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Žádost o zveřejnění 
 

Žádáme Vás o zveřejnění následujícího textu. 

 

S platností od 27. 2. 2023 dochází k významným změnám v provozu MHD. Po novém komunikačním 

spojení Skvrňan a Severního předměstí bude zahájen provoz dvou autobusových linek 24, 25 a 

současně bude zrušena autobusová linka 36, která bude nahrazena spoji linky 25 a z části novou 

trolejbusovou linkou 19. Se zřízením nové trolejbusové linky 19 dochází současně i k drobným 

úpravám v provozu linek 12 a 15. 

 

Autobusy 

 

Linka 24 Bory – Zadní Skvrňany – Bolevec 

Trasa linky mezi Bory a Skvrňany beze změn, spoje pojedou dále na západní okruh, vybrané spoje 

obslouží Křimice a Radčice, přesněji zastávky K Rozvodně, Chebská, Zámecké náměstí, Pod 

Kyjovem (pouze směr Skvrňany), Radčice, Náves Radčice, Ke Kovářce (nová zastávka na propojce 

Radčické ulice a západního okruhu v režimu na znamení). Po západním okruhu linka přijede do 

okružní křižovatky Karlovarské a Studentské ulice na Košutce. Dále ulicemi Studentská a Plaská 

dojede linka až do Bolevce. 

Zastávky směr Bolevec 
Bory – stávající zastávka linky 24 
U Darebáka – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Západočeská univerzita – stávající zastávka linky 24 
U Letiště – stávající zastávka linky 24 
Vltava – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Panasonic – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
U Nové Hospody – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Folmavská rondel – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Nad Zátiším – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Waltrova – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Macháčkova – stávající zastávka linky 24 
Lábkova – stávající zastávka linky 24 
Zadní Skvrňany – stávající výstupní zastávka linky 24 (řidiči spoje linky 24 ve směru do Bolevce, 
odbaví cestující v zálivu stávající výstupní zastávky Zadní Skvrňany) 
K Rozvodně – zastávka linek 37, 41, 56, N5 v režimu na znamení 
Chebská – zastávka linek 37, 41, 56, N5 
Zámecké náměstí – zastávka linek 11, N5 
Radčice – zastávka linek 11, N5 
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Náves Radčice – zastávka linek 11, N5 v režimu na znamení 
Ke Kovářce – nová zastávka v režimu na znamení 
Hokejová hala – zastávka linky 30 v režimu na znamení 
Krašovská – zastávka linek 30, 33, 40, N3, N6 v režimu na znamení 
Žlutická – zastávka linek 30, 33, 40, N3, N6 
Severka – zastávka linky 30 
Komenského – zastávka linky 30 
Bolevecká náves – zastávka linek 30, N1, N4 
Okounová – zastávka linek N1, N4 
Bolevec – zastávka linek N1, N4 

Zastávky směr Bory 
Bolevec – zastávka linek N1, N4 
Okounová – zastávka linek 30, 34, N1, N4 
Bolevecká náves – zastávka linek 30, N1, N4 
Komenského – zastávka linky 30 
Severka – zastávka linek 30, 33, 40, N3, N6 
Žlutická – zastávka linek 30, 33, 40, N3, N6 
Krašovská – zastávka linek 30, 33, 40, N3, N6 v režimu na znamení 
Hokejová hala – zastávka linky 30 v režimu na znamení 
Ke Kovářce – nová zastávka v režimu na znamení 
Náves Radčice – zastávka linek 11, N5 v režimu na znamení 
Radčice – zastávka linek 11, 37, N5 
Pod Kyjovem – zastávka linky 11 v režimu na znamení 
Zámecké náměstí – zastávka linek 11, 37, N5 
Chebská – zastávka linek 37, 41, 56, N5 
K Rozvodně – zastávka linek 37, 41, 56, N5 v režimu na znamení 
Zadní Skvrňany – stávající nástupní zastávka linky 24 směr Bory 
Lábkova – stávající zastávka linky 24 
Macháčkova – stávající zastávka linky 24 
Waltrova – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Nad Zátiším – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Folmavská rondel – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
U Nové Hospody – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Panasonic – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Vltava – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
U Letiště – stávající zastávka linky 24 
Západočeská univerzita – stávající zastávka linky 24 
U Darebáka – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Bory – stávající zastávka linky 24 

 

Linka 25 Univerzita – Zadní Skvrňany – Bolevec 

Trasa linka v oblasti Borských polí plně nahradí trasu stávající linky 36. Z okružní křižovatky ulic 

Domažlická a Folmavská bude pokračovat v trase linky 24 do Zadních Skvrňan. Spoje pojedou dále 

na západní okruh, vybrané spoje obslouží Křimice a Radčice, přesněji zastávky K Rozvodně, 

Chebská, Zámecké náměstí, Pod Kyjovem (pouze směr Skvrňany), Radčice, Náves Radčice, Ke 

Kovářce (nová zastávka na propojce Radčické ulice a západního okruhu v režimu na znamení). Ze 

západního kruhu budou pokračovat na Vinice, kde však neobslouží stávající zastávky linky 25 Slupská 

a Vinice, které budou pro linku 25 zrušeny. V oblasti Vinic pojede ulicí Na Chmelnicích po trase 
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stávající linky 25 k nemocnici na Lochotíně, odkud bude pokračovat Lidickou a Plaskou ulicí až do 

Bolevce. 

