Informování cestujících dle
pražského DP
...aneb "kaštani" jsou to poslední, co
nás zajímá... II. díl
aneb
DP se oranžově zbláznil, hurá?!

Jenže dobře míněné snahy v podání
pražského DP dopadají nakonec stejně
polovičatě. Nový pěkný mapový podklad, na
němž je zakreslena výluka u Letenského
tunelu, cestujícího upoutá. Jenže mu nebude
k ničemu, neb tam kdosi pozapomněl napsat k
zastávkám jejich názvy.

(inspirováno světově velkolepou reklamní
produkcí pražského DP přichystanou pro
letošní léto pravděpodobně podle hesla:
"Cestující lépe informovat neumíme, ale
alespoň si zvýšíme sledovanost...")
Čas neuvěřitelně letí, a tak už je to skoro
rok, co se na těchto stránkách objevil první
článek o způsobech informování pražského
DP. Mimochodem pro připomenutí a smutné
pousmání (téměř vše smutné pořád platí...) je
zmíněný článek stále k dispozici na adrese:
www.prazsketramvaje.cz/jizdnirady/infodppraha.pdf

Vzhledem k téměř nulovým změnám proto
letos pokračuji druhým dílem, a vypadá to, že
pravděpodobně půjde o seriál, jehož konce se
dočkáme určitě daleko později, než závěru
nějakého z tolik populárních seriálů typu
"Ordinace v růžových poutech na letišti", nebo
tak nějak. A přitom to chvíli vypadalo, že by
se ledy pohnout mohly. Ale jen vypadalo...
Dvanáct měsíců uplynulo a situace v
informování pražských cestujících je téměř
do puntíku stejná, jako byla loni a stejně tak
posledních 10 let. Ani příchod nového ředitele
vody příliš nerozvlnil, a pokud ano, tak zase
poněkud podivným směrem.
Jízdní řády se stále převěšují více dnů
dopředu, takže jsou třeba i 30 hodin na
sloupcích neplatné informace. Převěšování
jízdních řádů a čísel linek na sloupcích pořád
neprobíhá současně. Výlukové informace jsou
často neúplné, nejasné a bohužel často i
chybné. Dokonce i v tištěných informačních
letácích se začalo objevovat přímo obrovské
množství
chyb.
Výluky
vedení
města
Dopravnímu podniku stále komplikuje, mění
termíny na poslední chvíli, některé akce ruší,
jiné dovolí jen s kosmetickými stavebními
činnostmi. Dokonce se objevily výluky na pár
dní přerušené a znovu pokračující (Prašný
most). Asi aby zmatek cestujících dosáhl
opravdového vrcholu.
Abych byl spravedlivý, objevily se i některé
náznaky pozitiv. Především nyní před
prázdninami.
Cestující
jsou
letáky
upozorňováni, že nově oranžová barva značí
výluku (případně jinou změnu provozu). V
letácích o výlukách bylo přistoupeno ke
změně grafické podoby, na zastávkách se na
plechových tabulích objevuje více informací v
anglickém a německém jazyce.

Do přístřešků na zastávky se dostalo
podlouhlé schéma tramvajových linek a
metra, tzv. jezevčík. Asi zase měli hlavní
slovo nějací grafici, protože to vypadá
hezky. Jenže zase to hůře informuje... V létě
se při větším počtu výluk přes původní mapku
dávala zjednodušená se změnami. To přes
jezevčíka, který se hůře překresluje, není
úplně snadné. Navíc tato mapka je pouhé
schéma, takže si člověk neznalý Prahy těžko
linky, co zde najde, přiřadí na mapu, kterou
si třeba přivezl z ciziny či z venkova.
A v přístřešcích aktuálně vznikají další
podivnosti. Vpravo dole nám leták sděluje
cosi o výluce jen ve Svobodově ulici, ač
výluka se především dotýká ulice Na Slupi.
Ale budiž, to je jen opomenutí ještě ve staré
verzi letáků. Jenže i ty nové mají hned v
nadpisu nesmysl. Je tam napsáno: Změna
trasy tramvajové dopravy???? Co to znamená?
Tramvajová doprava má nějakou trasu? Asi
to psala nějaká Čecha, že... Co třeba: Změny
ve vedení linek tramvajové dopravy, nebo
Změny tras tramvajových linek z důvodu
výluky... A když se to přečte celé: Změna
trasy tramvajové dopravy na nábřeží Ed.
Beneše a Kpt. Jaroše, tak by tu jednu
"změněnou trasu" člověk čekal zrovna tam,
kde se nejezdí.
Já vím, jsem detailista. A máte pravdu, tohle
jsou jen kosmetické chybičky. Ale ještě zpět k
fotografii nahoře. To budou všechny výluky
mít oranžové letáky? Jak je rozeznám? To je
v současné oranžové revoluci poněkud krok
zpátky, protože dosud měl leták pro každou
výluku jinou barvu. Přece potřebuji, aby mě
nová změna na informačním panelu svou jinou
barvou upoutala. Když tam stále bude
oranžová barva, změnu nepoznám. Nejsem
proti jednotnému oranžovému podkladu

změn, ale alespoň hlavička letáků se musí
akci od akce měnit.
Detailista také v posledních dnech pořídil
pár fotografií, které zúčastněným cestujícím
jako detail rozhodně nepřipadají. Berte je jen
jako důkaz, že se opravdu nic nezměnilo.
Rozbor "Hurá akce" bude následovat vzápětí.

Proč ta sedmnáctka sakra jede rovně, když
by měla jet doleva? Aha, ve svém časostroji
jsem přistál na zastávce ke své smůle o den
dříve, takže nic na zastávce neplatí a já
můžu jen hádat, kam že to pojedu. A nebo se
(po)hádat s řidičem...

Sím, sím, Plha se hlásí. Neměly být ty jízdní
řády platné od 30.6. už oranžové? Asi je to
fuk, někde žluté, jinde oranžové, to je jen
detail. To víte, "Hurá akce"... Známe to
všichni z minula...

A vysvětlivky k mapkám v ulicích v cizím
jazyce nebudou a nebudou a nebudou, i kdyby
čert na koze jezdil... Nebo prase z můstku
skákalo?....

Sním, či bdím, je to sen, totéž ráno, tentýž
den... Co se tu ta sedmnáctka zase motá,
když už tu být nemá... No jo, to platí až od
zítřka, ale jak pojedu dnes, když jsem třeba
turista? Poradíte stařenko?...

Na krátkodobou 4-denní výluku Radošovická Nádraží Hostivař byl učiněn pokus o umístění
čtyři dny platných jízdních řádů na provázky.
Déšť a vandalové učinili tomuto pokusu
přítrž. Vždyť, když už DP na tu zastávku
jede, mohl by v noci před a po výluce prostě
vyměnit jízdní řády uvnitř skříně. Zapomeňte
proboha na ten drážní zákon, který nařizuje
zveřejnit ZJŘ 24 hodin dopředu (a to se dá
udělat různými způsoby), ne dělat blbosti. Při

pohledu na mokré zbytky jízdních řádů proto
tento pokus rozhodčí vyhodnotili jednoznačně
jako neplatný... Snad to nebyl již pokus třetí,
aby DP nebyl náhodou diskvalifikován...

