
Trasy zmenených električkových liniek: 
 

Električková linka  premáva v skrátenej trase: 
 

Staničné námestie – Nám. osloboditeľov – Stará nemocnica – Ryba. 
 

Električková linka  premáva v skrátenej trase: 
 

Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru - Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Stará nemocnica - Ryba. 
 

Električková linka  premáva v skrátenej trase: 
 

Amfiteáter – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Stará nemocnica – Ryba. 
 

Električková linka   premáva v skrátenej trase: 
 

Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru – Nová nemocnica – Spoločenský pavilón – Ţelezníky, kriţovatka  – Daňový úrad – Autocamping. 
 

Električková linka  premáva v skrátenej trase: 
 

Vstupný areál USS – OC Optima – Ţelezníky, kriţovatka  – Daňový úrad – Autocamping. 
 

Električková linka  je dočasne zrušená – jej ranné spoje sú vedené ako linka . 
 
 

Náhradnú autobusovú dopravu zabezpečujú linky: 
 

Autobusová linka  zabezpečuje obsluhu územia v Barci namiesto zrušenej linky  a premáva v okružnej trase:   
    

Socha Jána Pavla II. > Katastrálny úrad > Hraničná (prestup na linku  smer centrum) > Autocamping (prestup na linky ) > Hraničná (prestup z linky  od centra) > 
Katastrálny úrad > Socha Jána Pavla II. 

 

Autobusová linka   premáva v trase: 
 

Ryba – Holubyho – Verejný cintorín – Autocamping/Juţná trieda 125 - VSS, kriţovatka - Levočská – Dneperská – Ladoţská – Rovníková - Nad jazerom, Vaţecká 
 

Autobusová linka  zabezpečuje náhradu linky  a premáva v trase: 
 

Autocamping (prestup z/na linku 9) - Levočská – Dneperská – Ladoţská – Rovníková - Nad jazerom, Vaţecká. Zastávku VSS, kriţovatka v oboch smeroch vynecháva. 
 

Autobusová linka  zabezpečuje náhradu linky  a premáva v trase: 
 

Autocamping (prestup z/na linku R2) - Levočská – Dneperská – Ladoţská – Rovníková - Nad jazerom, Vaţecká. Zastávku VSS, kriţovatka v oboch smeroch vynecháva. 
 



Autobusová linka   čiastočne nahradzuje linky   a premáva v predĺženej trase: 
 

KVP, kláštor – TUKE - Nám. Maratónu mieru -  Staničné námestie – Palackého – Bytový podnik – Tepláreň – Dneperská – Ladožská - Rovníková – Nad jazerom, Važecká. 
Na zastávku Napájadlá nezachádza.  
 

Ďalšie vyvolané zmeny trás autobusových liniek: 
 

Autobusová linka  má v oblasti okolo križovatky VSS obojsmerne zmenenú trasu: 
 

Pri jazde z Barce do centra vykoná zachádzku cez zastávky VSS, kriţovatka (stanovište za pravým odbočením smer Nad jazerom) > Levočská (na moste ako linka ) > 

Bukovecká > Tepláreň (stanovište smer Krásna) > VSS, kriţovatka (ako linka  smer cintorín) a ďalej pokračuje po pôvodnej trase smer Verejný cintorín - Stará nemocnica 
– Podhradová. 
 

Pri jazde z centra do Šebastoviec premáva cez zastávky Verejný cintorín - Autocamping (na konci Rastislavovej, prestup z liniek ),  a ďalej priamo na Hraničnú. 
Zastávku VSS, kriţovatka v tomto smere vynecháva.  
 

Autobusová linka  má v oblasti okolo križovatky VSS obojsmerne zmenenú trasu: 
 

Pri jazde od Spaľovne na Staničné námestie premáva odklonom cez zastávky VSS, kriţovatka (stanovište za pravým odbočením smer Nad jazerom) > Levočská (na moste 

ako linka ) > Bukovecká > Tepláreň > pokračuje ďalej cez zastávky  po Juţnom nábreţí > Palackého > Staničné námestie. 
 

Pri jazde zo Staničného námestia do Spaľovne vykoná zachádzku cez zastávky Verejný cintorín > Autocamping (na konci Rastislavovej, prestup z liniek ) >  priamo na 
Hraničnú > Katastrálny úrad a ďalej vo svojej pôvodnej trase. Zastávku VSS, kriţovatka v tomto smere vynecháva.  
 

Autobusová linka  má v smere jazdy na Sídlisko Ťahanovce zmenenú trasu: 
 

Pri jazde smerom na Ťahanovce za zastávkou Verejný cintorín vykoná zachádzku na zastávku Autocamping (na konci Rastislavovej, prestup z liniek ) a pokračuje 
ďalej priamo po moste VSS vo svojej pôvodnej trase. Zastávku VSS, kriţovatka v tomto smere vynecháva.  

 

Obyvateľom mestskej časti Barca odporúčame využívať vo zvýšenej miere spoje linky  s garantovaným prestupom v zastávke Hraničná z/na linku .  

Obyvateľom mestskej časti Nad jazerom odporúčame využívať vo zvýšenej miere autobusové linky  premávajúce trasou cez Južné nábrežie. 