Zastávky směr Bolevec 
Univerzita – stávající zastávka linky 36 
Plochá dráha – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Staré letiště – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Daiho – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Obchodní – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Obchodní rondel – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Nad Zátiším – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Waltrova – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Macháčkova – stávající zastávka linky 24 
Lábkova – stávající zastávka linky 24 
Zadní Skvrňany – stávající výstupní zastávka linky 24 (řidiči spoje linky 24 ve směru do Bolevce, 
odbaví cestující v zálivu stávající výstupní zastávky Zadní Skvrňany) 
K Rozvodně – zastávka linek 37, 41, 56, N5 v režimu na znamení 
Chebská – zastávka linek 37, 41, 56, N5 
Zámecké náměstí – zastávka linek 11, N5 
Radčice – zastávka linek 11, N5 
Náves Radčice – zastávka linek 11, N5 v režimu na znamení 
Ke Kovářce – nová zastávka v režimu na znamení 
Hodonínská – stávající zastávka linky 25 (a linek 41, 56, N1, N4) 
Brněnská – stávající zastávka linky 25 (a linek 41, 56, N1, N4) 
Amfiteátr – stávající zastávka linky 25 (a linek 41, 56) 
Zoologická zahrada – stávající zastávka linky 25 (a linek 4, 27, 41, 56) na tramvajovém tělese 
Lékařská fakulta – stávající zastávka linky 25 (a linek 33, 34, 40) 
K nemocnici – stávající zastávka linky 25 (a linky 33) v režimu na znamení 
Nemocnice Lochotín – zastávka linek 33 směr Košutka a 34 směr Bolevec (řidiči ve směru do Bolevce 
odbaví cestující u prvního označníku začátku zastávky) 
U Gery – zastávka linek 34, N1, N4 
Majakovského – zastávka linek N1, N4 
Bolevecká náves – zastávka linek 30, N1, N4 
Okounová – zastávka linek N1, N4 
Bolevec – zastávka linek N1, N4 

Zastávky směr Univerzita 
Bolevec – zastávka linek N1, N4 
Okounová – zastávka linek 30, 34, N1, N4 
Bolevecká náves – zastávka linek 30, N1, N4 
Majakovského – zastávka linek N1, N4 
U Gery – zastávka linek 34, N1, N4 
K nemocnici – stávající zastávka linky 25 (a linky 33) v režimu na znamení 
Nemocnice Lochotín – stávající zastávky linky 25 směr Vinice (a linek 33, 34 směr centrum); (řidiči ve 
směru k Univerzitě odbaví cestující u druhého označníku konce zastávky) 
Úřad Lochotín – stávající zastávka linky 25 (a linek 33, 40, N1, N4) 
U Družby – stávající zastávka linky 25 (a linek 33, 40, N1, N4) 
Lochotínský pavilón – stávající zastávka linky 25 v režimu na znamení 
Amfiteátr – stávající zastávka linky 25 (a linek 41, 56) 
Brněnská – stávající zastávka linky 25 (a linek 41, 56, N1, N4) 
Hodonínská – stávající zastávka linky 25 (a linek 41, 56, N1, N4) 
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Ke Kovářce – nová zastávka v režimu na znamení 
Náves Radčice – zastávka linek 11, N5 v režimu na znamení 
Radčice – zastávka linek 11, 37, N5 
Pod Kyjovem – zastávka linky 11 v režimu na znamení 
Zámecké náměstí – zastávka linek 11, 37, N5 
Chebská – zastávka linek 37, 41, 56, N5 
K Rozvodně – zastávka linek 37, 41, 56, N5 v režimu na znamení 
Zadní Skvrňany – stávající nástupní zastávka linky 24 směr Bory 
Lábkova – stávající zastávka linky 24 
Macháčkova – stávající zastávka linky 24 
Waltrova – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Nad Zátiším – stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 
Obchodní rondel  – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Obchodní – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Borská pole – stávající zastávka linky 36 
Morseova – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Plochá dráha – stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 
Univerzita – stávající zastávka linky 36 

 

Linka 24 bude v provozu celodenně celotýdenně v pracovní dny od cca 4:45 do 22:45, o víkendu od 

5:00 do 22:45. Interval na lince je cca 30 minut ve špičce, 60 minut v sedle a 60 minut o víkendu. 

