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Tramvajová výluka Václavské náměstí 

Z důvodu opravy tramvajové trati je od 26. 4. 2014 cca do konce června 2014 obousměrně 
přerušen provoz tramvají v úseku Jindřišská – Václavské náměstí – Lazarská. Náhradní 
doprava není kvůli neprůjezdnosti místních komunikací zavedena, využijte především linky 
metra B. 

Změna denních tramvajových linek: 

3 Linka je ve směru od zastávky Levského, resp. Nádraží Braník zkrácena do zastávky 
Lazarská, odkud pokračuje jako linka 9 ve směru Sídliště Řepy. 

9 Linka je ve směru od zastávky Sídliště Řepy zkrácena do zastávky Lazarská, odkud 
pokračuje jako linka 3 ve směru Sídliště Modřany, resp. Nádraží Braník. 

11 Část spojů je v úseku Olšanské hřbitovy – Spojovací vedena také o víkendu. 

14 Linka je ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Myslíkova, odkud pokračuje 
přes zastávky Karlovo náměstí, Moráň a Palackého náměstí zpět na Sídliště Barrandov. 

24 Linka je ve směru od zastávky Kubánské náměstí vedena ze zastávky Lazarská přes 
Národní třídu, Staroměstskou, Čechův most, Náměstí Republiky, Těšnov, Vltavskou, 
Dělnickou a Nádraží Holešovice do zastávky Výstaviště Holešovice. 

29 Náhradní linka za zkrácené linky 3 a 9 v trase: Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Bulovka – 
Palmovka – Florenc – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Ohrada – 
Spojovací. 

Noční linky: 

Kvůli vyloučenému úseku v centru Prahy jsou vedeny po odklonových trasách tramvajové linky 
51, 52, 54, 55, 56 a 58. Centrální přestupní zastávka Lazarská je zachována. 

Navíc jsou zřízeny tramvajové zastávky Lazarská ve Spálené ulici také pro denní linky 
a Dlážděná v Dlážděné ulici pro denní i noční linky. Pro noční linky 505 a 511 jsou zřízeny 
zastávky Strossmayerovo náměstí a Nábřeží Kapitána Jaroše (vždy v jednom směru). 
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Tramvajová výluka Vypich 

Z důvodu rekonstrukce obratiště tramvají na Vypichu jsou od 26. 4. 2014 cca do konce 
srpna 2014 změněny tramvajové linky 22 a 25. Polovina spojů linky 22 je zkrácena o úsek 
Malovanka – Bílá Hora, linka 25 je prodloužena o úsek Vypich – Bílá Hora. 

Autobusová výluka v Prosecké ulici 

Z důvodu havarijní opravy kanalizace v Prosecké ulici je od 1. 5. 2014 cca do října 2014 
částečně přerušen provoz autobusů v úseku Prosek – Palmovka. Jako náhradní dopravu lze 
použít midibusovou linku 295, metro C nebo odkloněné autobusové linky k metru B Vysočanská. 

Změny autobusových linek: 

140 Linka je ve směru od Čakovic odkloněna ze zastávky Prosek přes Vysočanskou na 
Českomoravskou. V pracovní dny od cca 21:30 a o víkendu celodenně je linka 
v provozu pouze v úseku Letňany – Čakovice. 

185 Linka je ve směru od Vinoře a Kbel odkloněna ze zastávky Prosek přes Vysočanskou 
na Českomoravskou. 

295 Linka je vedena v nezměněné odklonové trase kvůli výluce v ul. Na Stráži, čili ve směru 
Nemocnice Bulovka, resp. Domov seniorů Ďáblice jede přes zastávky Kelerka 
a U Kříže. 

302 Linka je ve směru od Přezletic odkloněna ze zastávky Prosek přes Vysočanskou na 
Českomoravskou. 

513, 603 Linky jsou ve směru z centra vedeny přes zastávku Nádraží Vysočany, ve směru do 
centra jedou v pravidelné trase. Zastávka Palmovka je přemístěna do autobusového 
obratiště. 

Květnová krátkodobá omezení provozu 

Ve dnech 1. 5. a 8. 5. 2014 (čtvrtky – státní svátky) bude provoz PID organizován dle platných 
jízdních řádů pro sobotu. 

Z důvodu předpokládané snížené poptávky v pracovních dnech mezi květnovými státními 
svátky a víkendy dojde ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2014 (pátky) ke krátkodobému omezení provozu linek 
PID zejména v přepravních špičkách. Provoz v těchto dnech bude organizován dle jízdních řádů 
pro provozní den pracovní den – prázdniny (tj. prodloužení intervalů zejména ve špičkách na 
linkách metra, tramvají a části městských autobusů). V provozu budou pouze vybrané školní linky: 

• 2. 5. 2014 pojedou školní linky 552, 556, 560 a 575. 

• 9. 5. 2014 pojedou školní linky 560, 564 a 575. 

Upozorňujeme cestující, že z důvodu příliš krátkého trvání tohoto omezení nebudou v těchto 
dnech na zastávkách vyvěšovány prázdninové jízdní řády tramvajových a autobusových linek. 
Veškeré jízdní řády jsou zveřejněny na internetu na adrese http://portalpid.idos.cz a aktuální data 
obsahuje i vyhledávač spojení na adrese http://pid.idos.cz. 

