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Letní tramvajové výluky v Praze
Z důvodu opravy tramvajových tratí v Podolí, Braníku, Modřanech, na Masarykově
a Smetanově nábřeží, v Podbabě a také z důvodu opravy parovodu u Slavie je během letních
prázdnin omezen provoz v několika úsecích pražské tramvajové sítě. Dopravní omezení přibližuje
následující přehled.

Úseky bez provozu tramvají:
1) Výtoň – Nádraží Braník – Sídliště Modřany
2) Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Staroměstská – Čechův most
3) Vítězné náměstí – Podbaba
4) Čechovo náměstí – Kubánské náměstí

Změny vedení tramvajových linek:
2
3

6
7
8
17

18
21
22
24
52

Linka je po dobu výluky „Vítězné náměstí – Podbaba“ zrušena.
Linka je zkrácena o úsek Výtoň – Sídliště Modřany a v oblasti Výtoně ukončena
jednosměrným objezdem přes zastávky Karlovo náměstí > Moráň > Botanická zahrada >
Albertov > Výtoň > Palackého náměstí > Karlovo náměstí.
Linka je zkrácena o úsek Čechovo náměstí – Kubánské náměstí (pouze do 7.8.).
Linka je zkrácena o úsek Čechovo náměstí – Ústřední dílny DP (pouze do 7.8.).
Linka je ze zastávky Hradčanská odkloněna přes zastávky Brusnice a Pohořelec do zastávky
Malovanka.
Linka je zkrácena o úsek Výtoň – Sídliště Modřany a v úseku Strossmayerovo náměstí –
Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky a Václavské náměstí. V úseku
Lazarská – Výtoň je linka vedena jednosměrně přes zastávky Myslíkova > Jiráskovo náměstí
> Palackého náměstí > Výtoň > Albertov > Botanická zahrada > Karlovo náměstí.
Linka je v úseku Národní divadlo – Malostranská odkloněna přes zastávky Újezd
a Malostranské náměstí.
Linka je po dobu výluky „Výtoň – Sídliště Modřany“ zrušena.
Linka je zkrácena o úsek Čechovo náměstí – Nádraží Hostivař (pouze do 7.8.).
Linka je zkrácena o úsek Čechovo náměstí – Kubánské náměstí (pouze do 7.8.).
Linka je ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávky Albertov a Svatoplukova do zastávky
Otakarova.
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53 Linka je v úseku Národní divadlo – Čechův most odkloněna přes zastávky Újezd,
Malostranské náměstí a Malostranská.
55 Linka je zkrácena o úsek Čechovo náměstí – Ústřední dílny DP (pouze do 7.8.).
57 Linka je zkrácena o úsek Čechovo náměstí – Nádraží Hostivař (pouze do 7.8.).
59 Linka je zkrácena o úsek Čechovo náměstí – Nádraží Hostivař (pouze do 7.8.).
Pro linky 3, 6, 17, 18, 22 a noční linky se zřizuje druhá zastávka Karlovo náměstí ve směru
Lazarská.
Pro linky 3, 7, 17 a 52 se zřizuje druhá zastávka Výtoň ve Svobodově ulici.

Náhradní doprava:
X-3 Výtoň – Dvorce – Nádraží Braník – Sídliště Modřany (celotýdenně v nepřetržitém provozu)
X-7 Čechovo náměstí – Kubánské náměstí (celotýdenně v nepřetržitém provozu, pouze do 7.8.)
X-18 Malostranská – Staroměstská (v provozu v pracovní dny cca 6:30 – 21:30, v nepracovní dny
cca 9:00 – 19:00)
X-21 Výtoň – Dvorce – Nádraží Braník (v provozu celotýdenně cca do 20:00)
32 Kubánské náměstí – Nádraží Hostivař (pouze do 7.8.)
37 Kubánské náměstí – Ústřední dílny DP (pouze do 7.8.)
Posílen je také provoz linek 117, 150 a 253 v pracovní dny. Pro linky 136, 150 a 213 se do 7.8. ve
směru Slavia zřizuje zastávka Na Míčánkách, pro linku 135 se do 7.8. ve směru Jižní Město ruší
zastávky Na Míčánkách a Bělocerkevská.

