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Aktuální tramvajové výluky v květnu
Strossmayerovo náměstí - Hradčanská
13.5. – 28.6.2008 (4:30)
Z důvodu opravy tramvajové tratě, výstavby tunelu Blanka a výstavby dočasného
tramvajového obratiště je přerušen provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí –
Hradčanská. Linky 1, 8 a 25 jsou odkloněny přes zastávky Čechův most a Malostranská
(zastavuje pouze ve směru do centra), linka 8 je navíc odkloněna do obratiště Divoká Šárka.
Náhradou za linku 8 je linka 20 odkloněna do obratiště Podbaba. Linka 26 je ve směru od
Vltavské odkloněna na Výstaviště. Linka 15 je zrušena. V trase Podbaba – Dejvická – Divoká
Šárka je zavedena linka 36. V úseku Hradčanská – Strossmayerovo náměstí je zavedena
náhradní autobusová linka X-1.
Na Knížecí – Laurová
5.4. – 15.9.2008
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati a napojování nového úseku do Radlic je přerušen
provoz v úseku Na Knížecí – Laurová. Linka 6 je ukončena v zastávce Na Knížecí. V úseku
Na Knížecí – Škola Radlice je zavedena náhradní autobusová linka X-6.

Nejvýznamnější autobusové výluky v květnu
Uhříněves
19.5. – červen 2008
Z důvodu opravy Lnářské ulice se mění trasa linky 232 takto: Jižní Město - … - Pitkovice –
Nové náměstí – Nádraží Uhříněves - Lnářská
Miškovice
9.5. – srpen 2008
Z důvodu výstavby chodníku a zjednosměrnění Polabské ulice se odklánějí linky 365 a 377
ve směru do Prahy přes Třeboradice (bez zastavování).
Hostavice
15.4. – 30.6.2008
Z důvodu rekonstrukce křižovatky Českobrodská x Lomnická se mění trasa linek 110 a 557.
Obsluha Hostavic a Dolních Počernic je prováděna v opačném pořadí. Linky jsou nově
ukončeny v zastávce Hostavice při současném zachování zastávky Dolní Počernice.
Chocerady - Samechov
21.4. – 27.6.2008
Z důvodu úplné uzavírky silnice č. II/113 v Choceradech je linka 465 zrušena. Provoz linky
465 bude obnoven od zahájení školního roku 2008/2009.

Petříkov - Chomutovice
12.5. (7:30) – 23.5.2008
Z důvodu opravy komunikace v úseku Petříkov – Chomutovice je linka 363 odkloněna přes
Křížkový Újezdec (bez zastavování). Zastávky Petříkov, Radimovice a Popovičky, Nebřenice
jsou po dobu výluky zrušeny.

5 možností přepravy cyklistů Pražskou integrovanou
dopravou
1. Metro
V metru mohou být přepravována v každém voze maximálně dvě jízdní kola na každé
poslední plošině ve směru jízdy. S ohledem na vysoký počet přepravovaných cestujících
v metru je nutné dbát smluvních přepravních podmínek a vyhnout se obdobím se zvýšenou
koncentrací lidí v prostorách metra.
2. Tramvaje
Od 1.4.2008 je zaveden zkušební provoz přepravy jízdních kol v tramvajích. Přeprava
jízdních kol je možná pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra, zpravidla v koncových
úsecích sítě, které vedou do kopce, a to celotýdenně v období 20:00 – 5:00 a celodenně
v nepracovní dny. Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro
přepravu kočárků - u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vozidel na jedné či
více vnitřních plošinách. Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně dvě
jízdní kola. Přeprava je vyloučena při zvýšené poptávce a ve spojích garantovaně
zajištěných nízkopodlažními vozidly (tzn. spoje vyznačené v jízdních řádech značkou
"invalidy").
3. Vlaky
Na všech tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu jízdních
kol. Přepravu většího množství jízdních kol umožňují zejména spoje (linky) zajišťované
elektrickými jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních kol. Cena za
jednorázovou přepravu jízdního kola je 25 Kč, celodenní jízdenka pro přepravu kola
stojí 50 Kč.
4. Cyklobus
Linka cyklobusu PID je v provozu v nepracovní dny od 5.4.2008 do 5.10.2008 v trase
"Dobřichovice, nádraží - Černolice (T) - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy,
Kaple - Kytín". Spoje linky navazují v Dobřichovicích na vlaky linky S7 (trať 171 „Praha –
Řevnice – Beroun“). Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních
oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. Provoz linky je
zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech. Za
přepravu jízdního kola se v cyklobusu platí 26 Kč bez ohledu na vzdálenost, ale při
předložení platného dokladu ČD o přepravě jízdního kola ve vlaku do Dobřichovic je
přeprava jízdního kola v cyklobusu za 13 Kč. Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo dle
Tarifu ČD (jako spoluzavazadlo za 25 Kč).
5. Cyklovlak
Cyklovlak VELO je v provozu od 29.3.2008 do 2.11.2008 v nepracovní dny v trase „Praha
Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Hostivice – Středokluky – Podlešín – Slaný“. Dva
páry osobních vlaků s rozšířenou přepravou jízdních kol jsou jedinými osobními vlaky, které
projíždějí po „okořské“ trati „Hostivice – Středokluky“. Pro přepravu cyklistů je přednostně
určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven speciálními prostory pro přepravu jízdních kol
a je v něm snížen počet míst k sezení.

