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Aktuální tramvajové výluky v únoru
Přehled krátkodobých tramvajových výluk v únoru 2008.
1. V noci ze čtvrtka 7. na pátek 8. února 2008 bude od 22:00 do 4:00 hodin přerušen
tramvajový provoz od Strossmayerova náměstí po křižovatku u Letenského tunelu
a Štefánikova mostu, ale jen v uvedeném směru:
o linka 5 bude v úseku Vltavská – Masarykovo nádraží odkloněna přes zastávky
Těšnov a Bílá labuť,
o linka 8 bude v úseku Hradčanská – Dlouhá třída odkloněna přes zastávky
Chotkovy sady, Malostranská (na nábřeží Ed.Beneše) a Čechův most,
o linka 12 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna
přes zastávky Letenské náměstí, Sparta a Chotkovy sady,
o linka 14 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída odkloněna přes
zastávky Letenské náměstí, Sparta, Chotkovy sady, Malostranská (na nábřeží
Ed.Beneše) a Čechův most,
o linky 17 a 53 budou v úseku Strossmayerovo náměstí – Právnická fakulta
odkloněny přes zastávky Letenské náměstí, Sparta, Chotkovy sady
a Malostranská (na nábřeží Ed. Beneše),
o linky 51 a 54 budou v úseku Strossmayerovo náměstí – Masarykovo nádraží
odkloněny přes zastávky Vltavská a Těšnov.
Všechny tyto linky budou odkloněny jen v uvedených směrech, v opačném směru
pojedou po svých pravidelných trasách.
Po dobu výluky bude zřízena zastávka Malostranská ve směru Čechův most na
nábřeží Ed. Beneše v občasné zastávce tramvají.
Pro autobusové linky 505, 509 a 513 bude ve směru Masarykovo nádraží zřízena
zastávka Dlouhá třída v zastávce tramvají.
Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.
2. V noci ze čtvrtka 14. na pátek 15. února 2008 bude od 22:00 do 4:00 hodin přerušen
obousměrně tramvajový provoz v úseku Hradčanská – Malostranská:
o linky 18, 20 a 57 budou v úseku Hradčanská – Malostranská odkloněny přes
zastávky Sparta, Strossmayerovo náměstí a Čechův most,
o linky 22 a 23 budou v úseku Královský letohrádek – Malostranská odkloněny
přes zastávky Sparta, Strossmayerovo náměstí a Čechův most.
Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.
3. V noci ze čtvrtka 21. na pátek 22. února 2008 bude od 22:00 do 4:00 hodin přerušen
obousměrně tramvajový provoz v úseku Kbelská – Lehovec:
o linky 3, 19, 52 a 54 ve směru od Palmovky budou zkráceny a ukončeny
v obratišti Starý Hloubětín.

V úseku Starý Hloubětín – Lehovec bude zavedena náhradní autobusová doprava
X-52.

Dlouhodobá výluka na Letné
Z důvodu výstavby městského okruhu bude dlouhodobě přerušen tramvajový provoz
v oblasti Letné. Přinášíme orientační přehled jednotlivých etap:
22.3.2008 – 25.3.2008 (Velikonoce)
- přerušení tramvajového provozu v úseku Hradčanská – Prašný most
- tramvajové linky budou odkloněny přes Královský letohrádek a Brusnici
- náhradní autobusová doprava nebude zavedena
29.3.2008 – 31.3.2008
- přerušení tramvajového provozu v úseku Prašný most – Vozovna Střešovice
- tramvajové linky budou odkloněny přes Brusnici a Královský letohrádek
- linka 2 nebude v provozu
- náhradní autobusová doprava nebude zavedena
13.5.2008 – 28.6.2008
- přerušení tramvajového provozu v úseku Špejchar – Strossmayerovo náměstí
- během výluky bude opravena tramvajová trať v úseku Strossmayerovo náměstí –
Letenské náměstí a bude postaven provizorní kolejový přejezd pro obracení
tramvajových vlaků
- bude zavedena náhradní autobusová doprava X-1 Hradčanská – Vltavská –
Hradčanská
28.6.2008 – 7.7.2008
- tramvajového provozu v úseku Prašný most - Hradčanská – Letenské náměstí
- v úseku Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí budou v provozu 2 tramvajové
linky, na které budou nasazovány obousměrné vozy
- bude zavedena náhradní autobusová doprava X-1 Letenské náměstí – Hradčanská –
Vozovna Střešovice
- autobusové linky 108, 174 a 216 budou odkloněny na Dejvickou
7.7.2008 – 7.1.2009
- dlouhodobé přerušení tramvajového provozu v úseku Hradčanská – Letenské
náměstí
- v úseku Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí budou v provozu 2 tramvajové
linky, na které budou nasazovány obousměrné vozy
- bude zavedena náhradní autobusová doprava X-1 Letenské náměstí – Hradčanská
- autobusové linky 108, 174 a 216 budou odkloněny na Dejvickou
Případné změny termínu jsou možné, další termíny uzavírek v roce 2009 budou upřesněny
v průběhu roku 2008.

