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Autobusová výluka v Kunraticích
Od 16.2.2010 cca do května 2010 dochází z důvodu uzavírky ulice K Šeberáku ke změně tras
linek 165 a 197. Linka 165 je v úseku Šeberák – Hrnčířský hřbitov odkloněna po Vídeňské ulici
a Kunratické spojce. V úseku Šeberák – Hrnčířský hřbitov je v ranní a odpolední špičce pracovního
dne v provozu pouze polovina spojů. Linka 197 je v úseku mezi zastávkami Jirčanská a Na
Proutcích odkloněna přes zastávky U Libušské sokolovny, Sídliště Písnice a U Studánky.
Zároveň je pro zachování spojení mezi Kunraticemi a Chodovem zavedena od 22.2.2010
dočasná autobusová linka 705 v trase Šeberák – Kunratice – Kunratická škola – U Tří svatých
– U Kunratického lesa – Petýrkova – Chodov. Linka 705 je v provozu pouze v pracovní dny cca
od 6:00 do 20:00.
Příloha: plánek vedení linky 705

Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace od 22.2.2010
Po
zkušenostech
s provozem
současných linek pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace se hlavní
město Praha rozhodlo zavést další linku
v oblasti Prahy 3 a 10. Provoz nové linky
si z rozpočtu hlavního města Prahy
vyžádá roční dotaci ve výši 4,2 miliónu
korun.
Nová linka zajistí od 22.2.2010 pro
osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace
spojení
k významným
zdravotnickým zařízením. Jedná se
zejména o Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady
(zastávka
Nemocnice
Vinohrady),
Polikliniku Malešice
(zastávka
Plaňanská),
Polikliniku
Zahradní Město (zastávka Poliklinika
Zahradní Město) a Domov pro seniory Malešice (zastávka Rektorská). Umístění zastávky Skalka
přímo u výtahu zlepší přístupnost linky A metra, zastávka Jiřího z Poděbrad zlepší dopravní
spojení, které je na Vinohradech omezeno přetrvávající bariérovostí přístupů do metra i na
tramvajové zastávky. Zastávka Nemocnice Vinohrady bude zřízena přímo v areálu této nemocnice.
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Provoz linky je zajišťován minibusy se speciální úpravou, která spočívá v přítomnosti speciální
zvedací plošiny pro přepravu vozíků pro invalidy. Posádku vozidla tvoří řidič a asistent, jehož
úkolem je pomoci s nástupem, výstupem a upevněním vozíků.
Linka je určena pouze pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace – tedy
především držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP-P; těhotné ženy či děti do 3 let věku
s doprovodem.
Na lince platí Tarif PID v plném rozsahu, s ohledem na výše uvedené omezení bude však
významná část cestujících přepravována bezplatně.
zastávka
Jiřího z Poděbrad
Nemocnice Vinohrady
Plaňanská
Sídliště Malešice (směr Rektorská)
Rektorská
Sídliště Malešice (směr Skalka /
Plaňanská)
Skalka
Poliklinika Zahradní Město
Centrum Zahradní Město (výstupní)
Centrum Zahradní Město (nástupní)

umístění
před základní školou, v pěší zóně
v areálu nemocnice, u horní brány pro vjezd sanitních
vozidel, vstřícně ulici U Vinohradské nemocnice
obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID
ve stávající zastávce linky PID 155 před Dřevčickou ulicí
ve stávající zastávce linky PID 155 směr Želivského
ve stávající zastávce linky PID 155 před Limuzskou ulicí
ve stávající výstupní zastávce v obratišti
obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID
ve stávající zastávce linky PID 101 pro směr Topolová
ve stávající zastávce linky PID 195 pro směr Poliklinika
Zahradní Město

Příloha: plánek vedení linky H2

Železniční výluky v Praze a okolí v březnu 2010
Také v průběhu měsíců února a března bude na síti SŽDC, s.o. v oblasti Prahy a blízkého okolí
probíhat poměrně rozsáhlá výluková činnost. Vedle současně platného omezení, nepřetržité výluky
traťové koleje mezi stanicí Praha Masarykovo nádraží a provizorní zastávkou Praha-Gymnasijní,
která bude trvat do 16. března 2010 (viz zpravodaj 3/2010), dojde k určitým dočasným úpravám
v jízdních řádech některých příměstských linek Eska.

