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Tramvajové omezení ve Vršovicích
Z důvodu omezené únosnosti tramvajové trati v Moskevské ulici je po několikadenním
jednosměrném přerušení provozu a následné provizorní opravě i nadále omezen provoz tramvají
v úseku Náměstí Míru – Čechovo náměstí – Koh-i-noor. V dotčeném úseku zůstává od 31. 1. 2013
do odvolání zachován provoz páteřní tramvajové linky 22, ale linka 4 je do doby rekonstrukce trati
(cca duben 2013) zkrácena ve směru od Kotlářky do zastávky Zvonařka, kam je odkloněna ze
zastávky I. P. Pavlova. Omlouváme se cestujícím za dočasně zhoršenou kvalitu přepravy ve výše
uvedeném úseku.

Posílení studentského autobusu 107 do Suchdola
Jak již bylo avizováno před koncem roku 2012, bude od 11. 2. 2013 v souvislosti se začátkem
letního semestru České zemědělské univerzity posílen provoz autobusové linky 107. Nový jízdní
řád bude přizpůsoben rozvrhu vyučování ČZU a vždy v době před začátkem a po konci
jednotlivých vyučovacích bloků bude provoz linky posílen na minimální možný interval podle počtu
dostupných vozů v oblasti.
Naopak v době mezi jednotlivými návozovými a odvozovými špičkami, kdy je zájem o přepravu
menší, je možné interval mírně prodloužit. Nový jízdní řád linky 107 tak po dohodě s vedením ČZU
lépe vyhovuje skutečným potřebám studentů v Suchdole a v maximální možné míře respektuje
nárazovou poptávku v určitá období všedního dne.
Zároveň bude od 11. 2. 2013 také obnoven plný provoz autobusové linky 143 (Dejvická –
Stadion Strahov), na které platil od Vánoc 2012 poloprázdninový jízdní řád z důvodu zkouškového
období na vysokých školách.

Do lokality Na Hvězdárně přijíždí midibus
Na březen letošního roku je připravováno zprovoznění
nové midibusové linky 172, která obslouží nově zastavěnou
oblast „Na Hvězdárně“ ve Velké Chuchli. Linka bude
spojovat tuto lokalitu s vlakovým nádražím ve Velké Chuchli,
kde bude navazovat na vlaky linky S7 ve směru do/z centra
Prahy. Nová midibusová linka výrazně usnadní cesty pomocí
veřejné dopravy pro novou zástavbu ve Velké Chuchli a díky
návaznosti na vlaky umožní spojení s centrem Prahy cca do
30 minut.
Nová midibusová linka bude v provozu v pracovní dny
cca od 5:00 do 20:00 v intervalu 30 minut. Dopravcem na nové lince bude Dopravní podnik hl. m.
Prahy.
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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Pražská veřejná doprava na mapách Google
Dopravní podnik hl. m. Prahy a ROPID uvádí ve spolupráci s českým Googlem funkci „Veřejná
doprava v Praze“ na mapách Google. Lidé tak mohou vyhledávat podrobné trasy veřejné dopravy
v celé Praze, autobusové a tramvajové zastávky včetně stanic metra a lanové dráhy. Zároveň mají
možnost zobrazit informace o stanici, prozkoumat jízdní řády a najít si nejlepší spojení, a to až
v šedesáti jazycích.
Vyhledat nejlepší spojení veřejnou dopravou mohou nejen obyvatelé Prahy, ale i tisíce turistů,
kteří se nevyznají v pražské hromadné dopravě. Ti mají možnost hledat spojení přímo v mapě
Prahy ve svém mobilním telefonu na mapách Google. Doposud k tomu bylo možné využít jen
speciální mobilní aplikace, které jsou k dispozici pouze v českém jazyce, což je pro zahraniční
návštěvníky bariéra.
Mapy Google jsou dostupné ve více než 60 jazycích, takže cizinci budou moci číst informace
o veřejné dopravě ve svém vlastním jazyce. Přehledná a jednoduchá služba také může pomoci
přesvědčit uživatele, kteří o tom dosud ani nepřemýšleli, aby použili veřejnou dopravu jako
ekologičtější variantu, než je jízda autem, protože se jim možnost jízdy veřejnou dopravou nabídne
jako jedna z možností navigace trasy kromě jízdy autem nebo chůze pěšky.
Uživatelé nyní budou moci informace týkající se hromadné dopravy vyhledávat snadno jak přes
jednoduché webové rozhraní „Veřejná doprava“ mapy.google.cz/transit, tak i ve svých mobilních
telefonech. Informace o hromadné dopravě jsou rovněž dostupné na jakémkoli mobilním zařízení,
které dokáže pracovat s mapami Google. Stejně tak mají k těmto výsledkům přístup uživatelé
aplikace mapy Google v přístrojích s operačním systémem Android a na iPhonech.

Jak získávat informace o Veřejné dopravě na mapách Google
Chce-li uživatel získat informace o dopravě, stačí, když zadá výchozí a cílový bod své cesty
v rámci záložky „Vyhledat trasu“, a to buď přímo adresu, nebo název konkrétního místa. Jednotlivé
záložky mu pak nabídnou jak informace o hromadné dopravě, tak trasu pro jízdu autem. Uživatel si
pak může trasu pohodlně naplánovat. Při práci s daty týkajícími se hromadné dopravy se zobrazí
pokyny, které uživatele povedou krok po kroku. Následně se objeví mapa s ikonami a po kliknutí
na každou z nich se zobrazí odjezd příštího spoje.

