
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Vážení cestující, 
dovolujeme si Vás upozornit na mimořádné změny v MHD z důvodu povodní. 

 

Varianta 1 – NAD přes most Dr.Edvarda Beneše a Mariánský most 
 

Trolejbusové linky 
 

Z důvodu uzavření křižovatky u pěti oblouků je zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava, 

s označením X, která bude zajišťovat spojení v trase Mírové náměstí – Krásné Březno, Vojanova – 

Autoškola (přestupní zastávka směr Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka – Mojžíř) -  Výstupní – Prior – 

Krčínova – Jungmannova (přestupní zastávka směr centrum) -  Vojanova – Mírové náměstí. 

Linka „X“ jedoucí oběma směry přes Střekov, bude obousměrně zastavovat v zastávce Krajský soud. 
 

Linky číslo 51, 55, 56 a 57 – směr Krásné Březno, Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka, Mojžíř 

Trolejbusové linky budou ukončeny na Mírovém náměstí. Odtud bude zavedena náhradní kyvadlová 

autobusová doprava s označením linky „X“ do zastávky Autoškola. Zde budou cestující přestupovat zpět 

na trolejbusové linky č.: 51, 56 a 57, které budou pokračovat na své konečné.  

Ve směru do centra budou cestující přestupovat v zastávce Jungmannova. 
 

Linka č. 55 bude v oblasti Krásného Března – ZRUŠENA, náhradní zastávky – zastávky linky X. 
 

Odjezdy z konečných budou dle platného jízdního řádu. 
 

Zástávky – omezení: 

Jungmannova – směr Krásné Březno, dočasně zrušena pro linky č. 51, 57 a 59, obsluha pouze linkou č. 5, 

náhradní zastávka Autoškola (směr Výstupní) 

Krčínova – směr Prior, dočasně zrušena pro linky č. 56 a 58, obsluha pouze noční linkou č. 56 v době 

od 23:10 – 4:30 hod., náhradní zastávka Pivovar (směr centrum) 

Žežická – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56,58 (směr Kr.Březno – 

linka X) 

Anežky České – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56, 58 (směr Kr.Březno – 

linka X) 

Keplerova – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56, 58 (směr Kr.Březno – 

linka X) 

Prior – směr Výstupní, dočasně zrušena pro linky č. 55, 56 a 58, obsluha pouze noční linkou č. 56 v době 

od 23:10 – 4:30 hod., náhradní zastávka Prior – linka X (na druhé straně) 

Výstupní – směr Autoškola, dočasně zrušena pro linky č. 55, 56 a 58, obsluha pouze linkou č. 5 a noční 

linkou č. 56 (v době od 23:10 – 4:30 hod.), náhradní zastávka Výstupní – linka X (na druhé 

straně)  

 

Autobusové linky 
 

Trmická / Pod Svahem – linky číslo 2, 13 a 19 

V případě uzavření komunikace Žižkova v obou směrech budou linky číslo 2, 13 a 19 vedeny po objízdné 

trase Tovární ulicí.  

 

Vaňov – linka číslo 15 – při uzavření kruhové křižovatky pod Větruší nebude možno provozovat linku č. 15 

v celé trase. Dopravní obsluha městské části Vaňov bude zajištěna ve spolupráci s Českými drahami. 

Ze stanice Ústí nad Labem – Západní nádraží ČD bude vypravována náhradní vlaková doprava do náhradní 

improvizované zastávky, nacházející se poblíž zastávky MHD „Vodárna“. Autobus MHD bude označen 

číslem linky 15 a bude v souladu s platným jízdním řádem obsluhovat veškeré zastávky MHD v úseku 

Vodárna – Vaňov a zpět.  
 

Ze Západního nádraží ČD budou vlaky odjíždět následovně: 

04:20 až 23:20 hod. – každou hodinu v:   xx:20 a xx:50 
 

Z náhradní zastávky "Vodárna"budou vlaky odjíždět následovně: 

04:31 až 23:31 hod. – každou hodinu v:   xx:01 a xx:31 