Linka S6: Smíchov – Řeporyje
K nejvýraznějšímu omezení železniční dopravy dojde lince S6 Praha-Smíchov – Rudná u Prahy
– Beroun (trať č. 173), kdy od 1. do 5. a od 8. do 12. března 2010 vždy od 8:20 do 15:50
proběhne z důvodu pravidelné údržby tratě výluka traťové koleje mezi stanicemi Praha-Smíchov
a Praha-Řeporyje. Všechny vlaky budou po dobu výluky v úseku Praha-Smíchov – Nučice
a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Autobusy budou odjíždět dle výlukového
jízdního řádu. Zastávky Praha-Hlubočepy a Praha-Holyně nebudou po dobu výluky
obsluhovány, cestující využijí prostředků MHD.

Linka S7: Smíchov – Radotín
Na lince S7 Praha hl. n. – Beroun (trať č. 171) proběhne ve dnech 1. až 5. března 2010 vždy
od 8:30 do 15:10 z důvodu pravidelné údržby výluka traťové koleje mezi stanicemi PrahaSmíchov – Praha-Radotín. Z toho důvodu budou osobní vlaky Os 9912, 9920, 9922, 9924,
9926, resp. Os 9923, 9929, 9931, 9935, 9937 odřeknuty v celé trase Praha hl. n. – PrahaRadotín, resp. Praha-Radotín – Praha hl. n. Rychlíky R 965, 753, 1245, 351, 755, 967, 757,
1249 a 355 pojedou odklonem přes stanici Praha-Krč a nebudou tak obsluhovat stanici PrahaSmíchov.
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Linka S7: Radotín – Dobřichovice
Na téže lince S7 Praha hl. n. – Beroun (trať č. 171) proběhne ve dnech 15. až 19. března 2010
vždy od 8:45 do 13:45 z důvodu pravidelné údržby výluka traťové koleje mezi stanicemi PrahaRadotín – Dobřichovice. Z toho důvodu budou osobní vlaky Os 8820, 8824, 9916 a 9918
ukončeny v železniční stanici Praha-Radotín, v opačném směru budou osobní vlaky Os 8821,
8825, 8829, 8831 a 8833 výchozí z železniční stanice Praha-Radotín. Rychlíky R 964 a 755 (ve
kterých budou cestující v daném období v úseku Praha hl. n. – Beroun a opačně odbaveni jako ve
spěšném vlaku) mimořádně zastaví ve stanici Zadní Třebaň pro přestup na osobní vlak Os
27720 ve směru Liteň a Lochovice. Rychlík R 1248 pojede v úseku Praha-Smíchov – Beroun
odklonem přes Rudnou u Prahy.

Linka S4: Roztoky u Prahy – Libčice nad Vltavou
Na lince S4 Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou (trať č. 091) proběhne ve dnech
9. až 12. března 2010 vždy od 8:10 do 13:45 z důvodu pravidelné údržby výluka traťové koleje
mezi stanicemi Roztoky u Prahy – Libčice nad Vltavou. Osobní vlaky Os 9633, 2305, 9635,
2307 a 9637 tak nepojedou v úseku Kralupy nad Vltavou – Praha Masarykovo nádraží, náhradou
pojedou zvláštní vlaky Os 35901, 35903, 35905, 35907, 35909 o 30 minut později než odřeknuté
vlaky. Ve stanici Kralupy nad Vltavou mimořádně zastaví rychlík R 613, v tomto vlaku a rychlících
R 975, 779 a 781 budou v úseku Kralupy nad Vltavou – Praha hl. n. platit jízdní doklady PID.

