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Krátkodobé tramvajové výluky v březnu
Přinášíme přehled krátkodobých tramvajových výluk v březnu 2008.
1. V noci ze čtvrtka 6. na pátek 7. března 2008 bude od 22:00 do 4:00 hodin přerušen
tramvajový provoz v zastávce Bílá labuť, ale jen ve směru z centra:
o linka 3 bude v úseku Masarykovo nádraží – Vltavská nádraží odkloněna přes
Náměstí Republiky a Strossmayerovo náměstí,
o linka 8 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Florenc odkloněna přes
Vltavskou,
o linky 24 a 52 budou v úseku Masarykovo nádraží – Florenc odkloněny přes
Náměstí Republiky a Vltavskou,
o linky 26 a 56 budou v úseku Masarykovo nádraží – Strossmayerovo náměstí
odkloněny přes Náměstí Republiky.
Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.
2. V neděli 9. března 2008 bude od 7:00 do 15:00 hodin přerušen tramvajový provoz
ve Spálené ulici mezi Lazarskou a Myslíkovou ulicí, ale jen ve směru Karlovo
náměstí:
o linka 3 bude v úseku Lazarská – Palackého náměstí odkloněna přes Národní
třídu,
o linka 6 bude v úseku Anděl – Karlovo náměstí odkloněna přes Palackého
náměstí,
o linka 14 bude v úseku Lazarská – Zborovská odkloněna přes Národní třídu,
o linka 18 bude v úseku Národní divadlo – Albertov odkloněna přes Jiráskovo
náměstí, Palackého náměstí a Výtoň,
o linka 21 bude v úseku Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí odkloněna
přes Myslíkovu a Karlovo náměstí,
o linky 22 a 23 budou v úseku Malostranská – Karlovo náměstí odkloněny přes
Staroměstskou, Jiráskovo náměstí a Palackého náměstí,
o linka 24 bude v úseku Lazarská – Albertov odkloněna přes Národní třídu,
Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí a Výtoň.
Od zahájení do ukončení provozu dne 9. března 2008 nebudou na linky číslo 3 a 24
vypraveny garantované nízkopodlažní spoje. Náhradní autobusová doprava nebude
zavedena.
3. V noci z pondělí 10. na úterý 11. a z úterý 11. na středu 12. března 2008 bude vždy
od 20:00 do 4:00 hodin přerušen obousměrně tramvajový provoz v úseku Albertov –
Výtoň:
o linka 7 bude v úseku Albertov – Zborovská odkloněna přes Botanickou
zahradu, Karlovo náměstí a Jiráskovo náměstí.
Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

4. Ve středu 26. března 2008 bude od 9:00 do 10:00 hodin přerušen obousměrně
tramvajový provoz v úseku Nový Hloubětín – Starý Hloubětín:
o linka 19 bude v úseku Balabenka – Kbelská odkloněna přes Sazka Arenu,
Nádraží Libeň a Nademlejnská.
V úseku Palmovka – Balabenka – Kolbenova – Kbelská – Lehovec bude zavedena
náhradní autobusová doprava X-19.
5. Ve středu 26. března 2008 bude od 10:00 do 14:00 hodin přerušen obousměrně
tramvajový provoz v úseku Balabenka – Kolbenova – Starý Hloubětín:
o linka 8 ve směru od Podbaby bude z Balabenky odkloněna přes Sazka Arenu
do zastávky Nádraží Libeň, kde bude ukončena,
o linka 19 bude v úseku Balabenka – Kbelská odkloněna přes Sazka Arenu,
Nádraží Libeň a Nademlejnská.
V úseku Vysočanská – Palmovka – Nádraží Vysočany bude zavedena náhradní
autobusová doprava X-8, v úseku Palmovka – Balabenka – Kolbenova – Kbelská –
Lehovec bude zavedena náhradní autobusová doprava X-19.
6. V noci ze čtvrtka 27. na pátek 28. března 2008 bude od 20:00 do 4:00 hodin přerušen
tramvajový provoz v zastávce Náměstí Bratří Synků, ale jen ve směru z centra:
o linky 11 a 18 budou ve vyloučeném úseku odkloněny přes Otakarovu,
o zastávka Náměstí Bratří Synků ve směru z centra včetně nástupní zastávky
linky 193 bude po dobu výluky přemístěna do ulice Na Zámecké.
Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.
7. V sobotu 29. března 2008 bude od 9:00 do 19:00 hodin přerušen obousměrně
tramvajový provoz v úseku Nuselská radnice – Vozovna Pankrác:
o linka 18 ve směru od Petřin bude zkrácena a ukončena v obratišti Náměstí
Bratří Synků, výstupní zastávka Otakarova.
V úseku Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác bude zavedena náhradní
autobusová doprava X-18.
Od pátku 14.3.2008 je plánováno zahájení tramvajových výluk Albertov – Otakarova
a Malostranská – Čechův most. Podrobné informace najdete na www.dpp.cz a v příštím
vydání tohoto informačního přehledu.