Pražským motoráčkem opět po Semmeringu 

Již pátou sezónu bude možné projet se historickým motorovým vozem po nejkrásnější 
železniční trati na území Prahy. Pražský motoráček bude jezdit každou sobotu a neděli od 
26. dubna 2014 a dále ve státní svátky 5. 7., 6. 7. a 28. 9. 2014 (pozor, nejede 1. 5. a 8. 5. 2014). 
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Trasa a zastávky Pražského motoráčku: Praha hl. n. – Praha-Smíchov severní nást. – Praha-
Žvahov – Praha-Jinonice – Praha-Cibulka – Praha-Stodůlky – Praha-Zličín. Doba jízdy po celé 
trase je cca 30 minut. 

Stručný jízdní řád Pražského motoráčku platný od 26. 4. 2014 

  soboty neděle 

odjezdy ze stanice Praha hl. n. 10:25, 13:25, 15:25, 17:25, 19:05 10:25, 13:25, 15:25 

odjezdy ze stanice Praha-Zličín 11:01, 14:01, 16:01, 18:01 09:25, 11:01, 14:01, 16:01 

Ve spojích Pražského motoráčku 
platí jízdní doklady PID (Pražské 
integrované dopravy). To znamená, že 
cestující s platným časovým kuponem 
pro pásma P a 0 (tzv. „pražská 
tramvajenka“) mohou cestovat bez 
nutnosti nákupu další jízdenky. Cestující 
mohou použít také jízdní doklady PID 
pro jednotlivou jízdu, konkrétně 
přestupní jízdenku PID pro Prahu 
v ceně 24 Kč na 30 minut nebo 32 Kč 
na 90 minut (neplatí zde však SMS 
jízdenky). Tuto jízdenku je nutno před 
nástupem do vlaku označit 
v označovači v železniční stanici 
(zpravidla na nástupišti, ve stanici Praha hl. n. u vstupu do podchodů, popř. lze při přestupu využít 
také jízdenku již předem označenou v jiném dopravním prostředku PID). Cestující bez platné 
jízdenky je povinen si zakoupit jízdenku PID s manipulační přirážkou v ceně 40 Kč, resp. 20 Kč dle 
Tarifu PID u vlakvedoucího vlaku. 

Po dohodě s obsluhou vlaku (kvůli omezené kapacitě) je také možné v Pražském motoráčku 
přepravit jízdní kolo, pro cestující s jízdenkou PID bez poplatku. 

Podrobnější informace o Pražském motoráčku včetně jízdního řádu najdete na 
www.ropid.cz/prazsky-motoracek/ nebo na www.kzc.cz. 

Posílení metrobusové linky 118 od 12. 5. 2014 

Z důvodu průběžně rostoucí poptávky na 
lince 118 je od 12. května 2014 posílen 
konec ranní špičky pracovního dnes 
zavedením vložených spojů cca mezi 8:00 
a 9:30 v úseku a směru Smíchovské nádraží 
– Budějovická – Depo Kačerov. V tomto 
období, úseku a směru se zkracuje interval 
z původních 8–15 na 4–7 minut. Naposledy 
byl provoz linky 118 posílen v červnu 2013 
nasazením kloubových autobusů ve všední 
dny a prodloužením večerních a víkendových 
spojů o úsek Dvorce – Smíchovské nádraží. 
Metrobus 118 je linkou s nejrychleji rostoucím 
počtem cestujících po změnách metropolitní 
sítě v září 2012. 
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1. regionální den PID v Milovicích se vydařil 

Kombinace pěkného počasí a lákavého programu pro celou rodinu přivedly do Milovic v sobotu 
26. dubna 2014 cca 3000 návštěvníků. Hlavním magnetem byly zvláštní jízdy elektrických 
pantografových jednotek, které tak oslavily 50. výročí od zprovoznění prvních vozidel řady 451. 
Návštěvníci se mohli pantografy nejen svézt, ale v Milovicích si jednu ze souprav také důkladně 
prohlédli a dostali rovněž zdarma tématickou brožuru o jejich historii. Zejména děti si oblíbily 
praktickou ukázku vyprošťovací techniky hasičů SŽDC v podobě speciálních tanků a dalších 
těžkotonážních vozidel. Milovické nádraží spojovala se zábavním parkem Mirakulum historická 
autobusová linka, na kterou byl nasazen také speciální autobus bez střechy. 

 

Další regionální dny PID již v červnu 

Další akce v regionu na vás čekají v červnu. V Roztokách u Prahy se můžete těšit na program 
pro celou rodinu včetně výletů za poznáním i přírodou, jízdy historickými vozidly nebo akcí 
v Únětickém pivovaru. Koncem června oslavíme 10 let Pražské integrované dopravy ve 
Štěchovicích, kam se budete moci svézt historickými autobusy z Prahy. A těšit se můžete i na 
kinobus Dopravního podniku hl. m. Prahy. 