Nové nízkopodlažní autobusy Dopravního podniku hl. m.
Prahy
Od dubna je na městské autobusové linky zejména v oblasti Prahy 3 a 10 nasazováno 10
nových nízkopodlažních autobusů, které byly zapůjčeny Dopravnímu podniku hl. m. Prahy od
českého výrobce autobusů SOR. Tato dvanáctimetrová vozidla umožňují rychlejší výměnu
cestujících díky čtyřem dveřím a svým vnitřním uspořádáním poskytují vyšší obsaditelnost
oproti jiným autobusům stejné délky. Nejčastěji se můžete s novými autobusy setkat na
linkách 133, 135 či 234.

První postřehy z terénu po otevření nových stanic metra
Ve čtvrtek 8. května 2008 byl slavnostně otevřen nový úsek metra Ládví – Letňany. Zhruba
od 16 hodin byl nový úsek otevřen široké veřejnosti, která si mohla v klidu svátečního dne tři
nové stanice prohlédnout.
Ve vestibulu stanice Letňany byl připraven informační stánek Pražské integrované dopravy,
kde si mohli cestující vyzvednout oblastní jízdní řád výměnou za vyplnění krátké ankety. Ve
stánku byly k dispozici další informační materiály a samozřejmě i pracovníci organizace
ROPID pro případné dotazy zájemců. Již od prvních okamžiků od otevření nového úseku
metra byl o služby infostánku mimořádný zájem. Stánek byl v provozu i následující den,
nicméně díky neutuchajícímu náporu cestujících byl celý náklad knižních jízdních řádů
v počtu 5000 kusů již v pátek odpoledne zcela rozebrán. Výměnou za tyto publikace jsme
obdrželi necelých 5000 vyplněných anketních lístků, ve kterých se cestující vyjadřovali
k jednotlivým otázkám ohledně provozu Pražské integrované dopravy a mohli zde písemně
vyjádřit svůj pohled na provedené změny v povrchové dopravě. Anketní lístky nyní postupně
vyhodnotí pracovníci ROPIDu a získané poznatky budou cenným zdrojem pro zlepšení
kvality služeb Pražské integrované dopravy.
Již v prvních dnech začal ROPID sledovat provoz na změněných linkách. Změny
v povrchové dopravě byly díky prodloužení metra poměrně razantní, proto bude trvat delší
dobu, než si pravidelní cestující najdou spojení, které jim bude nejvíce vyhovovat a zvyknou
si na nový model dopravy. „Podle předchozích zkušeností z obdobně výrazných změn se
ukazuje, že po prvotním tápání a vyzkoušení různých možností, které nabízejí nově vedené

linky, se dopravní chování cestujících postupně ustálí. Bude tedy možné vyhodnotit
pravidelný provoz a ověřit si správnost navržených opatření. V případě nesrovnalostí mezi
nabídkou a poptávkou na jednotlivých linkách jsme připraveni provést nejnutnější úpravy pro
vyšší spokojenost cestujících“ ujišťuje Martin Jareš, vedoucí odboru plánování ROPID.
Nicméně již v prvních dnech po změně je možné sledovat v povrchové autobusové dopravě
zvýšení poptávky zejména na páteřních linkách s krátkým intervalem. Cestující si také
poměrně rychle zvykají na zcela nová nabízená spojení, jako je například vedení linky 110
v úseku Letňany – Hloubětín nebo posílení relace Kobylisy – Čimice linkou 183. Linka 183
také oproti původní lince 181 nabízí výrazně kratší spojení na trase Kobylisy – Prosek –
Hostivař. Pozitivní ohlasy jsme obdrželi také na sjednocení nástupu do linek 102 a 144 pro
bohnické cestující od metra Kobylisy do zastávek Dunajecká a Na Pazderce včetně
podstatného zlepšení vzájemné koordinace těchto linek.

Nový autobus na Černokostelecku
Dopravce ČSAD POLKOST, spol. s r.o. zařadil v těchto dnech na své linky nový vůz. Jedná
se o dvanáctimetrový autobus Iveco Crossway. S vozem se budete moci setkávat převážně
na příměstské lince číslo 382. V loňském roce zakoupil tento dopravce celkem 4 nové
autobusy, z nichž tři umožňují bezbariérový přístup. Mezi novými nízkopodlažními autobusy
z loňské dodávky je také kloubový nízkopodlažní MAN, nasazovaný převážně na linky 381
a 387.

