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Aktuální tramvajové výluky v září a říjnu
Sparta – Hradčanská
28.6. – 1. čtvrtletí roku 2009
Z důvodu pokračující výstavby tunelu Blanka je přerušen provoz tramvají v úseku Sparta –
Hradčanská. Linka 1 je odkloněna přes Čechův most a Malostranskou (zastavuje jen ve směru
Hradčanská), linka 5 je v úseku Masarykovo nádraží – Vltavská vedena přes zastávky Bílá labuť
a Těšnov, linka 8 je vedena v trase Vysočanská – Náměstí Republiky – Čechův most –
Hradčanská – Dejvická – Divoká Šárka, linka 15 je zrušena, linka 20 je od Vítězného náměstí
odkloněna na Podbabu, linka 25 je od Strossmayerova náměstí zkrácena do zastávky Sparta,
linka 26 je zkrácena o úsek Sparta – Divoká Šárka a v úseku Masarykovo nádraží –
Strossmayerovo náměstí vedena přes Náměstí Republiky. Je zavedena náhradní linka 36 v trase
Vypich – Malovanka – Vozovna Střešovice – Dejvická – Divoká Šárka. V úseku Hradčanská –
Letenské náměstí je v provozu náhradní autobusová linka X-1.

Dvorce – Sídliště Modřany
23.9. – 2.11.2008
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati do Modřan je přerušen provoz tramvají v úseku Dvorce
– Sídliště Modřany. Linky 3, 16, 17 a 52 jsou ukončeny ve směru z centra v obratišti Dvorce
a linka 21 nebude po dobu výluky v provozu. V úseku Dvorce – Sídliště Modřany/Levského je
zavedena náhradní autobusová linka X-3, kterou v úseku Dvorce – Nádraží Braník doplňuje
linka X-16. Z důvodu předpokládaného většího využití je linky 253 v pracovní dny posílena.

Na Knížecí – Laurová
5.4. – 4.10. 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. Je zavedena
náhradní autobusová doprava X-6, která je vedena v trase Anděl – Na Knížecí – Škola Radlice –
Anděl. Od 10.6.2008 je linka 508 v úseku a směru Anděl – Radlická odkloněna přes zastávky
Konvářka a Dívčí hrady.
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Nejvýznamnější autobusové výluky v září a říjnu
Sobín
3.6. – odvolání
Z důvodu stavebních prací v Hostivické ulici je přerušen provoz v úseku Zličín – Sobín. Linky
257 a 607 jsou vedeny odklonem přes Chrášťany a Břve (bez zastavování), linka 306 je mezi
Zličínem a Hostivicí vedena odklonem přes Pražský okruh a linka 336 je nově vedena v trase Zličín
– Hostivice, Na Pískách - Sobín.

Nejvýznamnější výluky na železnici v září a říjnu
Trať 221 (linka S9)
29.8. – 24.11.2008
Z důvodu pokračující modernizace trati 221 je část osobních vlaků ve směru od Prahy zkrácena
do stanice Strančice. Náhradou některé rychlíky navíc zastavují ve Strančicích a Čerčanech
(cestující zde jsou odbaveni jako ve spěšném vlaku).

Trvalé změny PID od 4.10.2008
V souvislosti s prodloužením tramvajové tratě ke stanici
metra Radlická dochází k úpravám linkového vedení tramvají. Na
novém úseku budou zřízeny zastávky Škola Radlice a Radlická,
mezi stávajícími zastávkami Křížová a Laurová je navíc zřízena
zastávka Braunova.
Po prodloužené tramvajové trati bude nově vedena linka 7,
která se odklání z Kotlářky, resp. Sídliště Řepy. Náhradou za
linku 7 bude prodloužena linka 4 v ranní špičce pracovního dne
o úsek Kotlářka – Sídliště Řepy a linka 6 bude nově ukončena
v obratišti Kotlářka. Linka 6 bude nově v provozu pouze
v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00. Na lince 7 budou zároveň
zkráceny intervaly ve večerním období z 20 na 10 minut.
Ke stejnému termínu budou provedeny i některé dílčí úpravy
jízdních řádů autobusových linek v Praze. V Bohnicích bude
zkrácen interval na linkách 102 a 144 v pracovní dny ráno ze 6 na
5 minut. Linka 154 bude zkrácena o úsek Chodov – Koleje Jižní
Město, ve zrušeném úseku je provozována dostatečně kapacitní linka 136. Omezen bude provoz
nevytížené linky 182, která bude zkrácena o úsek Sídliště Lhotka – Nádraží Braník. Jako náhradu
lze použít kapacitní autobusové linky 139, 205 a 253 s možným přestupem v zastávce Družná.
Linka 182 bude v provozu pouze v pracovní dny ráno. Částečnou náhradou je posílení provozu
linky 189 v pracovní dny odpoledne ve směru Kačerov. Školní linka 553 se prodlouží do zastávky
Na návsi.
K uvedenému termínu budou zároveň upraveny časové polohy spojů na části autobusových
linek z důvodu zlepšení přestupních vazeb a rovnoměrnějších časových prokladů při souběhu více
linek ve společných úsecích. Tyto drobné zlepšující úpravy se týkají především linek
v severovýchodní oblasti Prahy.
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S opencard nově do vlaků i příměstských autobusů
Od 1.10.2008 platí veškeré časové kupony PID také v elektronické podobě. Na opencard si
můžete nahrát jakýkoli časový kupon PID, ať už se jedná o kupon pro Prahu nebo pro vnější
tarifní pásma.
S opencard tak můžete cestovat všemi dopravními prostředky v rámci
Pražské integrované dopravy podle časové a pásmové platnosti nahraných
kuponů. Ve vlacích jsou průvodčí vybaveni čtečkami karet, pomocí kterých
zjišťují časovou i pásmovou platnost kuponů. Příměstské autobusy mají
čtečky zabudované v pokladně u řidiče, ke které je nutné opencard při
nástupu přiložit na určené místo, a řidič si tak zkontroluje platnost nahraných
kuponů PID.
Nahrát kupony na opencard si můžete ve vybraných předprodejních
místech v Praze.
Kromě ročních kuponů budou ostatní časové jízdenky i v roce 2009
k dostání také v papírové podobě.