A když to všechno viděli všichni svatí, hned se
proti pražskému DP o víkendu spikli a do
výluky Radošovická - Nádraží Hostivař
nechali
prasknout
vodu
ve
smyčce
Radošovická. Potřeba informací pro cestující
stoupla, ale opět se ukázalo, že v tu chvíli DP
přestává existovat, případně existuje velmi
vesele...

Info na sloupku žádné, dispečeři DP žádní, tak
zase musí zachraňovat situaci detailista.
Stačí pár slov a zastávka se mění jako
mávnutím kouzelného proutku na úplně
osiřelou. Škoda, že nemám tužku a papír, asi
bych se pokusil na sloupek zase něco vyvěsit,
protože za pár desítek minut dalším lidem už
bohužel nebudu k dispozici.

Je to vůbec stejná zastávka? Ano je, po 30
sekundách od mého zásahu... Tak mě napadá,
že mě za to nikdo neplatí...

Na sloupku na fotografii je vidět stav, kde do
této zastávky ještě den rozhodně žádná
tramvaj nepřijede... Mimochodem, ten leták
o plánované výluce je krásně oranžový, že? A
každá stařenka si ho s chutí ráda přečte.
Tedy pokud bude v rámci Hurá akce DP
přikládat ke sloupku štafle a lupu?... Určitě
je to jen otázka pár dalších dnů, než se
systém usadí...

Ale abych nebyl nespravedlivý, jakýsi
operativní pokus byl učiněn na zastávce
Průběžná (zc), takže výjimečně pochvala pro
DP. I když cedule je zase nějak moc žlutá. No
jo, oranžový papír jsme na dispečinku ještě
nefasovali, škoda... Na té Průběžné to ale
přece jen fungovalo. Jen ta linka 22 ÚD
budila trošku všeobecného veselí, což lze
ovšem též přičíst DP jako pozitivum. Své
cestující dost slušně baví...
Pohled na stejnou zastávku, která bude ještě
den BEZ PROVOZU tramvají. Ale božíčku, proč
tam čeká tolik lidí? No, naproti prodávají
pizzu, tak určitě čekají až bude pěkně
křupavá...

Což ovšem vůbec neplatí o celé "Hurá
akci", kterou bych po prohlédnutí letáku o
letních změnách zhodnotil jednoznačně.
Nejen, že se DP vůbec nepoučil od loňska, ale
Hurá akcí se cestujícím dokonce vysmívá.

To si člověk opravdu říká, jestli se mu to
nezdá. Píše se 7. 7. 2007 19:10 hodin a pro
tyto lidi probíhá opravdu šťastný den. To
víte, samé sedmičky. Tedy kromě té v Praze
momentálně zrušené...

Ony totiž akce, které jsou vymýšleny jen
pro vylepšení prestiže a mediálního obrazu,
obvykle dopadají tragicky. Člověk se na ten
letní oranžový leták dívá a napadají ho různé
věci. Jak to mohl někdo napsat? Jak to mohl
někdo nezkontrolovat? Jak to pak mohl někdo

vytisknout? Pak vykoukne na ulici a tam mu
zamává na každé tramvaji vlaječka Hurá. Tak
mi tak přišla na jazyk jedna písnička od Jarka
Nohavici: "Dejte mi do ruky mávátko a
řekněte, jak volat sláva. Já už si najdu ten
správný směr a budu mávat, mávat, mávat..."
A má to i pokračování. "Neviděl bych vypasené
páprdy, tisíce let a stále titíž. Když něco
prohnilého v DP (drobná změna) zasmrdí,
říkají, ty snad něco cítíš..."
Ano, cítím. Vzal jsem ten leták do ruky a
jen pro Vás udělal pár oprav. Ale nelíbí se mi
na něm více věcí. DP by se asi neměl na titulní
fotce chlubit tratí, která není z Prahy. Protože
takhle pěkné koleje tu opravdu mít nebudeme
ani po celoletním snažení jakékoliv míry. Co
třeba dát na titulní stranu tuhle fotku?

Už 14 dní zlomený jazyk výhybky na
křižovatce Palackého náměstí. No, nebojte, na
troleji mají řidiči vyvěšeno pomalu, tak když
vykolejí, tak pomalu... A za týden začne přece
oprava tohoto místa, tak ono se to nezblázní.
Taky si myslím, tak šup s touhle fotkou na
plakáty, ne? Kluk z plakátu by si třeba docela
vyhrál...
Dost ale o titulní straně, pojďme leták
otevřít. A hle. Je tam mapka trvalého stavu
tramvajových linek a metra. Takže i linka 7,
kterou v létě asi jen tak neuvidíme, stejně
jako linku 13. Takže, když během výluky leták
jako Pražák i cizinec dostanu, poznám jen
podle křížků, kde to nejede. Pokud
zaznamenám ve stejnou chvíli před sebou
vytrhané koleje, bude to vskutku příjemná
informace....
Jedno pozitivum po chvilce přece jen
zaznamenávám, legenda k mapce je zde i
anglicky. Heuréka... Prase z toho můstku snad
vážně skočilo. Chudák zvířátko...
Jenže pak si zase všimnu, že u výčtu výluk
v mapce nejsou data konání. Tam bych je
logicky očekával. Nu což, najdu si je v textu.
Jako Čech snadněji, jako turista už to hledání
bude složitější. Ale budiž.
Přestože tedy nerad vidím linky 7 a 13,
alespoň do mapky v letáku DP zanesl trvalé
změny na linkách 15 a 24. Přestože všude
odkazuje na svoje nově vzhledově upravené

