
Uzávěra ulice Hlučínské v Petřkovicích 

Z důvodu opravy havarijního stavu Petřkovického potoku dojde od pondělí 3. října 2022 0001 hod 
k úplné uzavírce ulice Hlučínské v Petřkovicích v úseku od ulice Balbínovy po ulici Hraniční. 
Stavba je rozdělena na 4 části, nicméně úplná uzávěra bude ve všech částech. Vlivem výše 
uvedeného dojde ke změně organizace provozu linek č. 56, 67, 68. Dále dojde k posílení spojů 
linky č. 52 a k zavedení kyvadlové dopravy l. č. X56. 
 

Změna organizace provozu MHD    

Linka č. 52 

Oproti stávajícímu stavu bude linka posílena o spoje v trase Vozovna trolejbusů – Šilheřovická a 

zpět. Na ulici Koblovské u křižovatky s ul. Na Landeku bude zřízena dočasná zastávka a autobusy 

se budou v křižovatce ul. Koblovská x ul. Na Landeku otáčet a pojedou zpět. 

Nově zřízená zastávka pro vložené spoje linky č. 52 
„Šilheřovická“ výstupní / nástupní 

 

Linka č. 56 

Směr Hlučín v pracovní dny v čase od 04.30 hod – 19.00 hod 

Spoje budou vedeny ze zastávky „Přívoz,Hlučínská“ rovně po I/56  se zastavením na zastávce 

„Hornické muzeum“, dále rovně, v Ludgeřovicích odbočí spoje na zastávku „Nádražní“ (v obratišti), 

dále zpět na I/56 směr Hlučín. 

  

Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 04.30 hod – 19.00 hod 

Spoje budou vedeny přímo po I/56. V úseku „Ludgeřovice,Chovatelská“ – „Hornické muzeum“ 

nemají spoje žádnou zastávku. 

 

Směr Hlučín v pracovní dny v čase od 19.00 hod – 04.30 hod a v SN 

Spoje ze zastávky „Hornické muzeum“ na ulici I/56 pojedou rovně do Ludgeřovic, v křižovatce ulic 

I/56 x Hlučínská odbočí vpravo na ulici Hlučínskou, zastávky „Ludgeřovice,kostel“, 

„Ludgeřovice,hřiště“, „Ludgeřovice,Motel Taxi“, otočí se zpět na ulici Hlučínskou a bez zastavení 

dojede do křižovatky Hlučínská x I/56, kde spoje odbočí vpravo na I/56 a dále po své trase. 

 

Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 19.00 hod – 04.30 hod a v SN 

Spoje ze zastávky „Ludgeřovice,Chovatelská“ na ulici I/56 pojedou rovně, v křižovatce ulic I/56 x 

Hlučínská odbočí vlevo na ulici Hlučínskou, bez zastavení až na zastávku „Ludgeřovice,Motel TAXI“ 

na ulici Hlučínské (současný směr „Hlučín“), dále zastávky „Ludgeřovice,hřiště“, 

„Ludgeřovice,kostel“, v křižovatce Hlučínská x I/56 vlevo na I/56, rovně, zastávka „Hornické 

muzeum“ a dále po své trase. 

 

Spoje končící v současné době na zastávce „Lugdeřovice,kostel“ budou ukončeny na zastávce 

„Ludgeřovice,Motel TAXI“. 

 

Linka č. 67 

Směr Hlučín 

Spoje pojedou po I/56 až na křižovatku I/56 x Hlučínská, dále vpravo na ulici Hlučínskou, zastávky 

„Ludgeřovice,kostel“, „Ludgeřovice,hřiště“, „Ludgeřovice,Motel TAXI“, vpravo na ulici Vrabloveckou 

a dále po své trase. 
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Směr Vozovna trolejbusů 

Spoje pojedou po ulici Vrablovecké až po ulici Hlučínskou, dále vlevo na ulici Hlučínskou, zastávky 

„Ludgeřovice,Motel TAXI“, „Ludgeřovice,hřiště“, „Ludgeřovice,kostel“, v křižovatce Hlučínská x I/56 

vlevo na I/56, rovně, zastávka „Hornické muzeum“ a dále po své trase. 

 

Linka č. 68 

Směr Šilheřovice v pracovní dny v čase od 04.30 hod – 19.00 hod 

Spoje budou vedeny ze zastávky „Přívoz,Hlučínská“ rovně po I/56  se zastavením na zastávce 

„Hornické muzeum“, dále rovně, v křižovatce I/56 x Hlučínská vpravo na ulici Hlučínskou, vlevo na 

ulici Markvartovickou a dále po své trase. 

  

Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 04.30 hod – 19.00 hod 

Spoje z ulice Markvartovické odbočí vpravo na ulici Hlučínskou, zastávka „Ludgeřovice,kostel“, 

v křižovatce Hlučínská x I/56 vlevo na I/56 rovně na svou trasu. 

 

Směr Hlučín v pracovní dny v čase od 19.00 hod – 04.30 hod a v SN 

Spoje ze zastávky „Hornické muzeum“ na ulici I/56 pojedou rovně do Ludgeřovic, v křižovatce ulic 

I/56 x Hlučínská odbočí vpravo na ulici Hlučínskou, zastávky „Ludgeřovice,kostel“, 

„Ludgeřovice,hřiště“, „Ludgeřovice,Motel Taxi“, otočí se zpět na ulici Hlučínskou a bez zastavení 

dojede do křižovatky Hlučínská x Markvartovická, kde spoje odbočí vpravo Markvartovickou a dále 

po své trase. 

 

Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 19.00 hod – 04.30 hod a v SN 

Spoje ze zastávky „Ludgeřovice,Obecní úřad“ odbočí vlevo na ulici Hlučínskou, bez zastavení až na 

zastávku „Ludgeřovice,Motel TAXI“ na ulici Hlučínské (současný směr „Hlučín“), dále zastávky 

„Ludgeřovice,hřiště“, „Ludgeřovice,kostel“, v křižovatce Hlučínská x I/56 vlevo na I/56, rovně, 

zastávka „Hornické muzeum“ a dále po své trase. 

 

Linka č. X56  pracovní dny 04.30 hod – 19.00 hod 

Linka bude zavedena v úseku zastávek „Ludgeřovice,Nádražní“ – „Ludgeřovice,Motel TAXI“ a 

zpět. Obsluhované zastávky budou „Ludgeřovice,Nádražní“ (nástup, výstup), „Ludgeřovice,kostel“, 

„Ludgeřovice,hřiště“, „Ludgeřovice,Motel TAXI“ – výstupní (propojení mezi ulicemi Hlučínská a 

Vrablovecká), „Ludgeřovice,Motel TAXI“ – nástupní (ulice Hlučínská). 

 

 

Přemístěné zastávky 

„Ludgeřovice,kostel“, „Ludgeřovice,hřiště“, „Ludgeřovice,Motel TAXI“ směrově otočené 
oproti současnosti (56, 68) 
 
„Hornické muzeum“(56, 68)  oba směry se přemísťuje na stejnojmennou zastávku na ulici I/56. 
 

Nově zřízené zastávky 

„Ludgeřovice,Nádražní“ (56 směr Hlučín) 
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