/99 (Zzmčx) Obnoveno otáčení na točně u DP (již v pátek 27. 7. 2012 večer).
a-* (Zzmčx) V pátek 27. 7. 2012 večer obnoveno zajíždění autobusů do vozovny hlavní
branou.

05.08.2012
02.09.2012

a-6,17 (tarifx)
a-10
Pč

a-16

(Zpx)

18.09.2012

a-99

(Zp)

15.10.2012

a-8/88

(Zpč)

a-10

(Zpč)

Zprovoznění vjezdu do vozovny, konec opravy kanalizace a vozovky.
Autobusy (na rozdíl od trolejbusů) se vracely do vozovny ještě v pátek 27. 7.
2012 bočním vjezdem. Plný provoz MHD přes hlavní vrátnici nastal až ráno
28. 7. 2012.
Lávka pro pěší otevřena, bezplatná přeprava zrušena.
Ohrazenice točna-Ohrazenice,Semtínská-St.Hradiště,Na HledíkuSt.Hradiště ObÚ (staví jen Z)-St.Hradiště hostinec
Fáblovka točna
-Fáblovka-Cihelna točna-Univerzita-Stavařov-TGM-Palackého-hl.nádražíDP-Dukla,U Náměstí-Dukla KD-Gorkého-Svobody-KrematoriumNemošická,bytovky-Nemošice škola
Nemošice točna
Ostřešany park-Ostřešany točna
V úseku Ohrazenice – Cihelna točna se jezdí jen v PD. Kunětická ulice je
obousměrná. Stanice DP (resp. Dukla, vozovna) je výchozí či nonečnou pro
spoje vyjíždějící resp. ukončené ve vozovně stejně, jak je tomu odedávna.
Kunětická ulice je opět obousměrná. Ve směru ke Kunětické hoře už nejede
přes zastávku Polabiny Hradecká, ale přes Univerzitu přímo k Cihelně.
Od 7:00 ráno uzavřena třída Míru. Konal se zde festival „Město na Míru“.
Po dobu uzávěry byla oboustranná objížďka po Sukově třídě. Návrat do
původní trasy byl dne 20. 9. 2012 ve 21:00 hod.
Směr TAM:
Dubina Dubinská-Dubina točna-…-TGM
Hlavní nádraží (jen linka 8)
Na Spravedlnosti-TepléhoDP (staví na všech zastávkách v obou směrech)-Závodiště-…-Svítkov škola
Směr ZPĚT: normální trasa bez objížďky
Směr TAM:
Ohrazenice točna-…-Staré Hradiště-…-Cihelna točna-Univerzita-…-Hlavní
nádraží (pro ukončené spoje)-Hlavní nádraží Albert HM (pro spoje
pokračující)-Palackého-Na Spravedlnosti-Teplého (nestaví)-Lexova-Dukla
U náměstí-…-Nemošice/Ostřešany park-Ostřešany točna
Směr ZPĚT: normální trasa bez objížďky

a-15

a-22
a-23

a-99

(Zpč) Směr TAM:
Závodu Míru-Palackého-Hl.nádraží Albert HM-otočit před nádražímPalackého-Na Spravedlnosti-Teplého-DP (nestaví)-Závodiště-…-Opočínek
točna-Přelouč aut.nádr.
Směr ZPĚT: normální trasa bez objížďky
Trasa není změněna, avšak staniční JŘ jsou označny jako výlukové, protože
v Nemošicích byly dočasně zrušeny pčestupy mezi linkami 10 a 22.
(Zpč) Směr TAM:
Polabiny točna-…-Palackého-Hl.nádraží Albert HM-otočit před nádražímPalackého-Na Spravedlnosti-Teplého-DP (nestaví)-Závodiště-…-Staré
Čívice průmyslová zóna
Směr ZPĚT: normální trasa bez objížďky
(K) Hl.nádraží-…-Slovany točna-…-Černá za Bory točna
První spoj vyjíždí od vozovny s lidmi přes nadjezd Paramo a poslední spoj
se vrací do vozovny od hl. nádraží přes Palackého, Na Spravedlnosti a
Teplého (bez zastávek).
Částečná uzávěra komunikace u nadjezdu u závodiště (úsek mezi světelnými
křižovatkami horní a dolní je jednosměrný ve směru shora dolů).
Předpokládaná doba uzávěry do dubna 2013.

