
T I S K O V Á   Z P R Á V A  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Aktuální situace v ústecké MHD 

Od pondělí 13.06.2011 pracovali členové vedení a odborní pracovníci Dopravního podniku města Ústí 

nad Labem a.s. (dále jen „DP“) na přípravě „stávkových“ jízdních řádů na den 16.06.2011. Ve středu 

15.06.2011 v podvečer pak došlo k podepsání dohody mezi DP a odboráři o tom, že takto připravený 

scénář budou v době stávky obě strany plně respektovat. Kolik řidičů skutečně nastoupí na směnu                      

a kolik bude aktivně stávkovat bylo však jasné až 16.06.2011 v ranních hodinách. Jelikož většina 

z řidičů se rozhodla do stávky aktivně nezapojit, mohl být stávkový scénář v podobě avizované 

organizace dopravy operativně rozšířen o další autobusové linky, a to: 2, 7 a 18. 

V průběhu ranních a dopoledních hodin se dále rozšířil provoz na trolejbusové lince č.: 52, která je od 

cca 07:30 hodin provozována v celé své trase, tj. Klíše lázně – Severní Terasa, a to podle letního 

jízdního řádu. 

Dále byl kolem půl desáté zahájen provoz dle jízdního řádu pro pracovní den na lince č. 13. Od 11:00 

je také v provozu trolejbusová linka č. 62. Jezdí, stejně jako ostatní trolejbusové linky, dle letních 

jízdních řádů, tj. v režimu „letní provoz“. 

Celkem se do stávky v naší společnosti zapojilo 22 autobusových a 8 trolejbusových řidičů z ranních 

směn. Kromě těchto 30 řidičů se ke stávce žádní zaměstnanci Dopravního podniku dle našich zjištění 

nepřipojili. 

Pro běžný pracovní den je na zajištění dopravy v ranní špičce potřeba 47 řidičů autobusů a 54 řidičů 

trolejbusů. Ráno a dopoledne v den stávky zasedlo za volant autobusů 35 řidičů, trolejbusy pak řídilo 

37 řidičů. V porovnání s běžným pracovním dnem tak Dopravní podnik dnes, tedy ve čtvrtek 

16.06.2011 dopoledne zajistil  provoz autobusové dopravy v rozsahu cca 75% a provoz trolejbusové 

dopravy v rozsahu téměř 70%. 

Vzhledem ke skutečnosti, že z odpolední směny není ve všebořické trolejbusové vozovně ohlášen 

žádný stávkující řidič, je nanejvýš pravděpodobné, že vyjedou i spoje linky č.: 55. Provoz této linky 

plánujeme taktéž v režimu letního provozu. 

Aktuální informace jsou už od pondělí 13.06.2011 průběžně zveřejňovány a aktualizovány na 

webových stránkách naší společnosti: www.dpmul.cz, také je možné je získat na bezplatné infolince 

naší společnosti: 800 100 613. Internet jako zdroj informací v mimořádné situaci se osvědčil.                                 

Do 9. hodiny ranní shlédlo aktuální informace na stránkách Dopravního podniku téměř 2500 

návštěvníků. A tak nakonec i linky, které původně v den stávky vůbec neměly vyjet, nejezdily prázdné. 

Omlouváme se všem, kterým chystaná stávka našich zaměstnanců 

způsobí komplikace. 

 

v Ústí nad Labem dne 16.06.2011 

za vedení DP Mgr. Tomáš Kraus, výkonný ředitel společnosti 



Organizace provozu MHD ve statutárním městě Ústí nad Labem                                             

dne  16.06.2011 ve 12:00 

 

Autobusové linky 

Linka Interval  Poznámka 

2 beze změny provoz byl zahájen cca v 5:20 

3 beze změny   

4 beze změny nejel spoj v 6.59 hod. z Habří přes Řehlovice k Divadlu 

5 20 minut   

6 120 minut na lince je zaveden víkendový provoz, všechny spoje pojedou do Chvalova 

7 beze změny   

9 60 minut   

11 20 minut   

12 beze změny   

13 60 minut přibližně od 9:30 je na lince zahájen provoz dle jízdních řádů pro pracovní den 

15 60 minut linka bude rozdělena na části Vaňov-Divadlo a Divadlo-Strážky 

17 30 minut   

18 beze změny   

19 beze změny   

 

Trolejbusové linky 

Linka Interval Poznámka 

51 20 minut   

52 20 minut   

53 20 minut linka je prodloužena na konečnou Severní Terasa 

54 20 minut dřívější ukončení provozu do cca 21 hod. 

56 20 minut   

57 20 minut   

60 20 minut   

62 20 minut provoz linky byl zahájen kolem 11. hodiny 

 