webové stránky, tam to totiž v pláncích
trvalého stavu rozhodně dosud neudělal (dnes
je 12. 7. 2007). A ani v cizojazyčných verzích
mapek ke stažení se mu to nepovedlo, tam je
pořád web o rok pozadu. Vedení DP bude
pozadu ale určitě víc, takže web je na tom
ještě celkem dobře...
Tak mapku jsem si prohlédl a vrhám se na
sloupce textu napěchované informacemi o
výlukách. A po přečtení prvních řádků se cítím
jako Rocky 254, po miliónté ráně do kebule.
To jako psal kdo?????????!!!!!!!!!
Když vynechám fakt, že každá výluka je
popsána jiným stylem, někde jsou data v
závorkách, jinde ve větách, tam chybí tečky a
onde jsou zase navíc, tu je cosi tučně a zde
totéž zase ne, tak mě začne mámit zrak z
dalších chyb. Prohozené výchozí a konečné
zastávky u výluky Štefánikova mostu a u všech
linek tam zmíněných. U linky 51 se objevují
konečné
Vozovna
Kobylisy
a
Sídliště
Barrandov. Hmm, jaká změna... To by se měli
lidé u Divoké Šárky a ve Strašnicích asi
varovat, že o svou jednapadesátku přijdou,
že?
Linka 24 ani u jedné výluky tak nějak
nebere v potaz, že už do Sídliště Ďáblice
nejede. Pak se evidentně mnoho autorů
jednotlivých částí letáku zamotává do různých
konců a začátků výluk, takže některé trasy
nočních linek v nějakém období jsou dobře,
jiné zase ani náhodou.
U výluky Albertova nám autor odklání linku
56 přes zastávku Náměstí bratří Synků. Trvalo
mi vážně dlouho, než jsem pochopil, že takto
originálně vyjádřil zřízení nové zastávky na
její jinak zcela pravidelné trase...
Ostatně pochopit, kam jednotlivé linky
jedou, je z tohoto dílka vážně umění. A to
znám každou pražskou zastávku. Postupně si
autor ulehčuje práci, a tak jsou najedou linky
odkloněny už z konečných zastávek kamsi,
pak pokračují svým odklonem přes své jinak
pravidelné zastávky a nakonec jsou poslány
dle autora třeba na Vozovna Pankrác. To už si
člověk říká, že byl jako autor textu
pravděpodobně použit jakýsi ukrajinský
nezaměstnaný...
Pokud je četba utrpením pro lidi, co trasy
tramvajových linek znají, pro ostatní to musí
být peklo. Například: linka č. 12: je ze
zastávky Palmovka odkloněna přes zastávky
Strossmayerovo
náměstí
Sparta
Malostranská (dále na Sídliště Barrandov).
Schválně vybírám ten celkem nejpřehlednější
příklad. Takže linka 12 je odkloněna už z
Palmovky? Kam? Jede snad Karlínem, či přes
Vltavskou, když je odkloněna? Je odkloněna
přes Strossmayerovo nám.? Jenže tam je
přece její pravidelná trasa. Stejně jako na
Malostranské, ne? A dále je odkloněna na

Sídliště Barrandov, nebo tam jezdí trvale,
nebo, co to dále znamená?
Nechci být úplný puntičkář, po pár
minutách studia toho textu se pravdy lze
dobrat (pokud tam není zase jiná faktická
chyba), ale rozhodně to není příjemná činnost
a leták nelze chápat jako něco, co má
cestujícím život usnadnit.
Nejdůležitější poznatek je ale tento: Copak
by se v této změti "českého" textu (český teda
moc také není) mohl orientovat turista? Ale
vždyť ten leták je dvojjazyčný a v mapce ty
změny nakreslené nemá? K čemu mu tedy je?
Vzpomínám si, jak jsem před rokem dělal
výběrové řízení na DP a jedním z úkolů bylo
popsat výlukovou trasu linky. Kdybych napsal
to, co DP klidně vydá v obrovském nákladu a
hrdě si to promítá i na svých webových
stránkách, styděl bych se dodnes a chodil
kanály.
A protože nerad jen kritizuji, prohlédněte
si, kolik chyb DP nasekal a do jaké míry si z
nás cestujících dělá legraci. Opravoval jsem
pouze ve stylu, kterým byl leták psán. Kromě
oprav faktických chyb jsou opraveny chyby
významové a provedeno pouze základní
grafické sjednocení dokumentu. Černý text je
ten, který nám DP servíruje, vypuštěné věci
jsou přeškrtnuty dvojitou čarou a dopsané
věci přidány tučně bíle. Tak se pokochejte. Ty
chyby se ani nedají spočítat...

letní doprava
v Praze
aneb Hurá, tolik chyb ještě nikdo
nikdy neudělal...
DOČASNÉ ZMĚNY TRAS
TRAMVAJE
Tramvajový provoz bude v souvislosti
s opravami a rekonstrukcemi tramvajových
tratí v době letních prázdnin postupně ovlivněn
výlukami v těchto úsecích:
1) 3. 2. - 22. 8. 2007: Štefánikův most (termín
ukončení akce bude upřesněn)
linka č. 5: ve směru ze zastávky Výstaviště
Olšanské hřbitovy je v úseku Masarykovo nádraží Vltavská odkloněna přes zastávky Bílá labuť a
Těšnov (dále pokračuje na Olšanské hřbitovy
Výstaviště)
linka č. 8: ve směru ze zastávky Podbaba je
v úseku Florenc - Strossmayerovo náměstí
Strossmayerovo náměstí - Florenc odkloněna přes
zastávky Těšnov a Vltavská Vltavská a Těšnov
(dále pokračuje na Nádraží Vysočany / nástupní
Vysočanská)
linka č. 14: do (do 18. 7. 2007): je ve směru ze
zastávky Vozovna Kobylisy Sídliště Barrandov je v

úseku Masarykovo nádraží - Strossmayerovo
náměstí odkloněna přes zastávky Bílá labuť, Těšnov
a Vltavská (dále pokračuje na Sídliště Barrandov k
Vozovně Kobylisy). Od 18. 7. 2007 je ve směru ze
zastávky Vozovna Kobylisy odkloněna ze
Strossmayerova náměstí přes zastávky Vltavská a
Těšnov na masarykovo nádraží, dále pokračuje
do Lazarské, odkud je znovu odkloněna přes
zastávky Lazarská Národní divadlo a Újezd k
Andělu (dále pokračuje na Sídliště Barrandov)
linka č. 51: ve směru ze zastávky Vozovna
Kobylisy Radošovická / výstupní Nádraží Strašnice
je v úseku Masarykovo nádraží - Strossmayerovo
náměstí odkloněna přes zastávky Bílá labuť, Těšnov
a Vltavská (dále pokračuje do na Sídliště
Barrandov Divoké Šárky)
Linka č. 54: (do 5. 7. 2007): je ve směru ze
zastávky Lehovec je v úseku Lazarská Strossmayerovo náměstí Strossmayerovo náměstí Lazarská odkloněna přes zastávky Národní třída,
Staroměstská a Čechův most Čechův most,
Staroměstská a Národní třída (dále na Sídliště
Barrandov). Od 5. 7. 2007 do 18. 7. 2007 je ve
směru ze zastávky Lehovec odkloněna ze přes
zastávky Strossmayerovoa náměstí přes zastávky
Vltavská a Těšnov - Masarykovo nádraží (dále
pokračuje na Sídliště Barrandov). Od 18. 7. 2007
je ve směru ze zastávky Lehovec odkloněna ze
přes Strossmayerovoa náměstí přes zastávky
Vltavská, Těšnov, Masarykovo nádraží, Lazarská,
Újezd a Anděl (dále pokračuje na Sídliště
Barrandov).
Náhradní autobusová doprava není zavedena.
V úseku Florenc - Bílá labuť - Náměstí Republiky
- Dlouhá třída je možné využít pro náhradní
dopravu autobusové linky č. 133 a 207 v denním
provozu (bus 207 pouze v prac. dny) a
autobusové linky 505, 509 a 513 v nočním
provozu.
2) 14. 5. - 18. 7. 2007: Moráň - Otakarova a
Výtoň - Albertov (křižovatka Albertov)
linka č. 4: ve směru ze zastávky Čechovo náměstí
je ve špičkách pracovního dne odpoledne
prodloužena ze zastávky Kotlářka do zastávky
Sídliště Řepy
linka č. 6: ve směru ze zastávky Laurová je ze
zastávky Kubánské náměstí prodloužena do
zastávky Nádraží Strašnice / nástupní Radošovická
linka č. 7: je mimo provoz
linka č. 18: ve směru ze zastávky Petřiny je ze
zastávky Moráň odkloněna přes zastávky Anděl a
Klamovka do obratiště Kotlářka, kde je ukončena
linka č. 24: ve směru ze zastávky Sídliště
Ďáblice Březiněveská / výstupní Kobylisy je
v úseku Karlovo náměstí - Otakarova odkloněna
přes zastávky I. P. Pavlova a Nuselské schody, ze
zastávky Průběžná je pak dále vedena přes
zastávky Strašnická a Černokostelecká do obratiště
Ústřední dílny DP, kde je ukončena
linka č. 38: je zřízena v trase ve směru Vozovna
Pankrác - Pražského povstání - Náměstí bratří
Synků - Otakarova - Pražského povstání - Vozovna
Pankrác
linka č. 53: (do 5. 7. 2007): je ve směru ze
zastávky Sídliště Ďáblice je v úseku Karlovo
náměstí - Otakarova odkloněna přes zastávky I. P.

