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Tramvajové výluky v Praze od 9. 8. 2014
Z důvodu výstavby městského okruhu, oprav a rekonstrukcí tramvajových tratí je během letních
prázdnin přerušen provoz tramvají v následujících úsecích:
• Nádraží Braník – Sídliště Modřany (do 20. 8. 2014)
• Průběžná – Nádraží Hostivař (do 29. 8. 2014)
• Malovanka – Bílá Hora (do 29. 8. 2014)
• Nádraží Holešovice – Trojská (cca do 3. čtvrtletí 2014)
Během letních prázdnin jsou zrušeny linky 2, 4, 6 a 13, zavedena je náhradní tramvajová
linka 37, ve vyloučených úsecích jsou zavedeny náhradní autobusové linky X-17, X-22, X-25
a X-53.

Linkové vedení tramvajových linek se změnou trasy:
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VOZOVNA KOBYLISY – Vozovna Kobylisy (T) (×) – Líbeznická – Březiněveská – Kobylisy (C)
– Ke Stírce – … – Pobřežní cesta – NÁDRAŽÍ BRANÍK (S) (od 21. 8. 2014 je linka vedena
v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany/Levského již ve své pravidelné trase)
17 VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE – Veletržní palác – … – Pobřežní cesta – NÁDRAŽÍ BRANÍK (S)
(od 21. 8. 2014 je linka vedena v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany/Levského již ve své
pravidelné trase)
22 KRÁLOVKA (T) – MALOVANKA – Pohořelec – … – Slavia – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
25 KRÁLOVKA (T) – MALOVANKA – Hládkov – … – LEHOVEC
26 DIVOKÁ ŠÁRKA – … – Strašnická (A) – Průběžná – Kubánské náměstí – Slavia –
KOH-I-NOOR – ČECHOVO NÁMĚSTÍ (Z)
37 BŘEZINĚVESKÁ (T) – KOBYLISY (C) – Ke Stírce – Hercovka – Nad Trojou – TROJSKÁ
Odkloněny nebo zkráceny jsou také noční tramvajové linky 51, 52, 53, 57 a 59.

Železniční výluky v závěru srpna 2014
V posledních dvou týdnech měsíce srpna dojde ke dvěma větším železničním výlukám. První
z nich souvisí s pokračující výstavbou koridoru v oblasti Prahy-Bubenče, druhý je způsobena
nutnou opravou mostu přes Berounku v Mokropsech na trati Praha – Beroun.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1, 110 00

Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.cz, 234 704 511
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1) Praha-Bubeneč (linky S4 a S41)
Od 15. 8. do 28. 8. 2014 vždy v období od 9:10 do 14:15 nebudou zastavovat vlaky linek S4
a S41 ve stanici Praha-Bubeneč. Kvůli zajištění dopravy do této stanice bude zřízena náhradní
autobusová doprava X-S4 v trase Roztoky u Prahy – Praha-Bubeneč a zpět.
Od 29. 8. 2014 dojde ke zprovoznění zastávky Praha-Podbaba a zároveň ke zrušení stanice
Praha-Bubeneč.

2) Praha-Radotín – Beroun
Od 18. 8. 2014 do 31. 8. 2014 (cca 14:00) dojde k výraznému omezení kapacity tratě v úseku
Praha-Radotín – Beroun. Výluková opatření se dotknou nejen linky S7, ale i linek S6 a S76.
Linka S7 (Praha – Řevnice – Beroun)
V úseku Praha-Radotín – Beroun bude celotýdenně standardní interval 60 minut, který bude
v pracovní dny v ranní špičce ve směru do Prahy a v odpolední špičce ve směru z Prahy zkrácen
posilovými vlaky na 30 minut.
O víkendu budou na spoje do Berouna, kvůli zvládnutí přepravní poptávky, nasazovány tři
spojené jednotky CityElefanty.
Provozní parametry v úseku Praha-Radotín – Praha hl. n. – Úvaly se nemění.
Linka S76 (Zadní Třebaň – Lochovice)
U většiny vlaků se posouvají odjezdy ze Zadní Třebaně i z Lochovic, aby zůstala v Zadní
Třebani zachována návaznost na vlakové spoje linky S7.
Linka S6 (Praha – Rudná u Prahy – Beroun)
Tři vlaky v každém směru budou v pracovní dny nahrazeny odkloněnými rychlíky. Rychlíky
jedoucí místo osobního vlaku, ale nebudou zastavovat na všech zastávkách, jako osobní vlak.
Zpravidla zastaví pouze v Nučicích, Rudné u Prahy a Zbuzanech.
Rychlíky budou po dobu výluky zahrnuty do integrace v rámci PID (pouze v úseku Praha –
Rudná u Prahy – Beroun), tj. bude možné v nich používat jízdní doklady PID.

Trvalé změny od září 2014
S koncem letních prázdnin se linky Pražské integrované dopravy začnou vracet do svých
obvyklých tras a provozních parametrů. V tomto termínu bude provedeno také několik trvalých
změn, jejichž stručný seznam je uveden dále.