Trvalé změny PID od 7.3.2010
Na základě výsledků přepravních průzkumů a požadavků jednotlivých měst a obcí dochází
k následujícím úpravám v provozu autobusových linek Pražské integrované dopravy.

Změny jednotlivých linek:
153
220
303
312
323

Linka je zrušena (U Libušského potoka – Sídliště Písnice) a nahrazena linkami 165 a 197.
Posílení provozu ve špičkách pracovních dnů.
Linka nově nezajíždí do Pacova (nahrazena linkou 469).
Nový spoj v pracovní dny vpodvečer Dejvická – Tuchoměřice, Kulturní dům.
Linka je zrušena (Černý Most – Radonice, Penny Market) a nahrazena zajížděním
vybraných spojů linky 367 do zastávky Radonice, Penny Market.
326
Zkrácení intervalů v pracovní dny dopoledne a o víkendu.
328
Vybrané spoje v pracovní dny odpoledne ve směru z Prahy prodlouženy o úsek Čestlice –
Nupaky, hotel.
347
Celotýdenní navýšení počtu spojů přes zastávku Chýně, Háje.
351
Vybrané spoje v pracovní dny jsou prodlouženy o úsek Měšice, Agropodnik – Čakovičky.
368
Nové spoje v pracovní dny dopoledne Ládví – Předboj.
384
Linka je zkrácena o úsek Zličín – Sídliště Řepy.
401
Vybrané spoje v pracovní dny prodlouženy do zastávky Senohraby, U Tunelu.
428
Linka nově nejede přes Březí (nahrazena linkou 469) a je obnovena obsluha zastávky
Říčany, Krabošice v pracovní dny.
469
Linka je prodloužena o úsek Říčany, náměstí – Říčany, nádraží – Říčany, Pacov – Březí,
Podskalí; nové spoje v pracovní dny v trase Říčany, nádraží – Březí, Podskalí (náhrada za
linky 303 a 428).
494
Linka jede nově přes Říčany, nádraží a nejede do zastávky Říčany, Wolkerova; v pracovní
dny je většina spojů vedena nově přes Světice.
U části příměstských autobusových linek PID dochází k drobným časovým posunům spojů
z důvodu požadavku jednotlivých obcí nebo zlepšení návazností. Na vybrané spoje linek 326, 338
a 390 budou nově nasazeny kloubové vozy.
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Změny zastávek:
Cirkusová
Horoušany, Horoušánky
Horoušany, Horoušánky, náves
Kly, Záboří
Nové Pitkovice
Nupaky, hotel
Říčany, Voděrádky
Říčany, Voděrádky, U Kapličky
Senohraby, U Tunelu
Šestajovice, U školy
Šestajovice, Za Stodolami

zastávka zrušena (z důvodu zrušení linky 323)
nová zastávka pro linky 304, 343, 344 a 405 (stálá)
nový název pro původní zastávku Horoušany, Horoušánky
nový název pro původní zastávku Kly, Záboří, rozc.
nový název pro původní zastávku Žampionová
nová zastávka pro linku 328 (stálá) ve směru z Opatova
zastávka zrušena pro linku 428
nová zastávka pro linku 428 (stálá)
nová zastávka pro linku 401 (stálá)
zastávka zrušena pro linku 303
nová zastávka pro linky 303, 304, 344 (stálá)

Příloha: plánek vedení linek v oblasti Říčan

DOČASNÉ ZAVEDENÍ LINKY
Vážení cestující,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu zlepšení spojení
Kunratic a oblasti Chodova dochází ke zřízení linky PID:
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705
TRASA A ZASTÁVKY:
CHODOV
Petýrkova
U Kunratického lesa
U Tří svatých
Kunratická škola
Kunratice
ŠEBERÁK

ŠEBERÁK
U TŘÍ SVATÝCH

Linka je v provozu v pracovní dny v době 6 – 20 hod.
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Plné znění Tarifu PID najdete na www.ropid.cz