Pavlova a Nuselské schody , Náměstí bratří Synků a
Nuselská radnice (dále pokračuje k na Vozovnaě
Pankrác). Od 5. 7. 2007 je ve směru ze zastávky
Sídliště Ďáblice odkloněna přes zastávky ze
Strossmayerovoa náměstí přes zastávky Sparta a
Malostranská na Staroměstskáou, dále pokračuje
na Karlovo nám., odkud je znovu odkloněna přes
zastávky I. P. Pavlova a Nuselské schody na
Otakarovu (dále pokračuje k na Vozovnaě
Pankrác).
linka č. 55: ve směru ze zastávky Vozovna Kobylisy
je v úseku Karlovo náměstí - Otakarova odkloněna
přes zastávky I. P. Pavlova a Nuselské schody (dále
pokračuje na Ústřední dílny DP)
linka č. 56: ve směru ze zastávky Petřiny je
odkloněna přes zastávky Otakarova - Náměstí bratří
Synků (T) - Horky (dále na Spořilov)
Po dobu výluky se zřizuje pro linky č. 38, 53 a
56 zastávka Náměstí bratří Synků ve směru z
centra v ulici Na Zámecké v občasné zastávce
tramvají. Pro autobusovou linku č. 193 je
dočasně tato zastávka nástupní.
Je zřízena náhradní autobusová doprava:
linka X-18: v nepřetržitém provozu v úseku
Lazarská - Ostrčilovo náměstí
linka X-24: v denním provozu v úseku Otakarova Ostrčilovo náměstí - Otakarova (polookružní linka)

Strossmayerovoa náměstí přes zastávky Sparta,
Chotkovy sady, Malostranská, Staroměstská,
Národní divadlo, Karlovo náměstí a Albertov na
Výtoň (dále pokračuje na Sídliště Modřany /
nástupní Levského).
linka č. 53: od 6. 7. do 18. 7. je ve směru ze
zastávky Sídliště Ďáblice odkloněna ze přes
zastávky Strossmayerovoa náměstí přes zastávky
Sparta a Malostranská na Staroměstskáou, dále
pokračuje na Karlovo nám., odkud je znovu
odkloněna přes zastávku I. P. Pavlova na
Otakarovu (dále pokračuje k na Vozovnaě
Pankrác). Od 18. 7. 2007 je ve směru ze zastávky
Sídliště Ďáblice odkloněna ze Strossmayerova
náměstí přes zastávky Sparta a Malostranská na
Staroměstskou (dále pokračuje k Vozovně
Pankrác).
linka č. 54: (do 18. 7. 2007): je ve směru ze
zastávky Lehovec odkloněna ze přes zastávky
Strossmayerovoa náměstí přes zastávky Vltavská a
Těšnov na Masarykovo nádraží (dále pokračuje na
Sídliště Barrandov). Od 18. 7. 2007 je ve směru ze
zastávky Lehovec odkloněna ze přes
Strossmayerovoa náměstí přes zastávky Vltavská a
Těšnov na Masarykovo nádraží, dále pokračuje do
Lazarskáé, odkud je znovu odkloněna přes
Národní divadlo a Újezd k Andělu (dále pokračuje
na Sídliště Barrandov).
Náhradní autobusová doprava není zavedena.

3) Výluka v úseku: smyčka Vápenka a vozovna
Žižkov neovlivňuje trasy tramvajových linek.
4) 5. 7. - 9. 7. 2007 0.30 hod.: úsek Radošovická
- Nádraží Hostivař
linka č. 22: je ze zastávky Bílá Hora vedena pouze
do zastávky Nádraží Strašnice / nástupní
Radošovická
linka č. 26: je ze zastávky Divoká Šárka vedena
přes zastávku Strašnická do zastávky Kubánské
náměstí
linka č. 57: je ze zastávky Bílá Hora vedena pouze
do zastávky Nádraží Strašnice / nástupní
Radošovická linka
linka č. 59: je ze zastávky Sídliště Řepy vedena
pouze do zastávky Nádraží Strašnice / nástupní
Radošovická
Je zřízena náhradní autobusová doprava:
linka X-26: v nepřetržitém provozu v úseku
Strašnická - Nádraží Strašnice - Nádraží Hostivař
5) 56. 7. - 22. 8. 2007: úsek Strossmayerovo
náměstí - Čechův most - Malostranská a Čechův
most - Právnická fakulta - Staroměstská (termín
ukončení akce bude upřesněn)
linka č. 12: je ve směru ze zastávky Palmovka
odkloněna přes zastávky ze Strossmayerovoa
náměstí přes zastávky Sparta a Chotkovy sady na
Malostranskáou (dále pokračuje na Sídliště
Barrandov)
linka č. 17: (do 18. 7. 2007): je ve směru ze
zastávky Sídliště Ďáblice odkloněna přes zastávky
ze Strossmayerovoa náměstí přes zastávky Sparta,
Chotkovy sady a Malostranská na Staroměstskáou
(dále pokračuje na Sídliště Modřany / nástupní
Levského). Od 18. 7. 2007 je ze zastávky Sídliště
Ďáblice odkloněna přes zastávky ze