19.11.2012

29.11.2012

a-10

(St)

Směr TAM:
Spoje, které nekončí u hlavního nádraží a pokračují do Nemošic, zastavují
před nádražím u označníku pro trolejbusy směr centrum.

a-15

(St)

Směr TAM:
Spoje ve směru do Opočínku a Přelouče objíždějí od budovy nádraží od
označníku pro trolejbusy směr centrum.

a-6

(Zpč)

a-9

(Zpč)

a-18 (Zpč)

a-98 (Zpč)

Dukla náměstí-…-hl. nádraží-most I/37-Nádražní-Gen.SvobodyLegionářská-přes parkoviště OD Kaufland (T)-Sluneční-…-Ohrazenice
pošta
Ohrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.
Sezemice, pošta-…-hl.nádraží-most I/37-Nádražní-Rosice pošta-Rosice
točna
Živanice,Nerad odb.-…-Sluneční-přes parkoviště OD Kaufland(Z)Legionářská-Gen.Svobody-Nádražní-most I/37-hl.nádraží-…-DražkoviceMikulovice
Svítkov škola-…-Dukla vozovna-…-Hl.nádraží-most I/37-Gen.SvobodyLegionářská-přes parkoviště OD Kaufland(T)-Šípkova(T)-Polabiny
hotel(T)-…-Sluneční(Z)-Trnová nám.
Během tří večerů a nocí vždy od 18:00 do 04:00 byla zcela uzavřena okružní
křižovatka ulic Kpt. Bartoše – Bělehradská pro výměnu povrchu. Linky byly
odkloněny pouze v tomto časovém období.

02.12.2012

a-6 (Zpčx) Dukla náměstí-…-hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Sluneční-…-Ohrazenice poštaOhrazenice točna
Globus parkoviště-Doubravice nám.
a-9 (Zpčx) Sezemice,pošta-…-hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Sluneční(Zč)-Rosice,KrétaRosice,pošta-Rosice točna

a-18 (Zpčx) Živanice,Nerad odb.-…-Sluneční-Kpt. Bartoše-hl.nádraží-…-DražkoviceMikulovice
a-98 (Zpčx) Svítkov škola-…-Dukla vozovna-…-Hl.nádraží-Kpt.BartošeBělehradská((T)-Polabiny hotel(T)-…-Sluneční(Z)-Trnová nám.
01.02.2013

a-18 Pč

03.03.2013

a-15 Kč

20.04.2013

a-17 (Zp)

a-98 (Zp)

Dne 2.12.2012 v 04:00 byla křižovatka trvale zprovozněna.
Živanice, Nerad-Živanice, Nerad odb.-Živanice Živanice, Dědek
Rybitví,stavební škola
-Černá u Bohdanče
Rybitví-Semtín-Globus-Trnová nám.Sluneční-hl.nádraží-17.listopadu-Spravedlnost-Gorkého-Zborovské nám.Jesničánky-Dražkovice-Mikulovice
Směr TAM:
Závodu Míru-Palackého-Hl.nádraží (zastávka trolejbusů)-Palackého-Na
Spravedlnosti-Teplého-DP (nestaví)-Závodiště-…-Opočínek točna
Směr ZPĚT:
Opočínek rozvodna-Opočínek točna-…-Závodiště-Nadjezd Paramo-Hl. nádraží-Palackého-Závodu Míru
Objížďka ve směru TAM trvá. Ze stanice Opočínek rozvodna vyjíždějí dva
ranní spoje přijíždějící prázdné z vozovny.
Hlavní nádraží-Palackého-TGM-Stavařov-Polabiny hotel-KosmonautůPolabiny točna-Trnová(T)-Ohrazenice pošta-Doubravice náměstí-Srch,
Hrádek-Srch, Pohránov-Srch, točna
Svítkov škola-Svítkov park(T)-Popkovice(T)-letiště les(Z)-letiště(T)-Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Zborovské n.-Na Spravedlnosti17.listopadu-Palackého-Hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská(T)Kosmonautů(T)-Polabiny točna(T)Trnová(T) Ohrazenice pošta(T)-Globus(T) Sluneční(Z)-Trnová nám.
Zahájena 1. etapa rekonstrukce Poděbradské a Hradecké ulice (tzv. tiché
asfalty). Zastávka Poděbradská se neobsluhuje v obou směrech. Všechny
zastávky na objížďce se obsluhují (tj. Polabiny, hotel – pro a-17,
Kosmonautů a Polabiny točna).

