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Tramvajová výluka Hradčanská
1.2.2009 – odvolání (cca listopad 2009)
Z důvodu pokračující výstavby Městského okruhu dochází k rozšíření výluky tramvajového
provozu o úsek Hradčanská – Prašný most/Vítězné náměstí. Linky 1, 8, 18 a 20 jsou odkloněny
přes Královský letohrádek a Pražský hrad. Obnovuje se obousměrně zastávka Malostranská pro
linky 1 a 8. Pro linku 20 se obousměrně zřizuje zastávka Zelená pro zajištění přestupu na linku
131. Stávající ukončení linek 25 a 26 v zastávce Sparta i odklon linky 5 přes Těšnov je zachován
i nadále. Náhradní autobusová linka X-1 se prodlužuje do trasy Vozovna Střešovice – Prašný most
– Hradčanská – Sparta – Letenské náměstí – Sparta – Hradčanská – Prašný most – Vozovna
Střešovice. Pro autobusové linky 108, 143, 149, 174, 180, 216 a 217 se zřizuje zastávka Prašný
most ve směru Dejvická. Tyto linky jsou současně ve směru Dejvická převedeny na tramvajový
pás v úseku Vozovna Střešovice – Prašný most. Provoz stanice metra Hradčanská je zachován.

Tramvajová výluka Anděl – Újezd
8.5.2009 – 4.6.2009
Z důvodu opravy tramvajové trati v ulicích Újezd a Štefánikova bude přesušen provoz tramvají
v úseku Anděl – Újezd. Linka 6 pojede mezi Andělem a Karlovým náměstím přes Palackého
náměstí. Linka 9 bude v úseku Anděl – Lazarská odkloněna přes Jiráskovo náměstí a Myslíkovu
s tím, že intervaly budou prodlouženy na dvojnásobek. Náhradou za to bude linka 20 ve směru od
Podbaby na Újezdě odkloněna po trase linky 9 přes Národní třídu, Václavské náměstí a Olšanské
náměstí na Vápenku. Jako kapacitní náhrada omezené linky 9 bude do Sídliště Řepy vedena
celodenně a celotýdenně linka 4. Linka 12 bude v úseku Malostranská – Anděl odkloněna přes
Staroměstskou, Národní divadlo a Jiráskovo náměstí. Náhradou za odkloněnou linku 20 a
oslabenou linku 9 bude posílen provoz linky 13, která bude prodloužena o úsek Smíchovské
nádraží – Anděl – Kotlářka (celodenně, celotýdenně) a která zároveň pojede na Sídliště Barrandov
i v odpolední špičce pracovních dnů. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová
linka X-12 v trase Na Knížecí – Anděl – Újezd – Anděl – Na Knížecí.

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

Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511
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Železniční výluka v Dejvicích
Od 18. 5. 2009 do 31. 7. 2009
(termín není ještě definitivně
potvrzen)
bude
z důvodu
pokračující výstavby městského
silničního okruhu zcela přerušen
provoz na trati č. 120 (linky S5
a R5) v úseku Praha-Dejvice až
Praha Masarykovo nádraží, a to ve
dvou
na
sebe
navazujících
etapách. Vlaky od Kladna budou
většinou ukončeny v oblasti Dejvic,
odkud lze dál do centra pokračovat
buď metrem, nebo tramvajemi. Pro
zmírnění
dopadů
výluky
na
cestující budou přijata zvláštní
tarifní opatření.

1. etapa: 18. 5. 2009 – 14. 6. 2009
Vyloučený úsek:
Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice
Dopravní opatření:
- většina vlaků od Kladna je zkrácena do stanice Praha-Dejvice
- vybrané vlaky (cca 3 páry spojů) jsou ve špičce pracovního dne odkloněny ze stanice
Hostivice přes Prahu-Zličín do stanice Praha-Smíchov severní nástupiště
- vybrané vlaky (cca 2 páry spojů) jedou pouze do stanice Praha-Zličín
- naopak několik vlaků (cca 2 páry spojů) je prodlouženo až do stanice Praha hl. n.

