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Objízdná trasa linky 450 
Z Chabařovic – poslední zastávka Staré Předlice, dále odbočí do ulice Za Válcovnou směr vozovna 
Dopravní podnik, zastaví na náhradní zastávce Vozovna DP, dále ulicí Jateční na Klíši, zastaví na 
náhradní zastávce Klíše,lázně, dále ulicí Klíšská až k ulici Špitálské náměstí pod hotelem Clarion a dále 
na ulici Masarykova zastaví na náhradní zastávce Hraničář/spodní zastávka DP, naproti hotelu Clarion 
či Alze, pro opačný směr zastaví na zastávce Hraničář u policie ČR/. Pokračuje ulicí Masarykova, 
Rooseveltova, Bělehradská, Malátova, Hoření, zastaví na náhradní zastávce Malátova, dále ulice 
Hoření, Důlce na náhradní zastávku Uhlozbyt na Předmostí a dále na nový most, další zastávka 
Loděnice. 
Od 13:00 do 19:00 bude uzavřen úsek Svádov – Ústí n.L. Autobusy z Chlumce budou končit 
v náhradní zastávce Uhlozbyt na Předmostí a autobusy z Děčína budou končit ve Svádově na 
náhradní zastávce u fary. Otáčení na točně DP ve Svádově směr Olešnice. 
 
 
Objízdná trasa linky 451 
Z Chlumce poslední zastávka Všebořická, dále na rondel, Božtěšická, Sociální péče kolem nemocnice, 
Krušnohorská, Hoření kolem bývalého hotelu Máj, zastaví na náhradní zastávce Malátova, dále ulice 
Hoření, Důlce na náhradní zastávku Uhlozbyt na Předmostí a dále na nový most, další zastávka 
Loděnice. 
Od 13:00 do 19:00 bude uzavřen úsek Svádov – Ústí n.L. Autobusy z Telnice budou končit v náhradní 
zastávce Uhlozbyt na Předmostí a autobusy z Homole/Suletic budou končit ve Svádově na náhradní 
zastávce u fary. Otáčení na točně DP ve Svádově směr Olešnice. 
 
 
Objízdná trasa linky 452 
Z Libouchce poslední zastávka Božtěšická, dále Sociální péče kolem nemocnice, Krušnohorská, Hoření 
kolem bývalého hotelu Máj, zastaví na náhradní zastávce Malátova, dále ulice Hoření, Důlce na 
náhradní zastávku Uhlozbyt na Předmostí a dále na nový most, další zastávka Loděnice. 
Od 13:00 do 19:00 bude uzavřen úsek Svádov – Ústí n.L. Autobusy z Petrovic budou končit v náhradní 
zastávce Uhlozbyt na Předmostí a autobusy z Úštěka/Verneřic budou končit ve Svádově na náhradní 
zastávce u fary. Otáčení na točně DP ve Svádově směr Olešnice.  
 
 
Objízdná trasa linky 453 
Z Chuderova poslední zastávka Elba, dále Hoření kolem bývalého hotelu Máj, zastaví na náhradní 
zastávce Malátova, dále ulice Hoření, Důlce na náhradní zastávku Uhlozbyt na Předmostí a dále na 
nový most, další zastávka Střekov škola. 
 
 
Objízdná trasa linky 454 
Spoje z Chuderova po trase, ukončení v zastávce Hraničář. Spoje z Chabařovic poslední zastávka Staré 
Předlice, dále odbočí do ulice Za Válcovnou směr vozovna Dopravní podnik, zastaví na náhradní 
zastávce Vozovna DP, dále ulicí Jateční na Klíši, zastaví na náhradní zastávce Klíše,lázně, dále ulicí 
Klíšská až k ulici Špitálské náměstí pod hotelem Clarion a dále na ulici Masarykova zastaví na náhradní 
zastávce Hraničář/spodní zastávka DP/. Směr Chabařovice začíná v zastávce Hraničář u policie ČR. 
 
 
Objízdná trasa linky 456 
Z Chvalova až do zastávky Trmice, Globus otočení na posledním kruhovém objezdu návrat na dálniční 
přivaděč ulice Žižkova, kruhový objezd pod Větruší do ulice Přístavní, konečná zastávka pod vlakovým  
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nádražím. Zpět ze zastávky pod vlakovým nádražím/průchod k nádraží/, kruhový objezd pod Větruší, 
Žižkova do zastávky Trmice, Globus otočení na posledním kruhovém objezdu a dále po trase na 
Chvalov. 
 
 
Objízdná trasa linky 457 
Z Řehlovic až do zastávky Trmice, Globus otočení na posledním kruhovém objezdu návrat na dálniční 
přivaděč ulice Žižkova, kruhový objezd pod Větruší do ulice Přístavní, konečná zastávka pod vlakovým  
nádražím. Zpět ze zastávky pod vlakovým nádražím/průchod k nádraží/, kruhový objezd pod Větruší, 
Žižkova do zastávky Trmice, Globus, otočení na posledním kruhovém objezdu a dále po trase na 
Řehlovice. 
 
 
Objízdná trasa linky 458 
Začátek z náhradní zastávky Hraničář u policie ČR, dále Špitálské náměstí pod hotelem Clarion, ulice 
Klíšská, zastaví na náhradní zastávce Klíše,lázně, dále ulicí Jateční k vozovně Dopravního podniku, 
zastaví na náhradní zastávce Vozovna DP a dále ulice Za Válcovnou směr Předlice po trase linky, další 
zastávka Staré Předlice. 
 
 
 
 
 
Zpracoval: P. Bureš, oddělení dopravní obslužnosti, J. Novotný, DSÚK, p.o. 