6) 18. 7. - 31. 10. 2007: křižovatka Palackého
náměstí
linka č. 3: je ve směru ze zastávky Lehovec
odkloněna z přes zastávky Karlovoa náměstí a
Moráně přes zastávky Botanická zahrada a
Albertov na Výtoň (dále pokračuje na Sídliště
Modřany / nástupní Levského)
linka č. 4: je ve směru ze zastávky Čechovo
náměstí odkloněna přes zastávky z Karlovoa
náměstí a Moráně přes zastávky Albertov a Výtoň
do obratiště (dále na Podolská vodárna), kde je
ukončena
linka č. 6: je ve směru ze zastávky Laurová
prodloužena ze zastávky Kubánské náměstí do
zastávky (dále na Nádraží Strašnice / nástupní
Radošovická), kde je ukončena
linka č. 7: je mimo provoz
linka č. 10: je ve směru ze zastávky Sídliště
Ďáblice odkloněna z přes zastávky Karlovoa
náměstí přes zastávky Národní divadlo a Újezd k
Andělu (dále pokračuje na Sídliště Řepy)
linka č. 14: (do 22.8. 2007): je ve směru ze
zastávky Vozovna Kobylisy odkloněna ze přes
zastávky Strossmayerovoa náměstí přes zastávky
Vltavská a Těšnov na Masarykovo nádraží, dále
pokračuje do Lazarskáé, odkud je znovu
odkloněna přes Národní divadlo a Újezd k Andělu
(dále pokračuje na Sídliště Barrandov).
linka č. 14 (od Od 22. 8. 2007): je ve směru ze
zastávky Vozovna Kobylisy odkloněna z přes
zastávky Lazarskáé přes zastávky Národní divadlo
a Újezd k Andělu (dále pokračuje na Sídliště
Barrandov).
linka č. 16: je ve směru ze zastávky Spojovací
odkloněna z přes zastávky Karlovoa náměstí a
Moráně přes zastávky Botanická zahrada a

Albertov na Výtoň (dále pokračuje na Nádraží
Braník)
linka č. 17: (do 22. 8. 2007): je ve směru ze
zastávky Sídliště Ďáblice odkloněna ze přes
zastávky Strossmayerovoa náměstí přes zastávky
Sparta, Chotkovy sady, Malostranská na
Staroměstská, Národní divadlo, Karlovo náměstí a
Albertov na Výtoň (dále pokračuje na Sídliště
Modřany / nástupní Levského). Od 22. 8. 2007 je
ve směru ze zastávky Sídliště Ďáblice odkloněna ze
Staroměstské přes zastávky Národní divadlo,
Karlovo náměstí a Albertov na Výtoň (dále
pokračuje na Sídliště Modřany / nástupní
Levského).
linka č. 20: (do 22. 8. 2007 a od 1. 9. 2007): je ve
směru ze zastávky Divoká Šárka odkloněna ze přes
zastávkuy Anděl do zastávky Kotlářka, kde je
ukončena. Od 22. 8. do 1. 9. 2007 je ve směru ze
zastávky Divoká Šárka odkloněna z Malostranské
přes zastávky Malostranská Čechův most,
Výstaviště a Nádraží Holešovice na (dále na
Palmovkau, kde je ukončena).
linka č. 21: je mimo provoz
linka č. 24: je ve směru ze zastávky Sídliště
Ďáblice Březiněveská / výstupní Kobylisy
odkloněna ze přes zastávky Průběžná přes
Černokosteleckou do zastávky (dále na Ústřední
dílny DP), kde je ukončena.
linka č. 37: je zřízena v trase ve směru Sídliště
Řepy - Anděl - Sídliště Barrandov (provoz jen v
pracovní dny ráno a odpoledne)
linka č. 52: je ve směru ze zastávky Lehovec
odkloněna z přes zastávky Karlovoa náměstí a
Moráně přes zastávky Botanická zahrada a
Albertov na Výtoň (dále pokračuje na Sídliště
Modřany / nástupní Levského)
linka č. 54: (do 22. 8. 2007): je ve směru ze
zastávky Lehovec odkloněna ze přes
Strossmayerovoa náměstí přes zastávky Vltavská a
Těšnov na Masarykovo nádraží, dále pokračuje do
Lazarskáé, odkud je znovu odkloněna přes
Národní divadlo a Újezd k Andělu (dále pokračuje
na Sídliště Barrandov).
linka č. 54 (od Od 22. 8. 2007): je ve směru ze
zastávky Lehovec odkloněna ze přes zastávky
Lazarská přes zastávky Národní divadlo a Újezd k
Andělu (dále pokračuje na Sídliště Barrandov).
7) 22. 8. - 3.1. 9. 2007: křižovatka Klárov x
Letenská (termín zahájení akce bude upřesněn)
linka č. 12: je ve směru ze zastávky Sídliště
Barrandov odkloněna ze vedena přes zastávkuy
Anděl do zastávky Kotlářka, kde je ukončena.
linka č. 18: je ve směru ze zastávky Petřiny
odkloněna z přes zastávky Malostranskáé přes
zastávku Právnická fakulta na Staroměstskáou
(dále pokračuje k na Vozovnaě Pankrác)
linka č. 20: je ve směru ze zastávky Divoká Šárka
odkloněna z Malostranské přes zastávky
Malostranská Čechův most, Výstaviště a Nádraží
Holešovice na (dále na Palmovkau, kde je
ukončena).
linka č. 22: je ve směru ze zastávky Bílá Hora
odkloněna z přes zastávky Malostranskáé přes
zastávky Právnická fakulta a Staroměstská k
Národnímu divadlou (dále pokračuje na Nádraží
Hostivař)

linka č. 23: je ve směru ze zastávky Malovanka
odkloněna z přes zastávky Malostranskáé přes
zastávky Právnická fakulta a Staroměstská k
Národnímu divadlou (dále pokračuje na Kubánské
náměstí)
linka č. 57: je ve směru ze zastávky Bílá Hora
odkloněna z přes zastávky Malostranskáé přes
zastávky Právnická fakulta a Staroměstská k
Národnímu divadlou (dále pokračuje na Nádraží
Hostivař)
Je zřízena náhradní autobusová doprava:
linka X-23: v denním provozu v úseku Újezd Malostranské náměstí a zpět.

Ufffffffffff...... To je síla, co? A abych
jenom nešťoural, co všem Pražanům či
turistům nabídnout třeba níže uvedenou
verzi. Černě je tentokrát trvalý stav a bíle
tučně jsou všichni upozorněni na změny. V
každém okamžiku je ale uvedena celá trasa
linky s významnými body. A na grafické
zvýraznění změn se pak dá upozornit ve více
jazycích. Kromě toho nenazývám linky
linkami, ale označuji je zkratkami TRAM a
BUS, aby se i člověk nemluvící česky ani
anglicky měl šanci v dokumentu vyznat.

letní doprava
v Praze
aneb Nešlo by to třeba takhle?
DOČASNÉ ZMĚNY TRAS
TRAMVAJE
Tramvajový provoz bude v souvislosti
s opravami a rekonstrukcemi tramvajových
tratí v době letních prázdnin postupně ovlivněn
výlukami v níže uvedených úsecích.
Úseky, v nichž dochází dočasně ke změně
pravidelné trasy tramvajové linky, jsou
vyznačeny bílým zvýrazněním zastávek.