únor 2010



234 704 511
296 19 18 17

D1

REKTORSKÁ
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PLAŇANSKÁ









ŽELIVS
ŽELIVSKÉHO

FLORA

JIŘÍHO Z PODĚBRAD



NEMOCNICE
VINOHRADY



Vážení cestující,
na základě dlouhodobých zkušeností z provozu linek 1 a 3 a na základě od 1.3.2009 provozovaného systému mikrobusů na objednání, byla připravena nová linka 2.
Tato linka od 22. 2. 2010 zajistí spojení k významným zdravotnickým zařízením pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se zejména o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (zastávka Nemocnice Vinohrady), Polikliniku Malešice (zastávka Plaňanská), Polikliniku Zahradní Město
(zastávka Poliklinika Zahradní Město) a Domov pro seniory Malešice (zastávka Rektorská). Umístění zastávky Skalka přímo u výtahu zlepší přístupnost
linky A metra, zastávka Jiřího z Poděbrad zlepší dopravní spojení, které je na Vinohradech omezeno přetrvávající bariérovostí přístupů do metra i na
tramvajové zastávky.
Provoz linky je zajišťován minibusy se speciální úpravou, přeprava vozíků pro invalidy je zajištěna pomocí speciální zvedací plošiny. Posádku vozidla tvoří
řidič a asistent, jehož úkolem je pomoci s nástupem, výstupem a upevněním vozíků.
Linka je v provozu v pracovní dny od 6:00 do 23:00 v pravidelném hodinovém intervalu.
Věříme, že nová linka zlepší možnosti dopravy těm cestujícím, pro které může být spojení běžnými prostředky až příliš komplikované.
zastávka

umístění

Jiřího z Poděbrad

před základní školou, v pěší zóně

Nemocnice Vinohrady

v areálu nemocnice, u horní brány pro vjezd sanitních vozidel, vstřícně ulici U Vinohradské nemocnice

Plaňanská

obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID

Sídliště Malešice (směr Rektorská)

ve stávající zastávce linky PID 155 před Dřevčickou ulicí

Rektorská

ve stávající zastávce linky PID 155 směr Želivského

Sídliště Malešice (směr Skalka / Plaňanská)

ve stávající zastávce linky PID 155 před Limuzskou ulicí

Skalka

ve stávající výstupní zastávce v obratišti

Poliklinika Zahradní Město

obousměrně ve stávajících zastávkách linek PID

Centrum Zahradní Město (výstupní)

ve stávající zastávce linky PID 101 pro směr Topolová

Centrum Zahradní Město (nástupní)

ve stávající zastávce linky PID 195 pro směr Poliklinika Zahradní Město

STRAŠNICKÁ
TRAŠNICKÁ

SKALKA

POLIKLINIKA
ZAHRADNÍ MĚSTO

CENTRUM
ZAHRADNÍ MĚSTO

Vedení linek v Říčanech od 7. 3. 2010
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U Milána
Náměstí

Voděradská
Voděrádky,
U Kapličky
Jažlovice
Prům. zóna Zděbrady

Modletice; Jesenice

Pivoňková
3

Park A. Švehly

Sídliště Olivovna

Nádraží 385 428 469 494

30

Pod lihovarem

Tehov; Strančice

Praha (Opatov); Čestlice; Nupaky

Strašín, rest.
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Vě
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Březí, Podskalí
Pacov,
Pacov Horní Pacov Březí, U křížku

Babice; Doubek; Mukařov

Praha (Koloděje; Klánovice; Černý Most)
Křenice; Sibřina; Šestajovice

Pod Kavčí Skálou
Komenského
náměstí
Vysvětlivky:

Štefánikova

železniční trať
autobusová linka
provoz jen ve vybraná období
jednosměrná / obousměrná zastávka

385
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Marvánek
Světice; Tehov; Strančice

Světice; Strančice

konečná zastávka nebo stanice
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