Vybrané spoje budou sjíždět z městského okruhu do Radčic a Křimic. Provoz bude zajištěn v pracovní 

dny velkokapacitními autobusy. O víkendu pak autobusy standardní délky. 

Linka 25 bude v provozu celodenně v pracovní dny od cca 5:00 do 22:45. Interval na je cca 30 minut 

ve špičce, 60 minut v sedle. Vybrané spoje budou sjíždět z městského okruhu do Radčic a Křimic. 

Provoz bude zajištěn v pracovní dny velkokapacitními autobusy. 

Obě linky se budou intervalově prokládat, čímž vznikne ve společném úseku trasy Bory (Univerzita) – 

Zadní Skvrňany interval cca 15 minut ve špičce, 30 minut v sedle a 60 minut o víkendu (tak jako má 

linka 24 dosud). 

 

Trolejbusy 
 
Nová trolejbusová linka 19 v trase Nová Hospoda – Bory – U Luny – Dobrovského - Karlov zajistí 
v pracovní dny dopravu školní mládeže z Nové Hospody do 10., 11. a 26. základní školy a nahradí tak 
původní ranní školní spoj linky 36 z Nové Hospody na Bory a původní odpolední školní spoj linky 36 
z Bor na Novou Hospodu. Ranní spoj bude odjíždět v 7:23 hod. z Nové Hospody, odpolední spoj pak v 
13:18 hod. z Karlova a následně v 13:34 hod. ze zastávky “U Luny“. Od 27. 2. 2023 dochází současně 
i k drobným úpravám v provozu linek 12 a 15. 

 
Trasa linky 19 směr Karlov 

Dopravní, Domažlická, Folmavská, U Nové Hospody, Univerzitní, Dobřanská, Kaplířova, U Borského 

parku, Skupova, Heyrovského, E. Beneše, Dobrovského, V Bezovce, Mánesova, Němejcova, Borská. 

  
Trasa linky 19 směr Nová Hospoda 

Borská, Němejcova, Mánesova, V Bezovce, Dobrovského, E. Beneše, Heyrovského, Skupova, U 

Borského parku, Kaplířova, Dobřanská, I/27, Folmavská, Domažlická, Dopravní. 
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Zastávky směr Karlov 

Nová Hospoda - stávající zastávka linky 15  

Folmavská rondel - stávající zastávka linky 15 v režimu na znamení 

U Nové Hospody - stávající zastávka linky 15 v režimu na znamení (směr Borská pole) 

Borská pole - stávající zastávka linky 15 (výstupní) 

Morseova - stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení (směr Bory) 

Plochá dráha - stávající zastávka linky 36 v režimu na znamení 

Západočeská univerzita - stávající zastávka linky 24 (směr Bory) 

U Darebáka - stávající zastávka linky 24 v režimu na znamení 

Bory - stávající zastávka linky 32 (nástupní) 

Borský park - stávající zastávka linky 32 

U Luny - stávající zastávka linky 16 (směr centrum) 

U Teplárny - stávající zastávka linky 16 

Adelova - stávající zastávka linky 16 

Nemocnice Bory - stávající zastávka linky 16 

Dobrovského - stávající zastávka linky 16 

Nám. Českých bratří - stávající zastávka linky 16 

Jižní Předměstí - stávající zastávka linky 15 (směr Borská pole) 

Techmania - stávající zastávka linky 15 

Cínová - stávající zastávka linky 15 v režimu na znamení  

Karlov - stávající zastávka linky 15 

 

Zastávky směr Nová Hospoda 

Karlov - stávající zastávka linky 15 (směr centrum) 

Cínová - stávající zastávka linky 15 v režimu na znamení 

Techmania - stávající zastávka linky 15 

Jižní Předměstí - stávající zastávka linky 16 (směr Bory) 

Dobrovského - stávající zastávka linky 16 

Nemocnice Bory - stávající zastávka linky 16 

Adelova - stávající zastávka linky 16 

U Teplárny - stávající zastávka linky 16 

U Luny - stávající zastávka linky 16 

Borský park - stávající zastávka linky 30 (směr Borská pole) 

Bory - stávající zastávka linky 30 (směr Borská pole) 

Goldscheiderova - stávající zastávka linky 29 v režimu na znamení (směr Borská pole)  

NC Borská pole - stávající zastávka linky 15 (směr Nová Hospoda) 

U Panasoniku - stávající zastávka linky 15 v režimu na znamení (směr Nová Hospoda) 

U Nové Hospody - stávající zastávka linky 15 v režimu na znamení (směr Nová Hospoda) 

Folmavská rondel - stávající zastávka linky 15 v režimu na znamení 

Nová Hospoda - stávající zastávka linky 15 

  

Za zveřejnění předem děkujeme. 
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S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Macháň 

Dopravně provozní ředitel 