1) Štefánikův most (3. 2. - 22. 8. 2007):
TRAM č. 5: OLŠANSKÉ HŘBITOVY - Flora - Hlavní
nádraží - Masarykovo nádraží - Bílá labuť - Těšnov
- Vltavská - Dělnická - Nádraží Holešovice VÝSTAVIŠTĚ
TRAM č. 8: PODBABA - Vítezné nám. - Hradčanská Strossmayerovo nám. - Vltavská - Těšnov - Florenc
- Invalidovna - Palmovka - NÁDRAŽÍ VYSOČANY
(nástupní VYSOČANSKÁ)
TRAM č. 14: (do 18. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV - Anděl - Palackého nám. - Karlovo
nám. - Lazarská - Václavské nám. - Masarykovo
nádraží - Bílá labuť - Těšnov - Vltavská Strossmayerovo nám. - Výstaviště - Nádraží
Holešovice - Kobylisy - VOZOVNA KOBYLISY
TRAM č. 14: (od 18. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV - Anděl - Újezd - Národní divadlo Národní třída - Lazarská - Václavské nám. -

Masarykovo nádraží - Bílá labuť - Těšnov Vltavská - Strossmayerovo nám. - Výstaviště Nádraží Holešovice - Kobylisy - VOZOVNA KOBYLISY
TRAM č. 51: DIVOKÁ ŠÁRKA - Vítězné náměstí Hradčanská - Strossmayerovo nám. - Vltavská Těšnov - Bílá labuť - Masarykovo nádraží Vávclavské nám. - Lazarská - I. P. Pavlova - Nám.
Míru - Flora - Želivského - Strašnická - NÁDRAŽÍ
STRAŠNICE (nástupní RADOŠOVICKÁ)
TRAM č. 54: (do 5. 7. 2007) LEHOVEC - Hloubětín
- Kolbenova - Vysočanská - Palmovka - Nádraží
Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo nám. Čechův most - Staroměstská - Národní třída Lazarská - Karlovo nám. - Anděl - SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV
TRAM č. 54: (od 5. 7. do 18. 7. 2007) LEHOVEC Hloubětín - Kolbenova - Vysočanská - Palmovka Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo
nám. - Vltavská - Těšnov - Masarykovo nádraží Lazarská - Karlovo nám. - Anděl - SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV
TRAM č. 54: (od 18. 7. 2007) LEHOVEC Hloubětín - Kolbenova - Vysočanská - Palmovka Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo
nám. - Vltavská - Těšnov - Masarykovo nádraží Lazarská - Národní třída - Národní divadlo Újezd - Anděl - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:
V úseku Florenc - Bílá labuť - Náměstí Republiky
- Dlouhá třída je možné využít pro náhradní
dopravu BUS č. 133 a 207 v denním provozu
(BUS č. 207 pouze v prac. dny) a BUS č. 505, 509
a 513 v nočním provozu.

2) Moráň - Otakarova a Výtoň - Albertov,
křižovatka Albertov (14. 5. - 18. 7. 2007):
TRAM č. 4: ČECHOVO NÁMĚSTÍ - Náměstí Míru I. P. Pavlova - Karlovo nám. - Palackého nám. Anděl - KOTLÁŘKA - Motol - SÍDLIŠTĚ ŘEPY (do
zastávky Sídliště Řepy je prodloužena pouze ve
špičkách pracovních dnů
TRAM č. 6: LAUROVÁ - Anděl - Újezd - Národní
třída - Karlovo nám. - I. P. Pavlova - Otakarova Kubánské nám. - Průběžná - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE
(nástupní RADOŠOVICKÁ)
TRAM č. 7: je po dobu výluky mimo provoz
TRAM č. 18: PETŘINY - Hradčanská - Malostranská Staroměstská - Národní třída - Karlovo nám. Moráň (T) - Palackého nám. - Anděl - KOTLÁŘKA
TRAM č. 24: BŘEZINĚVESKÁ (výstupní KOBYLISY) Kobylisy - Bulovka - Palmovka - Invalidovna Florenc - Masarykovo nádraží - Václavské nám. Karlovo nám. - I. P. Pavlova - Otakarova Kubánské nám. - Průběžná - Strašnická Černokostelecká - ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
TRAM č. 38: (zvláštní linka) VOZOVNA PANKRÁC Pražského povstání - Náměstí bratří Synků Otakarova - Pražského povstání - VOZOVNA
PANKRÁC
TRAM č. 53: (do 5. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Trojská - Nádraží Holešovice Strossmayerovo nám. - Právnická fakulta Staroměstská - Lazarská - Karlovo nám. - I. P.
Pavlova - Otakarova - VOZOVNA PANKRÁC

TRAM č. 53: (od 5. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Trojská - Nádraží Holešovice Strossmayerovo nám. - Letenské nám. - Sparta Malostranská - Staroměstská - Lazarská - Karlovo
nám. - I. P. Pavlova - Nuselské schody Otakarova - VOZOVNA PANKRÁC
TRAM č. 55: VOZOVNA KOBYLISY - Kobylisy Bulovka - Palmovka - Krejcárek - Biskupcova Olšanské nám. - Hlavní nádraží - Václavské nám. Lazarská - Karlovo nám. - I. P. Pavlova - Nuselské
schody - Otakarova - Kubánské nám. - Strašnická Černokostelecká - ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
Po dobu výluky se zřizuje pro linky č. 38, 53 a
56 zastávka Náměstí bratří Synků ve směru z
centra v ulici Na Zámecké v občasné zastávce
tramvají. Pro autobusovou linku č. 193 je
dočasně tato zastávka zřízena jako nástupní.
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:
BUS č. X-18: LAZARSKÁ - Karlovo nám. Botanická zahrada - Výtoň - OSTRČILOVO
NÁMĚSTÍ (v nepřetržitém provozu)
BUS č. X-24: OTAKAROVA - Divadlo Na Fidlovačce
- Svatoplukova - OSTRČILOVO NÁM a zpět
(polookružní linka v denním provozu)

3) úsek Radošovická - Nádraží Hostivař
(5. 7. - 9. 7. 2007 0:30 hod.):
TRAM č. 22: BÍLÁ HORA - Vypich - Pražský hrad Malostranská - Újezd - Národní třída - I. P. Pavlova
- Nám. Míru - Koh-i-noor - Kubánské nám. NÁDRAŽÍ STRAŠNICE (nástupní RADOŠOVICKÁ)
TRAM č. 26: DIVOKÁ ŠÁRKA - Vítězné nám. Hradčanská - Strossmayerovo nám. - Vltavská - Bílá
labuť - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží Olšanské nám. - Nákladové nádr. Žižkov Želivského - Strašnická - Průběžná - KUBÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ
TRAM č. 57: BÍLÁ HORA - Vypich - Hradčanská Malostranská - Újezd - Národní třída - I. P. Pavlova
- Nám. Míru - Koh-i-noor - Kubánské nám. NÁDRAŽÍ STRAŠNICE (nástupní RADOŠOVICKÁ)
TRAM č. 59: SÍDLIŠTĚ ŘEPY - Anděl - Újezd Národní třída - I. P. Pavlova - Nám. Míru - Koh-inoor - Kubánské nám. - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE
(nástupní RADOŠOVICKÁ)
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:
BUS č. X-26: STRAŠNICKÁ - Průběžná - Nádraží
Strašnice - Radošovická - Zahradní Město NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ (v nepřetržitém provozu)