2. etapa: 15. 6. 2009 – 31. 7. 2009
Vyloučený úsek:
Praha Masarykovo nádraží – Praha-Gymnazijní
Dopravní opatření:
- stejná jako v 1. etapě s tím, že vlaky ukončené ve stanici Praha-Dejvice jsou ukončeny již
v provizorní zastávce Praha-Gymnazijní v docházkové vzdálenosti od stanice metra
Dejvická

Tarifní opatření pro obě etapy
Předplatní časové jízdenky PID a ČD:
- Držitelé předplatních časových jízdenek pro území Prahy, a zároveň doplňkových časových
kuponů PID pro vnější pásma PID nebo traťových jízdenek ČD (pro úsek tratě č. 120
z Rakovníka nebo tratě č. 093 z Kralup nad Vltavou přes Kladno do Prahy) mohou požádat
na pokladně ČD ve stanicích Kladno a Praha Masarykovo nádraží o vystavení náhradního
jízdního dokladu, který po skončení platnosti jízdního dokladu PID či ČD prodlouží platnost
předplatní časové jízdenky PID pro vnější pásma nebo traťové jízdenky ČD o 30 dní,
nejpozději však do 31. 7. 2009, tj. do termínu ukončení výluky.
- Prodloužení platnosti je platné pouze ve vlacích ČD na trati č. 120 (pro úsek Praha-Ruzyně
– Kladno – Rakovník), resp. 093 (Kladno – Kralupy nad Vltavou).
- Prodloužení platnosti se nevztahuje na předplatní jízdenky PID pro pásma P, 0 (vč. B).
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Krátkodobé jízdenky ČD:
- Držitelé pouze jízdních dokladů ČD platných pro trať č. 120 z/do stanice Praha-Bubny nebo
z/do Praha Masarykovo nádraží mohou cestovat i vyjmenovanými linkami a úseky PID po
příslušný den (dny). Cestujícím, kteří používají aplikace na In-kartě, bude vydán
v pokladnách ČD (v některých případech průvodčím ve vlaku) na trati č. 120 a 093 náhradní
jízdní doklad platný pro příslušný den.
Příloha: informační leták

Trvalé změny od 1. 5. 2009
1) Linka 263
Doprava do obchodního centra Štěrboholy od stanice metra Depo Hostivař bude výrazně
posílena zavedením nové linky 263. Nově tak pojedou od Depa Hostivař do Europarku dvě linky,
tedy 163 a 263. Jízdní řady těchto linek budou koordinovány a vytvoří tak kratší souhrnné intervaly
než současná linka 163. V dopoledním období a o víkendu bude interval zkrácen z 15 na 10 minut,
v odpolední špičce zkrátíme intervaly z 10 na 7,5 minuty.
Toto posílení bude možné realizovat díky změně dopravce, který za stejnou cenu nabízí
cca o 30% více spojů. Dopravce STENBUS, který bude linku 263 provozovat, zde nasadí
2 nízkopodlažní autobusy a jeden autobus s podlahou ve standardní úrovni. Také na lince 263
bude platit běžný tarif Pražské integrované dopravy.
Na provoz linky 263 přispívá významnou měrou obchodní centrum Europark, které tak pomáhá
zajistit kvalitnější a častější spojení nejen pro své zákazníky, ale i pro zaměstnance tohoto
obchodního centra.