Trvalé změny v PID k 3.3.2008
K celostátnímu termínu změn v pondělí 3.3.2008 dojde k úpravám jízdních řádů linek
Pražské integrované dopravy. Následující přehled zmiňuje nejvýznamnější změny.
Linka 114 – zkrácení intervalů v odpolední špičce pracovního dne z 15 na 10 minut
Linka 165 – nový spoj v pracovní dny z Jižního Města v 18:13
Linka 168 – časový posun posledního spoje ráno z Palmovky

Linka 218 – prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 12 na 15 minut
Linka 331 – prodloužení vybraných spojů o víkendu o úsek Zvole – Jílové u Prahy, náměstí
Linka 413 – změna spojů, zajíždějících do zastávky Úžice, ProLogis Park
Linka 441 – mírné omezení provozu do zastávky Luka pod Medníkem, nádraží
Poznámka: uvedený přehled změn ještě není definitivní a bude upřesněn v příštím vydání

Nové autobusy na speciálních linkách pro tělesně
postižené
Od 29. ledna 2008 provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy na speciálních linkách pro
tělesně postižené (TP1 a TP3) dva nové částečně nízkopodlažní autobusy Iveco Crossway
LE. Tyto autobusy v bílé barvě doplňují flotilu sedmi dožívajících zelených autobusů Karosa
B732 se speciální úpravou pro přepravu invalidních vozíků.
Nové autobusy mají dvoje široké dveře, střední dveře jsou vybaveny nájezdovou plošinou.
Přední a prostřední část autobusu je určena pro přepravu invalidních vozíků a kočárků, zadní
část je vybavena sedačkami.
Speciální linky pro tělesně postižené jsou vedeny v trasách Chodov – Bryksova a Zličín –
Sídliště Ďáblice – U Spojů s centrální přestupní zastávkou Florenc. Tyto linky spojují místa
zvýšené koncentrace lidí se sníženou schopností pohybu a orientace (například
bezbariérové domy na Jižním Městě a na Černém Mostě, Jedličkův ústav, motolskou
a krčskou nemocnici a další významná místa). Linky jsou přednostně určeny pro osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace, držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP-P, dále pro
těhotné ženy nebo matky s dětmi do 3 let věku.

Nové nízkopodlažní autobusy v PID
Od 21.1.2008 provozuje dopravce BOSÁK BUS, s.r.o. na lince PID č. 488 mezi Mníškem
pod Brdy a Novým Knínem nový částečně nízkopodlažní autobus Iveco Crossway LE délky
12 m. Dvoudveřový autobus v barvách Arriva obdržel ev. č. 1471. Další novinkou na linkách

PID, v oblasti Mníšku pod Brdy, se od 4.2.2008 stal také autobus Iveco Crossway LE délky
12 m (ev. č. 1151), tentokrát v barvách dopravce MARTIN UHER, s.r.o. Nové částečně
nízkopodlažní autobusy usnadní cestování méně pohyblivým cestujícím i maminkám
s kočárky. Díky širokým dveřím se rovněž urychlí výměna cestujících na zastávkách.
Částečně nízkopodlažními autobusy Iveco Crossway LE se můžete v rámci systému PID
svézt také na příměstských linkách dopravců SPOJBUS a ČSAD MHD Kladno.

Přeprava lyží a snowboardů v Pražské integrované dopravě
I když se to podle aktuálního počasí nezdá, zimní sezóna je v plném proudu alespoň na
horách. Proto přinášíme informace a praktické rady, jak cestovat za zimními radovánkami
s lyžařským náčiním. Lyže a snowboardy se na všech linkách Pražské integrované dopravy
přepravují bezplatně. Cestující si s sebou smí vzít maximálně dva páry lyží včetně lyžařských
holí v jednom obalu. Upozorňujeme, že lyže bez obalu se nepřepravují. Dále žádáme
cestující o maximální ohleduplnost při přepravě takto rozměrných předmětů. Dopravní
prostředky často poskytují poněkud stísněný prostor a při vyšší obsazenosti vozidla je nutné
brát ohled na okolní spolucestující zejména při nástupu a výstupu. Lyže a snowboardy
doporučujeme ve vozidle ukládat pokud možno do stabilní polohy, aby nedošlo ke
zbytečným úrazům při náhlé změně rychlosti nebo směru vozidla. Přejeme všem
vyznavačům zimních sportů pohodlné cestování a hodně sněhu.