11.05.2013

a-17 (Zpx)

Hlavní nádraží-Palackého-TGM-Stavařov-Hradecká-PoděbradskáTrnová(T)-Ohrazenice pošta-Doubravice náměstí-Srch, Hrádek-Srch,
Pohránov-Srch, točna

a-98 (Zpx)

Svítkov škola-Svítkov park(T)-Popkovice(T)-letiště les(Z)-letiště(T)-Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Zborovské n.-Na Spravedlnosti17.listopadu-Palackého-Hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská(T)- Polabiny
hotel(T)-Hradecká(T)Trnová(T) Ohrazenice pošta(T)-Globus(T) Sluneční(Z)-Trnová nám.
Ukončena první etapa tzv. tichých asfaltů. Další etapa od Intersparu po
kruhový objezd u Globusu byla zahájena až od 13. 5. 2013. Na provozu
autobusů se projevila dočasným uzavřením zastávek Trnová od 14. 5. 2013.

20.05.2013

a-8/88 (Zpčx) Dubina Dubinská-Dubina točna-…-TGM-Palackého-Hl.nádraží-ZávodištěSvítkov škola-závodiště-hl.nádraží-Palackého-TGM-…-Dubina točnaDubina penzion-Dubina Dubinská (vybrané spoje k DP)
a-10 (Zpčx) Ohrazenice točna-…-Staré Hradiště-…-Cihelna točna-Univerzita-…-Hlavní
nádraží-nadjezd Paramo-DP-Dukla U náměstí-…-Nemošice/Ostřešany
park-Ostřešany točna
a-15 (Zpčx) Závodu Míru-Palackého-Hl.nádraží-nadjezd Paramo-Závodiště-…Opočínek točna-Opočínek rozvodna(Z)
a-23 (Zpčx) Polabiny točna-…-Palackého-Hl.nádraží-nadjezd Paramo-Závodiště-…Staré Čívice průmyslová zóna
a-99

(Kx)

DP-Hl.nádraží-…-Slovany točna-…-Černá za Bory točna
Úsek mezi křižovatkami na nadjezdu a pod nadjezdem u závodiště
zprovozněn i ve směru od nádraží.

03.06.2013

a-17

(Zp)

Hlavní nádraží-Palackého-TGM-Stavařov-Polabiny hotel-KosmonautůPolabiny točna-Trnová(T)-Ohrazenice škola-Doubravice náměstí-Srch,
Hrádek-Srch, Pohránov-Srch, točna

a-98

(Zp)

