
Změny v MHD od 13.12.2009  
 
AUTOBUSOVÉ LINKY 
 

Na autobusových linkách bude zaveden celodenní nást up p ředními dve řmi, mimo 
linek 5 a 11 kde z ůstane zachován nástup od 20. hodiny. 

 
Linky 2, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 101 a 102 budou vede ny od Divadla ve sm ěru St řekov, 

Krásné B řezno, Nešt ěmice kolem hlavního nádraží s novou zastávku „Malá Hradební“ 
u obchodního centra Fórum. 

 
Linka číslo 2  nová linka v trase (Koštov konečná) – Václavské náměstí – Bělský můstek – 

Trmická – Divadlo – Hlavní nádraží / Mírové náměstí 
  Provoz ve špičkách pracovního dne v intervalu 30 minut 
 
Linka číslo 3   vedení linky pouze ve směru Hlavní nádraží přes zast. Malá Hradební 
  Provoz celotýdenně v intervalu 30 minut, od 20 hod. v intervalu 60 minut (proklad s linkou číslo 19) 
 

Obsluha Trmic po 22. hod. linkou číslo 6 odj. ve 22.25 hod. od Divadla a linkou číslo 4 
odjezd z Mírového nám. ve 22.33 hod. a od Divadla ve 22.35 hod. 

 
Linka číslo 4  změna trasy v Trmicích, obousměrně vedena - … - Stará škola – Za Humny – 

Nová škola (výstupní pro školní spoje) – Bělský můstek - … pro všechny spoje 
 
Linka číslo 5  trasa beze změny 

Dochází k úpravě jízdního řádu v návaznosti na linku číslo 11 
 
Linka číslo 6  trasa beze změny 

Úprava provozu v pracovní dny s intervalem ve špičkách 60 minut, v sedle a o víkendech na 120 minut. 
Navýšení spojů v sobotu a neděli v trase až do Chvalova v intervalu 240 minut, navýšení spojů do Hostovic 
v intervalu 120 minut. 
 

Linka číslo 7  trasa beze změny 
Dochází k úpravě jízdního řádu, přidán spoj ve 4.52 hod. z Mírové do Trmic 
 

Linka číslo 9  vedení linky pouze ve směru Nové krematorium, Kojetice kolem hlavního 
nádraží 

Dochází k úpravě jízdního řádu 
 

Linka číslo 11   vedení linky pouze ve směru Hlavní nádraží přes zast. Malá Hradební 
 Dochází k úpravě jízdního řádu v závislosti na požadavku Krajského úřadu 
 

Linka číslo 12   trasa beze změny 
Přidán spoj v 18.33 hod. od Divadla do Chabařovic koupaliště a zpět 
Upraven spoj v 19.03 hod. od Divadla na okružní přes Přestanov, Stradov do Chlumce s možností přestupu 
na linky MHD Teplice 
Upraven spoj s odjezdem ve 22.07 hod. od Divadla – nově zajíždí do Chlumce 
 

Linka číslo 13   vedení linky pouze ve směru Svádov kolem hlavního nádraží 
Úprava jízdního řádu, posun nočního spoje v SN 
 

Linka číslo 15   trasa beze změny 
Dochází k časové úpravě spojů 
 

Linka číslo 17   vedení linky pouze ve směru Brná, Církvice kolem hlavního nádraží 
Dochází k časovému posunu spojů vzhledem k úpravě linky číslo 11 a vzájemného přestupu mezi těmito 
linkami 
 

Linka číslo 18   trasa beze změny 
Úprava jízdního řádu vzhledem k přestupní vazbě mezi linkou 11 a 18 

 
Linka číslo 19   vedení linky pouze ve směru Sibiřská, Ryjice kolem hlavního nádraží 

Dochází úpravě večerního provozu do Trmic vzhledem k úpravám na lince číslo 3. Nové polohy spojů do 
Ryjic pro odvoz školních dětí po skončení vyučování v Neštěmicích. 
 

Linka číslo 23   trasa beze změny 
 
Linka číslo 101  vedení linky pouze ve směru Skalka kolem hlavního nádraží 

Dochází k posunu spojů z 0.55 a 1.55 hod. na 1.00 a 2.00 hod. 
 

Linka číslo 102  vedení linky pouze ve směru Střekov II. kolem hlavního nádraží  
Dochází k posunu spojů z 0.55 a 1.55 hod. na 1.00 a 2.00 hod. 
Dále je posunut spoj do Brné ze současného času 3.07 na 4.06 hod. a tímto opatřením dochází ke zlepšení 
přestupu na ranní vlak 

 



TROLEJBUSOVÉ LINKY 
 
Linky 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59  beze změny 
 
Linka číslo 53   trasa beze změny 

Dochází k posunu spojů z 0.55 a 1.55 hod. na 1.00 a 2.00 hod. 
 
Linka číslo 56   trasa beze změny 

Dochází k posunu spojů z 0.55 a 1.55 hod. na 1.00 a 2.00 hod. 
 

Linka číslo 60   vedení linky pouze ve směru Karla IV. kolem hlavního nádraží 
Dochází v sobotu a neděli k posunu spojů o 5 minut déle pouze ve směru z Mírové na Karla IV., směr 
z Karla IV. beze změny 
 

Linka číslo 62   vedení linky pouze ve směru Karla IV. kolem hlavního nádraží 
Dochází v sobotu a neděli k posunu spojů o 5 minut déle pouze ve směru od Globusu na Karla IV. , směr 
z Karla IV. beze změny 
 

Od 13.12. do 23.12.2009 je linka upravena o váno ční navýšení spoj ů 
v úseku Mírové nám. – Globus. Ze/na St řekov jsou zachovány spoje beze 
změny. 

 
 


