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 ZMĚNY VZMĚNY VZMĚNY VZMĚNY V    DOPRAVĚ OD NEDĚLE 11DOPRAVĚ OD NEDĚLE 11DOPRAVĚ OD NEDĚLE 11DOPRAVĚ OD NEDĚLE 11. PROSINCE 2011. PROSINCE 2011. PROSINCE 2011. PROSINCE 2011    
nová linka číslo 1nová linka číslo 1nová linka číslo 1nová linka číslo 1::::    Mírové náměstí Mírové náměstí Mírové náměstí Mírové náměstí ––––    Krupka, sídlištěKrupka, sídlištěKrupka, sídlištěKrupka, sídliště    

Mírové náměstí (tam)/ Hlavní nádraží (zpět) – Revoluční (tam) – Malá Hradební (zpět) - Divadlo – Západní nádraží 
– Sklárna – Nové Předlice – Staré Předlice – Hrbovice (x) – Chabařovická (x) – Ravel (x) – Důl Petri (x) – 
Chabařovice, Radnice – Chabařovice, Kostel – Teplická – Besta (x) – Přestanov – U Pomníku (x) – Unčín,  
U Lípy – Unčín, U Parku – Maršov, škola – Bohosudov, Komenského – Bohosudov, Městský úřad – Krupka, 
sídliště 

• o víkendech bude linka navíc z Přestanova zajíždět do Chlumce, kde bude obousměrně provázána na 
linku číslo 11 a zajistí obsluhu Stradova a Přestanova za linku číslo 11 

• interval na lince bude 60 minut ve špičkách pracovního dne a 120 minut v sedle a o víkendech 

úprava jízdního řádu na lince číslo 2úprava jízdního řádu na lince číslo 2úprava jízdního řádu na lince číslo 2úprava jízdního řádu na lince číslo 2    
• úprava jízdního řádu zkrácením jízdní doby v úseku Drogerie - Divadlo 

úprava jízdního řádu na lince číslo 3úprava jízdního řádu na lince číslo 3úprava jízdního řádu na lince číslo 3úprava jízdního řádu na lince číslo 3    
• zastávka Metal přesunuta k vrátnici podniku Kolbenschmidt  
• v mezistaničním úseku Divadlo – Hraničář zkrácena jízdní doba 
• přejmenování zastávky Solvayova na Klíšská 

úprava jízdního řádu na lince číslo 4úprava jízdního řádu na lince číslo 4úprava jízdního řádu na lince číslo 4úprava jízdního řádu na lince číslo 4    
• u prvního spoje z Dubiček  zrušeno zajíždění do Habří 
• v sobotu, neděli a ve svátek upraven jízdní řád 

úprava jízdního řádu o víkendech na lince číslo 5úprava jízdního řádu o víkendech na lince číslo 5úprava jízdního řádu o víkendech na lince číslo 5úprava jízdního řádu o víkendech na lince číslo 5    
• úprava jízdního řádu v sobotu, neděli a ve svátek tak, aby spoje navazovaly na upravený jízdní řád linky 

číslo 11. Dojde k posunu odjezdů ze Všebořic obchodního centra a z Krásného Března. Rozsah provozu 
o víkendech zůstává beze změny 

úprava na lince číslo 6úprava na lince číslo 6úprava na lince číslo 6úprava na lince číslo 6    
• všechny spoje budou prodlouženy do zastávky Hlavní nádraží a začínat budou v zastávce Mírové náměstí 

úprava na lince číslo 7úprava na lince číslo 7úprava na lince číslo 7úprava na lince číslo 7    
• zastávka Metal přesunuta k vrátnici podniku Kolbenschmidt  

úprava na lince číslo 9úprava na lince číslo 9úprava na lince číslo 9úprava na lince číslo 9    
• v mezistaničním úseku Divadlo – Hraničář zkrácena jízdní doba 

úprava jízdního řádu linky číslo 11 o víkendechúprava jízdního řádu linky číslo 11 o víkendechúprava jízdního řádu linky číslo 11 o víkendechúprava jízdního řádu linky číslo 11 o víkendech    
• změna jízdního řádu v sobotu, neděli a ve svátek 
• zrušení prvního ranního spoje v sobotu, neděli a ve svátek 
• spoje provázány s  linkou číslo 1 
• v sobotu, neděli a ve svátek nebude linka obsluhovat úsek Chlumec – Stradov – Přestanov. Tuto obsluhu 

přebírá linka číslo 1 

nový jízdní řád na lince číslo 12nový jízdní řád na lince číslo 12nový jízdní řád na lince číslo 12nový jízdní řád na lince číslo 12    
• všechny spoje budou prodlouženy do zastávky Hlavní nádraží a začínat budou v zastávce Mírové náměstí 
• jízdní řád je upraven a proložen s  linkou číslo 1 
• interval ve špičkách pracovního dne zůstane zachován 
• v sedlech a v sobotu, neděli a ve svátek je nově linka vedena v intervalu 120 minut 