Uzavírka lávky pro pěší mezi Brandýsem n. L. a St. Boleslaví
Mezi Brandýsem n. L. a Starou Boleslaví je od soboty 23.7.2011 uzavřena pěší lávka přes
Labe. Došlo k poškození jednoho mostního pilíře a v důsledku toho byla lávka z bezpečnostních
důvodů uzavřena. V praxi to znamená, že není žádné propojení mezi oběma městy pro
chodce. Doba opravy lávky je odhadnuta na 2 až 3 týdny. Cyklisté využijí lávku v Lázních Toušeň.
Ostatní musí využít pravidelné autobusové linky PID. Na základě jednání s vedením města bylo
domluveno posílení linky 478 v období, kdy je nižší četnost spojů linek 367 a 375. Nové spoje jsou
tedy zavedeny v pracovní dny večer a o víkendech ráno i večer.
Dále bylo dohodnuto, že
dopravce ČSAD Střední Čechy
zajistí mimo systém PID náhradní
spojení z Hluchova (oblast ve
Staré Boleslavi u mostu) na
autobusové stanoviště. Přeprava
touto linkou bude bezplatná
a provoz na ní bude zajišťovat
mikrobus. Tato linka bude odjíždět
z pravidelné zastávky Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, most v 7:00
a 8:00 hod. a zpět pojede ze
zastávky Brandýs nad LabemStará Boleslav, aut. st. v 10:00
a 11:00 hod.

Od září vyjede expresní příměstská linka 334
Od 1.9.2011 bude zahájen provoz nové expresní autobusové linky 334 v trase Smíchovské
nádraží – Jesenice – Dolní Jirčany – Psáry. Tato linka bude využívat nově zprovozněnou část
Pražského okruhu a stane se rychlou alternativou přetížené silnici mezi Jesenicí a Prahou.
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Linka vyjede ve špičkách pracovního dne, v rozsahu 3 párů spojů. Jízdní doba linky mezi
Smíchovským nádražím a Jesenicí je 21 minut, do Psár dojede autobus za pouhých 29 minut.
Jedná se tak o bezkonkurenčně nejrychlejší spojení Jesenice a Psár s Prahou. Na Smíchovském
nádraží lze využít návaznosti nejen na
metro a tramvaje ve směru do centra, ale
i na metro směr Zličín, tramvaj směr
Barrandov nebo vlaky směr Radotín
a Beroun.
Díky zavedení nové expresní linky
334 předpokládáme zlepšení dostupnosti
Prahy
z oblasti
jihovýchodně
od
metropole, navíc bez rizika uvíznutí
v koloně. Na linku bude zpočátku
nasazen nízkokapacitní autobus, podle
skutečného zájmu cestujících je však
dopravce připraven v případě potřeby
nasadit i kapacitnější vozidlo. Na lince
platí běžný Tarif Pražské integrované
dopravy.

Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží
Od 1.9.2011 bude prodloužena autobusová linka 193 do zastávky Nádraží Vršovice, kde bude
zastavovat přímo před nádražní budovou, a umožní pohodlný přestup na vlaky linky S9 ve směru
Uhříněves, Říčany, Strančice, Benešov, ale také na známý „Posázavský pacifik“ (linky S8 a S80)
ve směru Davle, Jílové u Prahy či Dobříš. V současné době je linka 193 ukončena v zastávce
Náměstí Bratří Synků. Po této úpravě dojde k výraznému zkrácení cesty od vlaků do mnoha
oblastí Prahy 4. Nutno podotknout, že ve stanici Praha-Vršovice zastavují také rychlíky od Tábora
a Českých Budějovic.

