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Tramvajová výluka v Praze 6
Z důvodu pokračujících prací při výstavbě Městského okruhu a rekonstrukce tramvajové trati
v ulici Svatovítské a Evropské je od 29. června 2013 do 28. září 2013 přerušen obousměrně
tramvajový provoz v oblasti Prahy 6.

Vyloučené úseky:
• Hradčanská – Vítězné náměstí – Divoká Šárka
• Vítězné náměstí – Podbaba
• Hradčanská – Vozovna Střešovice

Změny denních tramvajových linek:
•
•
•
•

linky 1, 18 a 25 jsou odkloněny přes zastávky Královský letohrádek a Pražský hrad
linka 2 je zrušena
linky 5 a 26 jsou zkráceny do zastávky Špejchar
linky 8 a 20 jsou ukončeny a vzájemně propojeny v zastávce Hradčanská (v Badeniho ulici)

Náhradní doprava:
•
•
•
•
•

linka X20 Hradčanská – Dejvická – Nádraží Veleslavín
linka X26 Dejvická – Divoká Šárka
linky 119 a 218 zastavují v úseku Dejvická – Divoká Šárka ve všech zastávkách
pro linky 107 a 147 je zřízena zastávka Lotyšská
pro linku 174 je zřízena zastávka Špejchar

Tramvajová výluka ve Vršovicích
Z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace v ulici Moskevské a opravy tramvajové trati v ulici
Francouzské došlo od 17. července 2013 k další změně dopravního opatření v úseku Náměstí
Míru – Koh-i-noor. Toto opatření je platné cca do 1. září 2013 (výluka bude pokračovat další
etapou).

Vyloučený úsek:
• Náměstí Míru – Koh-i-noor

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

Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.cz, 234 704 511
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Změny denních tramvajových linek:
• linka 22 je odkloněna přes zastávky Otakarova a Bohemians

Náhradní doprava:
• linka X22 I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Slovinská – Koh-i-noor – Kavkazská
• pro linku 135 jsou zřízeny zastávky Krymská (jen směr Chodov) a Ruská (obousměrně)

Posílení dopravy k jezeru Lhota
Od 29. 7. 2013 je vzhledem k vysoké poptávce cestujících během letní sezóny zaveden nový
poslední spoj v pracovní dny na lince 419, který slouží především pro odvoz návštěvníků jezera
Lhota u Staré Boleslavi. Nový spoj odjíždí ze zastávky Lhota v 19:34. V zastávce Brandýs n. L.-Stará Boleslav, aut. st. navazuje na tento spoj linka 367 směr Praha, Černý Most.
Doprava k jezeru Lhota je zajištěna linkou 419, která navazuje ve Staré Boleslavi na linky 367
nebo 375 od Prahy. Ve špičkách pracovních dnů jezdí linka 419 v intervalu cca 30 minut,
v mimošpičkových obdobích a o víkendu je interval 180 minut. V případě pěkného počasí a vysoké
poptávky během následujících letních víkendů bude provoz linky 419 operativně posílen.

Nová zastávka v Podolí pro metrobus 118
Od 15. 7. 2013 byla v rámci zlepšení dostupnosti okolí ulic
Pod Pekařkou a Za Skalkou v Praze 4 Podolí zřízena v obou
směrech nová autobusová zastávka Za Skalkou pro
metrobusovou linku 118. Zastávka je na znamení.
Nová zastávka leží mezi zastávkami Dvorce a Pod
Pekařkou. Krátce před zřízením této zastávky (od
29. 6. 2013) byla na lince 118 zvýšena kapacita nasazením
kloubových autobusů v pracovní dny. Od stejného data je
linka 118 vedena až na Smíchovské nádraží také ve
večerním období a celodenně o víkendech.

Vylepšené informace o aktuálních mimořádnostech na webu
Webové stránky organizace ROPID
(www.ropid.cz) nabízejí od července 2013
vylepšené
informace
o
aktuálních
mimořádnostech
v
provozu
Pražské
integrované dopravy. Na hlavní webové
stránce přibyla samostatná zobrazovací lišta
pro „operativní mimořádnosti“, tedy jakékoli
nenadálé větší zpoždění či přerušení provozu
zejména na železnici a příměstských linkách.
Tyto aktuální informace zadává přímo
Koordinační dispečink ROPID podle vývoje
aktuální situace, kterou zjišťujeme od
jednotlivých dopravců i ze sledování polohy
vozidel systémem GPS.
Ostatní „plánované mimořádnosti“, tedy
všechny výluky a jiná plánovaná omezení,
která jsou zapracována také ve vyhledávačích dopravního spojení, jsou umístěny na webu
samostatně.
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Nový způsob informování cestujících vznikl na základě zkušeností z letošních červnových
povodní, kdy jsme na našich webových stránkách informovali on-line o všech mimořádnostech
v provozu PID. Do budoucna počítáme s propojením těchto operativních informací také
s dispečinkem Dopravního podniku hl. m. Prahy, aby měli cestující informace o všech
mimořádnostech na jednom místě.

Kinobus vyrazil za diváky i v letošním roce
Dopravní podnik hl. m. Prahy odstartoval
v pondělí 22. července 2013 na Václavském
náměstí již šestý ročník letního filmového turné
s názvem Kinobus. Během letních večerů se
uskuteční ve dvanácti lokalitách Prahy celkem
42 filmových projekcí.
Na každý den tak mezi 22. červencem až
1. zářím 2013 připadne jeden celovečerní film z tuzemské produkce. Kinobus stráví na jednom
místě tři až čtyři večery. Vstup je již tradičně zdarma, diváci však mohou přispět na konto sbírky
„Pomozte dětem“.
Diváci se mohou těšit na nejúspěšnější české komedie, které budou tvořit většinu programu
Kinobusu 2013 – Okresní přebor, Svatá čtveřice, Tady hlídám já, Probudím se včera. Na své
si přijdou i milovníci dramatu s filmy Nevinnost a Bestiář. Děti si pak užijí animovaný povídkový
film Autopohádky. Kinobus představí také dokument Šmejdi, který pomocí skryté kamery
odhaluje manipulace a nekalé praktiky prodejců na tzv. předváděcích akcích pro seniory.
Kinobus nabízí 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstvení.
Letošní pouť Kinobusu bude zakončena v neděli 1. září 2013 na Petříně. Promítání začíná vždy po
setmění, tzn. od 20:30 až od 21:00. Vstup na Kinobus je zdarma, avšak promítání můžete kromě
zábavy spojit s účinnou pomocí, pokud při návštěvě přispějete na konto veřejné sbírky „Pomozte
dětem“. Pokladnička bude po celou dobu akce umístěna u stánku s občerstvením.

Časy promítání:
• Od 22. 7. do 18. 8. 2013 promítání od 21:00
• Od 19. 8. do 1. 9. 2013 promítání od 20:30
Více informací naleznete na www.dpp.cz/kinobus

