JEDNODUŠE PO TŘEBÍČI S MAD
○ Linky ● páteřní - 1, 4, 5 - pravidelný interval 15 minut ve špičce, 30 minut mimo špičku a 60 minut večer, o
víkendech a svátcích; stálá trasa během dne
- linky spojují centrum s vlakovým nádražím (1, 4), s autobusovým nádražím (1, 4, 5),
s poliklinikou (1, 4), s nemocnicí (4) a s největšími sídlišti (1, 4, 5)
● doplňkové – 10, 11, 12, 13, 14, 21, 31 – nepravidelný interval; změna trasy během dne; doplnění páteřních
linek v obsluze významných míst (vlakové nádraží, poliklinika,
nemocnice, sportovní areály, kulturní místa)
○ Tarif: ● plné jízdné - 10 Kč - cestující od 15 let, pes na krátkém vodítku
● zlevněné jízdné - 5 Kč - starobní a plně invalidní důchodci, děti od 6 do 15 let, zavazadlo, dětský kočárek
bez dítěte, invalidní vozík bez uživatele, pes ve schránce s nepropustným dnem
- přeprava jízdních kol na linkách 12, 14, 31
● děti do 6 let se přepravují zdarma
● slevu na jízdní je nutné prokázat kartou MAD, nástup pouze předními dveřmi, výstup ostatními dveřmi
● při placení kartou MAD je cena plného jízdného 7 Kč a zlevněného 3 Kč
● jízdenku pro jednotlivou jízdu lze do 30 minut od nástupu do prvního vozu použít pro jeden přestup do
dalšího vozu
○ bližší informace naleznete v jízdních řádech, na autobusovém nádraží, na Facebooku nebo na webové stránce
www.doprava-trebic.cz

VÝZNAMNÁ MÍSTA
○ Bazilika sv. Prokopa - bazilika je nejlépe přístupná ze zastávky Zámek – linky 10, 11, 21, 31 - poblíž vchodu do
zámeckého komplexu, případně ze zastávky Žerotínovo náměstí – linky 10, 11, 21, 31
○ Židovská čtvrť - nejblíže je situována zastávka Karlovo náměstí, kam zajíždějí všechny linky kromě 21
- alternativou může být zastávka Žerotínovo náměstí – linky 10, 11, 21, 31
○ Židovský hřbitov - nejlépe je dosažitelný ze zastávek Palackého – linka 11, Sýpky – linka 11, Nová – linky 10, 11, 21,
31, Týn, Jednota – linka 11, M. Majerové – linky 4, 5, 11, 21
- všechny zastávky se nacházejí v okruhu cca 500 m od židovského hřbitova
○ Městská věž, Malovaný dům - nejbližší zastávkou je Karlovo náměstí – všechny linky kromě 21, případně je
možné využít zastávku Komenského náměstí – linky 1, 4, 5, 14, 21
○ Sportovní areál Laguna - nejbližší zastávkou MAD je Poliklinika, Hájek – linky 4, 11
○ Koupaliště Polanka - 300 metrů od koupaliště se nachází zastávka Sucheniova – linky 1, 5, 14, 21, cca 800 metrů je
vzdálená zastávka Komenského náměstí – linky 1, 4, 5, 13, 14, 21
○ Kulturní centrum Pasáž - v komplexu se nachází kino a divadelní sál, nejbližšími zastávkami jsou Karlovo náměstí –
všechny linky kromě 21 a Komenského náměstí – 1, 4, 5, 13, 14, 21
○ Autobusové nádraží - nachází se v bezprostřední blízkosti zastávky Komenského náměstí – linky 1, 4, 5, 13, 14, 21
○ Přestupní terminál a vlakové nádraží - je nejlépe dostupné ze zastávky Železniční stanice – linky 1, 4, 10, 13,
případně zastávky Bráfova – linky 4, 10, 14
○ Nemocnice - v těsné blízkosti je umístěna zastávka Nemocnice – linky 4, 10, 14
○ Okolní obce dostupné MAD - linka 12 zajišťuje dopravu do městské části Ptáčov
- linkou číslo 14 se dostanete do městyse Stařeč
- spoje linky 31 zajišťují dopravu do městských částí a obcí Sokolí, Nová Ves,
Přibyslavice, Budíkovice, Bažantnice a Račerovice