Svítkov škola-Svítkov park(T)-Popkovice(T)-letiště les(Z)-letiště(T)-Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Zborovské n.-Na Spravedlnosti17.listopadu-Palackého-Hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská(T)Kosmonautů(T)-Polabiny točna(T)Trnová(T) Ohrazenice škola(T)-Globus(T) Sluneční(Z)-Trnová nám.
Zahájena třetí a čtvrtá etapa tichých asfaltů. Téhož dne byly zprovozněny
zastávky MHD Trnová. Neobsluhují se zastávky Polabiny Hradecká,
Stavařov (v obou směrech) a Zimní stadion (ve směru do centra) – týká se
též linek a-10,14,16,23. Uzavřen pro veškerý provoz je úsek Hradecké od
křižovatky s Bělehradskou po křižovatku s Poděbradskou. Pouze pro MHD
slouží úsek Hradecké od Wonkova mostu po křižovatku s Bělehradskou a
úsek Poděbradské od kruhového objezdu Globus před vrchol nadjezdu u
Doubravic. Na trolejbusové linky číslo 4,7 a 11 byly nasazeny autobusy,
přičemž linka 7 byla odkloněna přes Polabiny, točnu.

16.06.2013

a-17

(Zp)

a-18

(Zp)

Hlavní nádraží-…-Stavařov-Polabiny hotel-Polabiny točna-Trnová(T)Ohrazenice škola-otočit na kruhovém objezdu a dále bez zastavení ulicemi
Bohdanečská, J.Potůčka, Okrajová, Bělehradská, Nádražní (tj. I/37) do
stanice Semtín zastávka-Doubravice-Pohránov-Srch
Černá u Bohdanče-(v neděli nejezdí do Živanic ani do Rybitví stavební
školy)-Semtín hl.br.-Semtín zastávka-a dále bez zastavení ulicemi Nádražní
(tj. I/37), Bělehradskou a Okrajovou do zastávky Sluneční
Ohrazenice točna-Ohrazenice škola-Trnová nám.-Sluneční
-hlavní nádraží-…-Dražkovice-Mikulovice,Staňkova
Asfaltování kruhového objezdu u Globusu za plné uzavírky od 7:00 do 20:00
hod. Toto opatření trvá pouze jeden den. Avšak již 15. 5. 2013 od 12 hod.
měla probíhat penetrace a spoje linky číslo 18 končící u Globusu se měly
otáčet buď přes Globus parkoviště nebo přes Ohrazenice točnu.

24.06.2013

a-17 (Zpx)

05.07.2013

a-8/88 (Zpč)

08.07.2013

Hlavní nádraží-Palackého-TGM-Stavařov-Hradecká-PoděbradskáTrnová(T)-Ohrazenice škola-Doubravice náměstí-Srch, Hrádek-Srch,
Pohránov-Srch, točna
a-98 (Zpčx) Svítkov škola-Svítkov park(T)-Popkovice(T)-letiště les(Z)-letiště(T)-Dukla vozovna-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Zborovské n.-Na Spravedlnosti17.listopadu-Palackého-Hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská(T)-Polabiny
hotel(T)-Hradecká(T)-Trnová(T) Ohrazenice škola(T)-Globus(T)
-Sluneční(Z)-Trnová nám.
Hradecká ulice zprovozněna v celé délce. Na trolejbusové linky číslo 4, 7 a
11 se vrátily trolejbusy.

a-10

(Zp)

a-15

(Zp)

a-23

(Zp)

a-99

(K)

a-6 (Kč)
a-8/88 (Zpx)

a-10

(Zp)

a-14

(Zp)

a-15 (Zpx)
a-23 (Zpx)
a-24

(Zp)