Nová linka
330 zavedena v trase: Květnice, Na Ladech – Květnice, Za Mlýnem – Dobročovice – Květnice
– Květnice, rozc. – Sluštice, škola – Sibřina – Sibřina, Říčanská – Sibřina, Stupice –
Koloděje – Škola Dubeč – Královická – Sídliště Skalka (v provozu vybrané spoje ve dnech
školního vyučování)

Změny tras linek
343 prodloužena o úsek Horoušany, Horoušánky – Horoušany, u rybníka – Nehvizdy
354 ve špičkách pracovního dne prodloužena o úsek Jirny, DHL – Nehvizdy
366 vybrané školní spoje jsou vedeny přes zastávky Křenice, K Sibřině; Sibřina, Říčanská
a Sibřina
375 všechny spoje ukončené dosud v Podolance jsou prodlouženy až do Brandýsa nad
Labem-Staré Boleslavi, čímž dochází v tomto úseku ke zkrácení intervalu na polovinu
437 prodloužena o úsek Štěchovice – Hradištko, zámek
470 vybrané spoje vedeny přes zastávky Mělník, Fibichova a Mělník, poliklinika
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Zřízení zastávek
Bukovinská
Čechovo náměstí
Diskařská
Ke Kříži
Na Hroudě
Selská
Vypich
Křenice, K Sibřině

v ul. Bohdanečská (nově ve směru Kbely)
v ul. Moskevská (nově ve směru do centra)
v ul. Atletická
v ul. Ke Kříži (pouze ve směru Nové náměstí)
v tramvajových zastávkách
v ul. K Horkám
v tramvajové zastávce
v obci Křenice v ul. K Sibřině

185, 302
22, 57, 59
176, 191, 510
232, 265, 325, 506, 609
nově pro 188, 196, 506, 609
nově pro 181
174, 180, 191, 502, 510
366

Přejmenování zastávek
Brozánská
Bukovinská
Nádraží Bubeneč Goetheho
Podbaba
Nádraží Podbaba
Už 9.8.2014 bylo provedeno přejmenování
ve směru Lazarská) na Odborů.

185, 302
131, 515
5, 8, 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 502, 604
zastávky Karlovo náměstí (u křižovatky s ul. Odborů

Změna charakteru zastávek
Zastávky: K Žižkovu; Klamovka (jen BUS ul. Plzeňská); Klárův ústav; Letecké opravny; Na
Palouku; Nádraží Strašnice; Plynárna Michle; Říčanova; Střelničná; Zátišská; Zelená liška;
Želivecká
U všech uvedených zastávek dochází ke změně na nový charakter „na znamení“.

Železnice – zřízení a zrušení stanic a zastávek
Hostivice-Sadová
Hostivice-U hřbitova
Chýně
Jinočany
Praha-Bubeneč
Praha-Podbaba
Rudná zastávka

nová zastávka na východě obce u ul. Sadová
nová zastávka na západě obce u zast. Ve vilkách
nová zastávka na západě obce u ul. Ke Skále
nová zastávka na jihu obce u ul. Na Škrobech
zrušení stanice
nová zastávka u terminálu MHD
nová zastávka v obci u ul. Husova

S65
S65
S65
S6
S4, S41, R4
S4, S41, R4
S6

Nové železniční zastávky od 1. září 2014 na Praze-západ
Výrazný rozvoj obytné zástavby v oblasti
obcí Hostivice, Chýně a Rudné vyžaduje
také kvalitní spojení pomocí veřejné
dopravy. Od 1. září 2014 budou na
vlakových linkách S6 a S65 zprovozněny
5 nové zastávky. Jinočany a Rudná
zastávka na lince S6 a Chýně, Hostivice-U hřbitova a Hostivice-Sadová na lince
S65. Na této lince bude také výrazně oživen
provoz mezi Hostivicí a Rudnou u Prahy,
kde bude po zprovoznění nových zastávek
jezdit vlak ve špičkách všedních dnů každou
hodinu, mimo špičky a o víkendech pak
každé dvě hodiny.
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Posílená vlaková linka S65 bude vedena z Rudné přes Hostivici a stanici Praha-Zličín do
konečné zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí, kde je možný přestup na metro B, tramvaje
a autobusy. Linka S6 míří z Berouna přes Nučice a Rudnou do stanice Praha-Smíchov (přestup na
metro B, tramvaje i autobusy) a jezdí ve špičkách každou půlhodinu, mimo špičky a o víkendu je
interval 60 minut.
Ve stanici Rudná u Prahy bude nově návaznost mezi linkami S6 a S65, a to zejména v ranní
špičce ve směru Chýně > Praha a odpoledne ve směru opačném. V Hostivici bude navazovat
linka S65 na linku S5 ve směru do Prahy, odpoledne budou návaznosti opačné. Nové zastávky
tedy nabídnou širokou škálu možností, jak cestovat nejen ve směru do Prahy, ale také na Kladno
nebo do Berouna. Na lince S6 budou i nadále provozovány modernizované motorové jednotky
„Regionova“, vlaky na lince S65 budou prozatím zajištěny klasickými motorovými vozy řady 810.
Pro cestování z nových železničních zastávek bude možné využívat veškeré jízdní doklady
Pražské integrované dopravy, všechny nové zastávky budou osazeny označovači jízdenek PID.
Příloha: jízdní řády linek S6 a S65