 

Více informací na Více informací na Více informací na Více informací na www.dpmul.czwww.dpmul.czwww.dpmul.czwww.dpmul.cz, v, v, v, v    zákaznickém centru vzákaznickém centru vzákaznickém centru vzákaznickém centru v    Revoluční ulici 26 Revoluční ulici 26 Revoluční ulici 26 Revoluční ulici 26     

nebo na bezplatné infolnebo na bezplatné infolnebo na bezplatné infolnebo na bezplatné infolince 800 100ince 800 100ince 800 100ince 800 100    613 (po613 (po613 (po613 (po----pá  6:00pá  6:00pá  6:00pá  6:00----16:316:316:316:30).0).0).0).    

 

úprava víkendového jízdního řádu na lince číslo 13úprava víkendového jízdního řádu na lince číslo 13úprava víkendového jízdního řádu na lince číslo 13úprava víkendového jízdního řádu na lince číslo 13    
• na žádost občanů v oblasti Pod Svahem dochází k úpravě odjezdu spojů tak, aby byly lépe provázány 

s linkou 19. Dochází tak ke zlepšení obsluhy oblasti na interval 60 minut se střídáním linek 13 a 19. 
• dojde k posunu odjezdu spoje ze 2:21 hod. na 2:11 hod. a bude umožněn přestup z linek 53, 56, 101 

a 102 

úprava večerního spoje na lince 15úprava večerního spoje na lince 15úprava večerního spoje na lince 15úprava večerního spoje na lince 15    
• o víkendech bude upraven jízdní řád 
• nově bude denně posunut spoj ve 22.28 hod. od Divadla do Vaňova na 22.30 hod. a bude možnost 

přestupu mezi linkami číslo 15, 17 a 19 

linka číslo 16linka číslo 16linka číslo 16linka číslo 16    
• beze změny 

úpúpúpúprava spoje vrava spoje vrava spoje vrava spoje v    pracovní den na lince číslo 17pracovní den na lince číslo 17pracovní den na lince číslo 17pracovní den na lince číslo 17    
• dojde k uspíšení odjezdu z Církvic ze současného odjezdu 7.11 na 7.06 hod. a bude tak prodloužen čas 

na přestup v zastávce Střekov nádraží na linku číslo 9 do Kojetic 
• v mezistaničním úseku Divadlo – Hraničář bude zkrácena jízdní doba ze současných 2 minut na 1 minutu 

úprava na lince číslo 18úprava na lince číslo 18úprava na lince číslo 18úprava na lince číslo 18    
• zastávka Metal přesunuta k vrátnici podniku Kolbenschmidt  
• úprava jízdního řádu 

linka číslo 19linka číslo 19linka číslo 19linka číslo 19    
• nově bude možnost přestoupit ve spoji od Divadla ve 22.30 hod. na linku číslo 15 do Vaňova 

linka číslo 23linka číslo 23linka číslo 23linka číslo 23    
• beze změny 

úprava na lince číslo 27úprava na lince číslo 27úprava na lince číslo 27úprava na lince číslo 27    
• v mezistaničním úseku Divadlo – Hraničář bude zkrácena jízdní doba ze současných 2 minut na 1 minutu 
• přejmenování zastávky Solvayova na Klíšská 

NOČNÍ DOPRAVANOČNÍ DOPRAVANOČNÍ DOPRAVANOČNÍ DOPRAVA    ––––    linky číslo 101, 102linky číslo 101, 102linky číslo 101, 102linky číslo 101, 102    
• v nočním provozu dojde k úpravě odjezdů a lepší návaznosti na noční rychlík z Prahy 
• odjezdy spojů linek číslo 53, 56, 101 a 102 budou upraveny takto 

� z Mírového náměstí do Revoluční 
� 1:10; 2:10; 3:28; 4:28 

Trolejbusové linky číslo 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62Trolejbusové linky číslo 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62Trolejbusové linky číslo 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62Trolejbusové linky číslo 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62    

• Beze změny 

Linka číslo 53Linka číslo 53Linka číslo 53Linka číslo 53    
• Úprava nočního provozu 

Linka číslo 54Linka číslo 54Linka číslo 54Linka číslo 54    
• Úprava jízdních dob ve večerních hodinách a o víkendech 

Linka číslo 56Linka číslo 56Linka číslo 56Linka číslo 56    
• Úprava nočního provozu 
• Úprava jízdních dob ve večerních hodinách a o víkendech 
 
 
 