2) Linka 172
Na základě vyhodnocení provozu
a požadavků městských částí PrahaVelká Chuchle a Praha-Radotín dojde
k úpravě autobusových linek v této
oblasti. Linka 172, která dosud jezdí
v trase Smíchovské nádraží – Velká
Chuchle, bude prodloužena do zastávky
Sídliště Radotín. Nově tedy zajistí přímé
spojení Velké Chuchle s Radotínem
a částečně také posílí spojení mezi
Radotínem a Smíchovským nádražím.
Linka 172 tak již nepojede polookružně
přes zastávku Přeštínská. Oběma směry
bude v úseku Smíchovské nádraží –
Velká Chuchle vedena nejkratší cestou po novém mostě přes Strakonickou ulici. Z důvodu pokrytí
zvýšené poptávky v ranní špičce budou na tuto linku vloženy jednosměrné spoje v trase Velká
Chuchle – Smíchovské nádraží. Současný interval 20 minut tak bude zkrácen na 15 minut.
Díky prodloužení linky 172 bude částečně omezen provoz linky 244 v mimošpičkových
obdobích. Linka 244 totiž zajišťuje spojení Radotína se Smíchovským nádražím v podobné trase.
Stále je však nejvýhodnější použít pro cestu mezi Radotínem a centrem Prahy vlakovou linku S7,
která v ranní špičce všedních dnů jezdí každých 10 minut, odpoledne po 15 minutách a v ostatních
obdobích i o víkendu a večer každých 30 minut. Jen pro srovnání – jízdní doba vlaku mezi
Radotínem a Smíchovem je 9 minut, autobus ujede stejný úsek za 17 minut. Ještě výhodnější je
cesta vlakem na Hlavní nádraží, což trvá z Radotína pouhých 18 minut. Navíc při cestě vlakem
nehrozí automobilové kolony na Strakonické ulici.
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Jízdní řády vlaků na autobusových zastávkách
Od 1. května 2009 bude na základě
dohody mezi společností ROPID, Dopravním
podnikem hl. m. Prahy a Českými dráhami
zlepšena
informovanost
cestujících
o dopravním
spojení.
Na
radotínském
a smíchovském nádraží najdou cestující na
autobusové zastávce také jízdní řád vlaků
a obráceně na vlakovém nádraží mimo jiné
i jízdní řád autobusů. Cestující se tak dozví
na jednom místě odjezdy autobusů i vlaků
a budou se moci lépe rozhodnout, který druh
dopravy zvolí. Tuto novinku chceme
v průběhu prvního pololetí 2009 realizovat
i na
dalších
vybraných
zastávkách
a vlakových nádražích PID, kde jezdí
v podobných směrech zároveň vlak i autobus.
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Předplatní časové jízdenky PID a ČD:
 Držitelé předplatních časových jízdenek pro území Prahy,
a zároveň doplňkových časových kuponů PID pro vnější pásma
PID nebo traťových jízdenek ČD (pro úsek tratě č. 120 z Rakovníka
nebo tratě č. 093 z Kralup nad Vltavou přes Kladno do Prahy)
mohou požádat na pokladně ČD ve stanicích Kladno a Praha
Masarykovo nádraží o vystavení náhradního jízdního dokladu,
který po skončení platnosti jízdního dokladu PID či ČD prodlouží
platnost předplatní časové jízdenky PID pro vnější pásma nebo
traťové jízdenky ČD o 30 dní, nejpozději však do 31. 7. 2009,
tj. do termínu ukončení výluky.
 Prodloužení platnosti je platné pouze ve vlacích ČD na trati
č. 120 (pro úsek Praha-Ruzyně – Kladno – Rakovník), resp. 093
(Kladno – Kralupy nad Vltavou).
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 Držitelé pouze jízdních dokladů ČD platných pro trať
č. 120 z/do stanice Praha-Bubny nebo z/do Praha
Masarykovo nádraží mohou cestovat i vyjmenovanými
linkami a úseky PID (viz plánek) po příslušný den
(dny). Cestujícím, kteří používají aplikace na In-kartě,
bude vydán v pokladnách ČD (v některých případech
průvodčím ve vlaku) na trati č. 120 a 093 náhradní jízdní
doklad platný pro příslušný den.
Omlouváme se za způsobené komplikace
a děkujeme za pochopení.
Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy
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