Kupte si jednodenní jízdenku pro Prahu rovnou ve vlaku
nebo na nádraží kdekoli v ČR
Současně s úpravou Tarifu Pražské integrované dopravy od
1.7.2011 nabízíme ve spolupráci s Českými dráhami možnost
zakoupení jednodenní jízdenky pro území Prahy v ceně 110 Kč
nebo pro všechna pásma PID za 160 Kč na nádraží kdekoli v ČR
nebo přímo u průvodčího ve vlaku. Tato nabídka je výhodná
zejména pro návštěvníky Prahy, kteří si při cestě do Prahy zakoupí
jízdenku na vlak i pražskou MHD na jednom místě a nemusí při
výstupu na pražském nádraží shánět jízdenky na MHD.
Ve všech pokladnách ČD s elektronickým výdejem jízdenek
a u obsluhy vlaku ČD si lze pořídit 24hodinovou jízdenku za
110 Kč pro neomezené cestování po Praze metrem, tramvajemi,
autobusy, vlakem, lanovkou na Petřín i vltavskými přívozy a také
v rozšířené verzi za 160 Kč pro všechna tarifní pásma PID.
U jízdenky zakoupené na nádraží si lze zvolit počátek její platnosti
(například předpokládaný příjezd vlaku do Prahy), při pořízení
jízdenky u průvodčího ve vlaku platí tato jízdenka od okamžiku
prodeje – je tedy o ni možné požádat i v průběhu cesty do Prahy.
Takto vydané jízdenky se již dále neoznačují, platí 24 hodin od
času vyznačeného na jízdence, a to na všech linkách Pražské
integrované dopravy na území Prahy vyjma Airport Expresu na
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ruzyňské letiště (varianta za 160 Kč platí navíc i ve vnějších tarifních pásmech 1 – 5). Pro
víkendovou návštěvu hlavního města vlakem lze také využít nově zavedené rodinné jízdenky
SONE+ za 400 Kč s platností ve vlacích ČD ve Středočeském kraji nebo za 700 Kč s platností ve
všech vlacích ČD v celé České republice. Tyto jízdenky platí zároveň na všech linkách PID na
území Prahy po celý zvolený den a využít je může až 5 osob, z toho nejvýše dvě mohou být starší
15 let.

Nové rodinné jízdenky SONE+ i pro cestování po Praze
Ve spolupráci se společností České dráhy, a. s. jsou od 1.7.2011 zavedeny skupinové
jednodenní jízdenky SONE+ ve verzi za 400 Kč pro vlaky ČD na území Prahy a Středočeského
kraje a ve verzi za 700 Kč pro vlaky ČD v celé České republice, na které je možné cestovat také
v PID na území Prahy.
max. 5 osob, přičemž pouze max.
PID v Praze + vlaky ČD
400 Kč platí 1 den v sobotu,
2 osoby z celkového počtu mohou
Praha a Středočeský kraj
neděli nebo státní
být starší 15 let (ode dne
PID v Praze + vlaky ČD
700 Kč svátek do 24:00
15. narozenin)
celá ČR
Tyto jízdenky platí ve všech vlacích ČD
na daném území a také na všech linkách PID
(metro, tramvaje, autobusy, vlaky PID, lanová
dráha, přívozy, linka AE) na území Prahy, a to
buď v sobotu, v neděli nebo státní svátek pro
skupinu max. 5 osob, přičemž max. 2 osoby
mohou být starších 15 let a tyto osoby musí
cestovat společně.
Nové jízdenky SONE+ lze s výhodou použít
na celodenní výlet s rodinou. S jízdenkami
SONE+ za 400 Kč nebo 700 Kč můžete
cestovat po Praze neomezeně po celý den v rámci Pražské integrované dopravy. Jízdenky lze
zakoupit v síti pokladen ČD, a.s. nebo u průvodčího ve vlaku.