Dubina Dubinská-Dubina točna-…-TGM

Hlavní nádraží (jen linka 8)
Na Spravedlnosti-TepléhoDP (staví na všech zastávkách)-Závodiště-…-Svítkov škola
Ohrazenice točna-…-Staré Hradiště-…-Cihelna točna-Univerzita-…-Hlavní
nádraží (Z)-Hlavní nádraží Albert HM (T)-Palackého-Na SpravedlnostiTeplého (nestaví)-Lexova-Dukla U náměstí-…-Nemošice/Ostřešany parkOstřešany točna
Závodu Míru-Palackého-Hl.nádraží Albert HM-otočit před nádražímPalackého-Na Spravedlnosti-Teplého-DP (nestaví)-Závodiště-…-Opočínek
točna
Polabiny točna-…-Palackého-Hl.nádraží (Z)-Albert HM (T)-otočit před
nádražím-Palackého-Na Spravedlnosti-Teplého-DP (nestaví)-Závodiště-…Staré Čívice průmyslová zóna
Hl.nádraží-…-Slovany točna-…-Černá za Bory točna
Uzavřeno silniční propojení mezi horní a dolní světelnou křižovatkou u
nadjezdu Závodiště. Pokládání vrchních asfaltů.
Zrušeno zajíždění spojů k Dukle vozovně
Dubina Dubinská-Dubina točna-…-TGM-Hlavní nádraží-Závodiště-…Svítkov škola
zrušeny spoje zajíždějící k Dukle vozovně
Ohrazenice točna-…-Staré Hradiště-…-Cihelna točna-Univerzita-…-Hlavní
nádraží-Dopravní podnik (náhradní zastávka v Pražské ulici u bočního
vjezdu do vozovny)-obousměrná objížďka ulicemi Milheimova, Rožkova,
Teplého, Čes. armády-Kulturní dům-…-Nemošice/Ostřešany parkOstřešany točna
Staré Čívice prům.zóna-Staré Čívice točna-Pokovice hostinec Popkovice, školka-letiště
Dopravní podnik
Svítkov škola
(náhradní zastávka v Pražské ulici u bočního vjezdu do vozovny) –Teplého
(náhradní zastávka v Milheimově ulici)-obousměrně Rožkovou ulicí-Domov
mládeže-Spravedlnost-17.listopadu
nám. TGM(Z)-třída Míru
nám. TGM-Polabiny točna
Závodu Míru-Palackého-Hl.nádraží-Závodiště-…-Opočínek točna
Polabiny točna-…-Palackého-Hl.nádraží-Závodiště-…-Staré Čívice
průmyslová zóna
Hlavní nádraží-Palackého-17.listopadu-Na Spravedlnosti-Domov mládeže-

a-25

(Zp)

a-98

(Zp)

a-99 (Zpx)

obousměrná objížďka ulicemi Rožkova a Milheimova-Teplého (náhradní
zastávka v Milheimově ulici)-DP (náhradní zastávka v Pražské ulici u
bočního vjezdu do vozovny)-Závodiště-…-Starý Máteřov, křižovatka-Čepí,
prodejna
Dubina sever-Na Drážce-Na Okrouhlíku-Kostelíček-Krajský úřad-Karla
IV.-SKN-Svobody-U Kapitána-Dukla nám.-obousměrná objížďka ulicemi
Gorkého, Čes. armády, Teplého, Rožkova, Milheimova-DP (náhradní
zastávka v Pražské ulici u bočního vjezdu do vozovny)-Závodiště-LetištěPopkovice,hostinec-Staré Čívice, průmyslová zóna
Svítkov škola-Svítkov park(T)-Popkovice(T)-letiště les(Z)-letiště(T)-Dukla vozovna (náhradní zastávka v Pražské ulici u bočního vjezdu do
vozovny)-obousměrná objížďka ulicemi Milheimova, Rožkova, Teplého,
Čes. armády-Gorkého-Dukla nám.-Kpt.Nálepky-Zborovské nám.17.listopadu-Palackého-Hl.nádraží-Kpt.Bartoše-Bělehradská(T)-Polabiny
hotel(T)-Hradecká(T)-Trnová(T) Ohrazenice škola(T)-Globus(T)
-Sluneční(Z)-Trnová nám.
Dukla vozovna (náhradní zastávka v Pražské ulici u bočního vjezdu do
vozovny)-Hl.nádraží-…-Slovany točna-…-Černá za Bory točna
Zprovozněno propojení křižovatek u nadjezdu Závodiště a zároveň uzavřena
Teplého ulice v úseku od Pražské za křižovatku s ulicí Lexova pro pokládku
tichých asfaltů.