Aktuální autobusová výluka
Jesenická > Centrum Zahradní Město
Od 25.2.2008 cca do poloviny června 2008 je z důvodu rekonstrukce vodovodu přerušen
provoz v Jabloňové ulici v úseku Jesenická – Centrum Zahradní Město, pouze v uvedeném
směru. Linky 101, 145, 195 jsou v úseku Jesenická – Centrum Zahradní Město odkloněny
přes zastávky U lípy, Záběhlická škola a Topolová. Spoje linky 101 vedené do zastávky
Plynárna Měcholupy nejedou přes zastávku Centrum Zahradní Město.

Rozšíření počtu garantovaných nízkopodlažních spojů na
tramvajových linkách
Od pondělí 3.3.2008 dochází z důvodu zvýšení počtu nízkopodlažních tramvají Dopravního
podniku hl. m. Prahy ke zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních vozidel na
tramvajových linkách. Nově jsou nízkopodlažní tramvaje garantovány na linkách 7 a 20.
Následující přehled zobrazuje počet garantovaných vozidel na jednotlivých linkách
k 3.3.2008:

Linka 1:
Linka 2:
Linka 3:
Linka 7:
Linka 8:
Linka 10:
Linka 12:
Linka 14:
Linka 15:
Linka 19:
Linka 20:
Linka 24:
Linka 26:

2 vozy celotýdenně
1 vůz v pracovní dny
2 vozy celotýdenně
2 vozy v pracovní dny
2 vozy celotýdenně
2 vozy celotýdenně
2 vozy celotýdenně
2 vozy celotýdenně
1 vůz celotýdenně
2 vozy v pracovní dny
2 vozy v pracovní dny, 3 vozy v sobotu a neděli
2 vozy celotýdenně
2 vozy celotýdenně

Informačně-osvětová kampaň „Žádejte od řidiče jízdenku“
Od pondělí 3.3.2008 se budete na zastávkách příměstských autobusových linek PID
postupně setkávat s osvětovými letáky, zdůrazňujícími povinnost cestujících vyžadovat od
řidiče za příslušný peněžní obnos jízdenku. Touto kampaní bychom chtěli apelovat na
cestující, aby si uvědomili, komu platí, když nechtějí od řidiče jízdenku. Dále chceme
upozornit na zvýšení počtu přepravních kontrol na příměstských linkách, tedy i tam, kde se
do autobusů nastupuje pouze předními dveřmi. Osvětová kampaň je doprovodným jevem
současné snahy organizace ROPID o navýšení frekvence kontrol na linkách PID na území
Středočeského kraje. Do této aktivity jsou zapojeni také Středočeský kraj, revizoři
Dopravního podniku hl. m. Prahy, kontrolní pracovníci ROPIDu i samotní dopravci.
Společným cílem je zvýšení výběru tržeb a následná možnost posílení provozu Pražské
integrované dopravy z těchto finančních prostředků.