4) úsek Strossmayerovo nám. - Čechův most
- Malostranská a Čechův most - Právnická
fakulta - Staroměstská (6. 7. - 22. 8. 2007):
TRAM č. 12: PALMOVKA - Nádraží Holešovice Výstaviště - Strossmayerovo nám. - Letenské nám.
- Sparta - Malostranská - Újezd - Anděl - SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV
TRAM č. 17: (do 18. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Nádraží Holešovice - Výstaviště Strossmayerovo nám. - Letenské nám. - Sparta Malostranská - Staroměstská - Národní divadlo -

Jiráskovo nám. - Palackého nám. - Výtoň - Nádraží
Braník - SÍDLIŠTĚ MODŘANY (nástupní LEVSKÉHO)
TRAM č. 17: (od 18. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Nádraží Holešovice - Výstaviště Strossmayerovo nám. - Letenské nám. - Sparta Malostranská - Staroměstská - Karlovy lázně (T) Národní divadlo - Národní třída - Karlovo nám. Albertov - Výtoň - Nádraží Braník - SÍDLIŠTĚ
MODŘANY (nástupní LEVSKÉHO)
TRAM č. 53: (do 18. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Trojská - Nádraží Holešovice Strossmayerovo nám. - Letenské nám. - Sparta Malostranská - Staroměstská - Lazarská - Karlovo
nám. - I. P. Pavlova - Nuselské schody Otakarova - VOZOVNA PANKRÁC
TRAM č. 53: (od 18. 7. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Trojská - Nádraží Holešovice Strossmayerovo nám. - Letenské nám. - Sparta Malostranská - Staroměstská - Lazarská - Karlovo
nám. - Albertov - Otakarova - VOZOVNA PANKRÁC
TRAM č. 54: (do 18. 7. 2007) LEHOVEC Hloubětín - Kolbenova - Vysočanská - Palmovka Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo
nám. - Vltavská - Těšnov - Masarykovo nádraží Lazarská - Karlovo nám. - Anděl - SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV
TRAM č. 54: (od 18. 7. 2007) LEHOVEC Hloubětín - Kolbenova - Vysočanská - Palmovka Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo
nám. - Vltavská - Těšnov - Masarykovo nádraží Lazarská - Národní třída - Národní divadlo Újezd - Anděl - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NENÍ ZAVEDENA

5) křižovatka Palackého náměstí a přilehlé
úseky (18. 7. - 31. 10. 2007):
TRAM č. 3: LEHOVEC - Hloubětín - Nádraží Libeň Palmovka - Vltavská - Těšnov - Masarykovo nádraží
- Václavské nám. - Karlovo nám. - Moráň (T) Botanická zahrada - Albertov - Výtoň - Nádraží
Braník - SÍDLIŠTĚ MODŘANY (nástupní LEVSKÉHO)
TRAM č. 4: ČECHOVO NÁMĚSTÍ - Nám. Míru - I. P.
Pavlova - Karlovo nám. - Moráň (T) - Botanická
zahrada - Albertov - Výtoň - PODOLSKÁ VODÁRNA
TRAM č. 6: LAUROVÁ - Anděl - Újezd - Národní
třída - Karlovo nám. - I. P. Pavlova - Otakarova Kubánské nám. - Průběžná - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE
(nástupní RADOŠOVICKÁ)
TRAM č. 7: je po dobu výluky mimo provoz
TRAM č. 10: SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE - Kobylisy - Bulovka
- Palmovka - Krejcárek - Biskupcova - Želivského Flora - Nám. Míru - I. P. Pavlova - Karlovo nám. Národní třída - Národní divadlo - Újezd - Anděl Kotlářka - SÍDLIŠTĚ ŘEPY
TRAM č. 14: (do 22. 8. 2007) SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV - Anděl - Újezd - Národní divadlo Národní třída - Lazarská - Václavské nám. Masarykovo nádraží - Bílá labuť - Těšnov Vltavská - Strossmayerovo nám. - Výstaviště Nádraží Holešovice - Kobylisy - VOZOVNA KOBYLISY
TRAM č. 14: (od 22. 8. 2007) SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV - Anděl - Újezd - Národní divadlo Národní třída - Lazarská - Václavské nám. Masarykovo nádraží - Náměstí Republiky -

Strossmayerovo nám. - Výstaviště - Nádraží
Holešovice - Kobylisy - VOZOVNA KOBYLISY
TRAM č. 16: SPOJOVACÍ - Ohrada - Želivského Flora - Nám. Míru - I. P. Pavlova - Karlovo nám. Moráň (T) - Botanická zahrada - Albertov - Výtoň - Podolská vodárna - NÁDRAŽÍ BRANÍK
TRAM č. 17: (do 22. 8. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Nádraží Holešovice - Výstaviště Strossmayerovo nám. - Letenské nám. - Sparta Malostranská - Staroměstská - Karlovy lázně (T) Národní divadlo - Národní třída - Karlovo nám. Albertov - Výtoň - Nádraží Braník - SÍDLIŠTĚ
MODŘANY (nástupní LEVSKÉHO)
TRAM č. 17: (od 22. 8. 2007) SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Kobylisy - Nádraží Holešovice - Výstaviště Strossmayerovo nám. - Čechův most - Právnická
fakulta - Staroměstská - Karlovy lázně (T) Národní divadlo - Národní třída - Karlovo nám. Albertov - Výtoň - Nádraží Braník - SÍDLIŠTĚ
MODŘANY (nástupní LEVSKÉHO)
TRAM č. 20: (do 22. 8. 2007 a od 1. 9. 2007)
DIVOKÁ ŠÁRKA - Červený Vrch - Vítězné nám. Hradčanská - Malostranská - Újezd - Anděl Klamovka - KOTLÁŘKA
TRAM č. 20: (od 22. 8. 2007 do 1. 9. 2007)
DIVOKÁ ŠÁRKA - Červený Vrch - Vítězné nám. Hradčanská - Malostranská (u Úřadu vlády) Čechův most - Strossmayerovo nám. - Výstaviště
- Nádraží Holešovice - Maniny - PALMOVKA
TRAM č. 21: je po dobu výluky mimo provoz
TRAM č. 24: BŘEZINĚVESKÁ (výstupní KOBYLISY) Kobylisy - Bulovka - Palmovka - Invalidovna Florenc - Masarykovo nádraží - Václavské nám. Karlovo nám. - Albertov - Divadlo Na Fidlovačce Otakarova - Kubánské nám. - Průběžná - Strašnická
- Černokostelecká - ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
TRAM č. 37: (zvláštní linka) SÍDLIŠTĚ ŘEPY Kotlářka - Anděl - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
(v provozu jen v pracovní dny ráno a odpoledne)
TRAM č. 52: LEHOVEC - Hloubětín - Nádraží Libeň Palmovka - Invalidovna - Florenc - Masarykovo
nádraží - Václavské nám. - Lazarská - Karlovo nám.
- Moráň (T) - Botanická zahrada - Albertov - Výtoň
- SÍDLIŠTĚ MODŘANY (nástupní LEVSKÉHO)
TRAM č. 54: (do 22. 8. 2007) LEHOVEC Hloubětín - Kolbenova - Vysočanská - Palmovka Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo
nám. - Vltavská - Těšnov - Masarykovo nádraží Lazarská - Národní třída - Národní divadlo Újezd - Anděl - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
TRAM č. 54: (od 22. 8. 2007) LEHOVEC Hloubětín - Kolbenova - Vysočanská - Palmovka Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo
nám. - Náměstí Republiky - Masarykovo nádraží Lazarská - Národní třída - Národní divadlo Újezd - Anděl - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NENÍ ZAVEDENA