Přehled druhů kuponů PID, které je možné nahrát na opencard:
Kupony pro Prahu
typ

měsíční /
30denní
550 Kč
občanská
130 Kč
děti (6-15 let)
260 Kč
junioři a studenti (15-26 let)
250 Kč
senioři (60-70 let)
670 Kč
vydaná bez osobních údajů (přenosná)
*na rok 2009 je vydávána pouze v elektronické podobě na opencard

čtvrtletní /
90denní
1480 Kč
360 Kč
720 Kč
660 Kč
1880 Kč

365denní*
4750 Kč
6100 Kč

Kupony pro vnější tarifní pásma PID
pásmová
platnost

občanská
měsíční /
30denní

občanská
čtvrtletní /
90denní

zvýhodněná
měsíční pro
děti (6-15 let)

žákovská
měsíční pro
žáky (6-15 let)

1 pásmo
2 pásma
3 pásma
4 pásma
5 pásem
6 pásem

230 Kč
370 Kč
590 Kč
820 Kč
1020 Kč
1250 Kč

630 Kč
1000 Kč
1600 Kč
2240 Kč
2790 Kč
3420 Kč

110 Kč
180 Kč
290 Kč
410 Kč
510 Kč
620 Kč

80 Kč
135 Kč
215 Kč
305 Kč
380 Kč
465 Kč

žákovská
měsíční pro
studenty (1526 let)
170 Kč
275 Kč
440 Kč
615 Kč
765 Kč
940 Kč

Svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi 27.9.2008
V sobotu 27.9.2008 se budou v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi konat tradiční
Svatováclavské slavnosti. Poutní bohoslužbu na Mariánském náměstí bude stejně jako
v předchozích letech doprovázet bohatý kulturní a zábavní program.
Z tohoto důvodu bude pro veškerou dopravu v sobotu 27.9.2008 cca od 6:00 do půlnoci
uzavřeno Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi, a proto budou odkloněny i některé autobusové
linky PID v této oblasti.
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Linky 375, 379, 419 a 478 jsou mezi Brandýsem n.L. a Starou Boleslaví odkloněny po rychlostní
silnici R10, linka 367 je zkrácena do trasy Černý Most – Brandýs n.L.-St.Boleslav, most. Linka 406
pojede pouze v trase Brandýs n.L.-St. Boleslav, aut.st. – Káraný, pošta (všechny spoje této linky
jsou pokračováním linky 375 ve směru z/do Prahy).
Pro lepší dostupnost slavností bude také posílena doprava z/do okolních obcí. Na lince 407
bude zaveden spoj s odjezdem ze zastávky Brandýs n.L.-St.Boleslav, aut.st. v 17:45. Linka 477
bude v provozu mimořádně po celý den (zavedeny 2 spoje odpoledne a podvečer).
Pro návštěvníky z Prahy bude zaveden sobotní provoz linky 379 z Černého Mostu, která
pojede v období cca od 8:00 do 19:00 v intervalu cca 60 minut. Všem účastníkům slavností
přejeme bohatý kulturní zážitek.
Příloha 1: leták

Nasazení nízkopodlažních tramvají od 23.9.2008
V souvislosti
s postupným
přibýváním
počtu
nízkopodlažních tramvají v Praze se rozšiřuje i počet
garantovaných nízkopodlažních spojů, uváděných
v jízdních řádech jednotlivých tramvajových linek.
Dopravní podnik hl. m. Prahy disponuje v současné
době již 44 vozy typu 14T, 22 vozy typu KT8D5.RN2P
(obousměrné tříčlánkové tramvaje se středním
nízkopodlažním článkem) a 10 vozy typu T3R.PLF
(rekonstruovaná klasická tramvaj T3 se střední
nízkopodlažní částí). Následující tabulka přináší
přehled provozu garantovaných nízkopodlažních
tramvají na jednotlivých linkách k termínu 23.9.2008.
Linka

Pracovní dny

Soboty a neděle

počet NP přibližný interval počet NP
vozů
NP spojů
vozů

1 Spojovací – Petřiny
2 Petřiny – Červený Vrch
3 Lehovec – Dvorce
7 Ústřední dílny DP – Kotlářka – Sídl. Řepy
8 Vysočanská – Divoká Šárka
9 Spojovací – Sídliště Řepy
10 Sídliště Ďáblice – Sídliště Řepy
12 Palmovka – Sídliště Barrandov
14 Vozovna Kobylisy – Sídl. Barrandov
19 Lehovec – Nádraží Strašnice
20 Podbaba – Smíchovské n. – S.Barrandov
22 Bílá Hora – Nádraží Hostivař
24 Březiněveská – Kubánské náměstí
25 Sparta – Vozovna Kobylisy
26 Sparta – Nádraží Hostivař

2
1
3
3
2
2
4
3
4
2
5
2
3
2
3

60-70
60-90
45
40-50
60-70
40-100
20-60
20-80
30-50
40-60
10-40
70
40-50
30-50
10-50

2
3
3
5
5
4
4
2
4
2
3
2

přibližný interval
NP spojů

60
45
45
15-45
15-60
15-60
15-60
15-75
15-90
60-75
30
60