6) křižovatka Klárov x Letenská
(22. 8. - 1. 9. 2007):
TRAM č. 12: SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - Smíchovské
nádraží - Anděl - Klamovka - KOTLÁŘKA
TRAM č. 18: PETŘINY - Hradčanská - Malostranská
(u Úřadu vlády) - Právnická fakulta - Staroměstská

- Národní třída - Karlovo náměstí - Albertov Divadlo Na Fidlovačce - Náměstí bratří Synků Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC
TRAM č. 20: DIVOKÁ ŠÁRKA - Červený Vrch Vítězné nám. - Hradčanská - Malostranská (u Úřadu
vlády) - Čechův most - Strossmayerovo nám. Výstaviště - Nádraží Holešovice - PALMOVKA
TRAM č. 22: BÍLÁ HORA - Vypich - Pražský hrad Malostranská (u Úřadu vlády) - Právnická fakulta Staroměstská - Národní divadlo - Národní třída I. P. Pavlova - Nám. Míru - Koh-i-noor - Kubánské
nám. - Nádraží Strašnice - Zahradní Město Hostivařská - NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
TRAM č. 23: MALOVANKA - Pražský hrad Malostranská (u Úřadu vlády) - Právnická fakulta Staroměstská - Národní divadlo - Národní třída I. P. Pavlova - Nám. Míru - Jana Masaryka - Koh-inoor - KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
TRAM č. 57: BÍLÁ HORA - Vypich - Hradčanská Malostranská (u Úřadu vlády) - Právnická fakulta Staroměstská - Národní divadlo - Národní třída I. P. Pavlova - Nám. Míru - Koh-i-noor - Kubánské
nám. - Nádraží Strašnice - Zahradní Město Hostivařská - NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:
BUS č. X-23: ÚJEZD - Hellichova - MALOSTRANSKÉ
NÁMĚSTÍ a zpět (polookružní linka v denním
provozu)

A na závěr by to asi chtělo vzkaz pro
nového ředitele DP. Doba hájení už skončila a
"Hurá akce" je už prostě spojená s panem
Dvořákem. Ono je totiž asi poněkud odlišné
řídit televizi a dopravní podnik. Když se v
televizi nějakému pořadu nebo celé firmě
nedaří, najme se reklamní agentura a hned
máme třeba "Prima léto". Je to snadné.
Pořady jsou stejné, jen se vše lépe prodá
lidem, aby to chtěli svými kukadly každý den
konzumovat.
V televizi můžete prodat lidem všechno,
když najdete způsob jak. Už Monty Pythoni v
jedné scénce říkali: "Lidi jsou idioti, budou v
televizi klidně čumět i na provoz na dálničním
přivaděči, když jim vysvětlíme, že je to
zajímavé."
Ano, televizní divák snese ledacos, protože
televize není do značné míry službou, jen
prostředkem, jak zabít čas. Je poněkud
tragické si proto myslet, že na klesající
popularitu DP nasadím reklamní agenturu,
vytvořím letní akcičku a lidičky se mi pohrnou
do tramvají jako diví. Pokud nabízím pořád
špatné služby, reklamní kampaň reputaci DP
nepomůže. Právě naopak, taková kampaň pak
opravdu vypadá jako výsměch lidem, co
pražskou dopravu používají, a kteří za ní také
platí.
Když k tomu přičteme fakt, že se stejně
jako před dvěma lety zase jezdí v tramvajové
síti v prázdninovém sedle (tedy přes poledne)

po 12 minutách, opravdu není příjemné v létě
tramvajemi cestovat (Inu média tlačila na
zkrácení intervalu už před dvěma lety, loni se
jim vyhovělo a letos se již zapomnělo...). A
ještě když v tomhle intervalu vyfasujete
zrovna cestu "novou tramvají" 14T (přezdívky
vetřelec, či vozík ve strašidelném hradě), kam
se nikdo nevejde, je to opravdu na výkřik, ale
rozhodně ne "Hurá. Spíše Uááááá nebo do
......, ale nechci být hrubý.
Když média prostě netlačí, tak se prostě
tlačí cestující, to je koloběh života. Vzpomněl
jsem si na tuhle průpovídku zrovna dnes v
poledne, kdy jsem na cestě z oběda použil ten
zmetek jménem 14T na lince číslo 9, a to
pouze na cestu v délce dvou zastávek. Málem
jsem byl okraden, intimně jsem se seznámil s
jednou slečnou. Pochopitelně poté, co jsem jí
šlápl na nohu a pak málem přepadl na její
sedadlo. Dvě zastávky a málem jsem skončil v
base za harašení. V každém případě jsem se z
toho nového zázraku, kterých bude ve městě
60 za 3 a půl miliardy, velmi rád vypotácel a
děkoval, že jsem jízdu přežil.
Že by ty tramvaje objednával pro Prahu
ten Ukrajinec (nic proti této národnosti, ale
přece jen je to cizinec), co psal ten leták?
Nejdříve objednal 20 a pak klidně, protože je
v Česku negramotný, podepsal i tu opci na
dalších 40 vozů. Nebo to byl někdo jiný
negramotný, ale to už raději nebudu
rozvádět....
V této souvislosti mě jen napadá, že
hlavním heslem letní kampaně DP o výlukách v
anglickém jazyce je slovo diversion. Což je v
českém překladu sice především odklon, ale
kouzlem nechtěného i zpronevěra... Ne, že
bych někoho obviňoval, ale peníze nás všech
za spoustu idiotských vlaječek Hurá a za
hotentotsky psaný leták mohly být využity
poněkud účelněji...
A skončím, jako loni, podobnou omluvou.
JEDNU VELIKOU ADRESUJI VŠEM OBYVATELŮM
A NÁVŠTĚVNÍKŮM PRAHY ZA VŠECHNO, CO JIM
DP PROVÁDÍ. PŘESTO OPĚT VZKAZUJI, JÍZDNÉ
JE TŘEBA PLATIT, TŘEBA SE TO VŠECHNO
ČASEM PŘECE JEN ZLEPŠÍ. NA DP TOTIŽ STÁLE
PRACUJE I SPOUSTA MOC FAJN LIDÍ, DOKONCE
NĚKTEŘÍ UŽ I NA SPRÁVNÝCH MÍSTECH. A TI SI
PODOBNOU KRITIKU NEZASLOUŽÍ. ALE PODNIK
JE POŘÁD VŮL. I KDYŽ SE NADÁLE
TRANSFORMUJE V KRÁVU. NEBO ŽE BY UŽ
ZASE Z KRÁVY NA VOLA, KDO VÍ... TO JE TEN
KOLOBĚH ŽIVOTA.
Hezký den všem,
kterým pražská doprava není lhostejná, přeje
Martin Šubrt

