
Výluky metra a TRAM od 1. 7. 2017 

 
METRO 
 

1) Metro – úsek Florenc – Pražského povstání, linka C  
od 1. 7. (zahájení provozu) do 9. 7. 2017 (ukončení provozu) 
 

2) Metro – uzavření nástupiště ve stanici Muzeum na lince A pro směr Depo Hostivař  
od 11. 7. 2017 (zahájení provozu) na cca 5 měsíců 
 

TRAM 
 

3) TRAM, úsek Březiněveská – Vozovna Kobylisy 
od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 1. 9. 2017 (cca 0:30 hod.) 
 

4) TRAM, úsek Moráň – Albertov  
od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 9. 8. 2017 (cca 0:30 hod.) 
 

5) TRAM, úsek Strossmayerovo náměstí – Hradčanská 
od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 10. 7. 2017 (cca 0:30 hod.) 
 

6) TRAM, úsek Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací 
od 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 5. 7. 2017 (cca 0:30 hod.) 
 
navazuje 
 

7) TRAM, úsek Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova  
od 5. 7. (cca 0:30 hod.) do 10. 7. 2017 (cca 0:30 hod.) 

 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., k výše uvedeným výlukám připravil informační letáky 
v několika typech. Budou k dispozici ve vozech povrchové dopravy, v informačních vitrínách 
ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy nebo v informačních střediscích. 
K dispozici je budou mít i informátoři v terénu a budou i součástí informace na 
webu www.dpp.cz. 

Na výluky bude upozorňovat také hlášení ve stanicích metra a objevovat se budou i 
upozornění a informace v deníku Metro a dalších sdělovacích prostředcích. 

Bližší informace o jednotlivých dopravních opatřeních 
 
METRO 
 
1)  úsek Florenc – Pražského povstání, linka C, 1. – 9. 7. 2017 

Z důvodu opravy trati je od zahájení provozu v sobotu 1. 7. do ukončení provozu v neděli 
9. 7. 2017 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Florenc – Pražského 
povstání. 
 
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Florenc – Hlavní 
nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. 
 
Změny v provozu tramvají 
Zvyšuje se kapacita linky 6, na kterou jsou nasazovány dvouvozové soupravy. Všechny spoje 
linky 17 jsou provozovány v celé trase (Levského – Kobylisy). 
 
Změny v provozu autobusů 
Po dobu výluky je posílen provoz linek 135 a 196. 

http://www.dpp.cz/


 
Změny v zastávkách autobusů 
Pro linky 134 a 904 se přemísťují zastávky Pražského povstání – směr Kavčí hory v ulici 
Děkanská vinice I přibližně o 25 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Dačického, směr Podolská 
vodárna, resp. Sídliště Stodůlky v ulici Děkanská vinice I přibližně o 50 metrů směrem ke 
křižovatce s ulicí Na Pankráci. 
Pro linku 135 se přemísťuje nástupní zastávka Florenc do ulice Ke Štvanici, do nástupní 
zastávky linky 133.  
 
2)  uzavření nástupiště ve stanici Muzeum na lince A pro směr Depo Hostivař od 
11. 7. 2017 
 
Z důvodu opravy části nástupiště ve stanici Muzeum na lince A bude od zahájení provozu v 
úterý 11. 7. 2017 na cca 5 měsíců uzavřeno nástupiště pro směr Depo Hostivař.  
 
Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Nemocnice Motol je třeba dojet až do stanice 
Náměstí Míru a následně přestoupit na vlak v opačném směru. 
 
K odjezdu ze stanice Muzeum směrem na Depo Hostivař využijte vlak směr Nemocnice Motol 
a ve stanici Můstek přestupte do vlaku na opačné  straně nástupiště. 
 
TRAM 
 
3) TRAM, úsek Březiněveská – Vozovna Kobylisy 
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je od soboty 1. 7. 2017 (cca 0:30 hodin) do pátku 1. 
9. 2017 (cca 0:30 hodin) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Březiněveská – 
Vozovna Kobylisy. 
 
Změny tras tramvajových linek  
Linky 17 a 95 jsou ve směru z centra ukončeny v zastávce Kobylisy (nástupní zastávka 
Březiněveská).  
Linka 24 je ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky Kobylisy odkloněna přes zastávky 
Střelničná, Kyselova, Ládví a Štěpničná do obratiště Sídliště Ďáblice. 
 
Náhradní dopravu zajišťují pravidelné autobusové linky od stanice metra Kobylisy. V denním 
provozu linky 145, 162 a 169 a v nočním provozu linka 958 a v dočasně zřízené variantě 
také linka 162 v trase Kobylisy – Sídliště Kobylisy – Mirovická – Vozovna Kobylisy.  
 
 
4) TRAM, úsek Moráň – Albertov  
Z důvodu rekonstrukce kanalizace je od soboty 1. 7. (cca 0:30 hod.) do středy 9. 8. 2017 
(cca 0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Moráň – Albertov. 
 
Změny tras tramvajových linek  
Linky 14, 18, 24, 93 a 95 jsou v úseku Moráň – Albertov odkloněny přes zastávky Palackého 
náměstí a Výtoň. 
 
Náhradní doprava není zavedena. 
 
Po ukončení tohoto opatření bude výluka rozšířena o úsek Výtoň – Albertov – Otakarova. O 
konkrétních opatřeních budeme včas informovat. 
 
 
5) TRAM, úsek Strossmayerovo náměstí – Hradčanská 
Z důvodu obnovy rozvodného tepelného zařízení je od soboty 1. 7. (cca 0:30 hod.) do 
pondělí 10. 7. 2017 (cca 0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku 
Strossmayerovo náměstí – Hradčanská. 
 



Změny tras tramvajových linek  
Linky 1 a 25 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Hradčanská odkloněny přes zastávku 
Malostranská.  
Linky 8, 91 a 96 jsou v úseku Dlouhá třída – Hradčanská odkloněny přes zastávku 
Malostranská.  
Linka 12 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna přes zastávku 
Čechův most.  
Linka 26 je ve směru z centra ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna do obratiště 
Výstaviště Holešovice, kde je ukončena.   
 
V denním provozu je zavedena tramvajová linka 36 v trase Divoká Šárka – Dejvická – 
Hradčanská – Špejchar. 

 
Změny v zastávkách tramvají 
Po dobu výluky se zřizuje v obou směrech na nábřeží Edvarda Beneše zastávka 
Malostranská. 
 
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X1 v trase Strossmayerovo 
náměstí – Letenské náměstí – Hradčanská.  
V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X91 v trase Náměstí 
Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Hradčanská. 
 

6)  TRAM, úsek Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací 
Z důvodu opravy tramvajové trati je od soboty 1. 7. (cca 0:30 hod.) do středy 5. 7. 2017 (cca 
0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úsecích Olšanské náměstí – Nákladové 
nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací. 
 
Změny tras tramvajových linek  
Linka 1 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Krejcárek odkloněna do zastávky 
Biskupcova, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 11 směr Spořilov.  
Linka 9 je v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky 
Flora a Želivského. Ve směru od Sídliště Řepy je navíc ze zastávky Biskupcova odkloněna do 
zastávky Palmovka, kde je ukončena (výstupní zastávka v Sokolovské ulici, nástupní v ulici 
Na Žertvách).  
Linka 11 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Biskupcova, kde je ukončena, dále 
pokračuje jako linka 1 směr Sídliště Petřiny.  
Linka 26 je v úseku Olšanské náměstí – Želivského odkloněna přes zastávky Flora a Olšanské 
hřbitovy.  
Linka 95 je v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky 
Flora a Želivského.  
Linka 98 je ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Biskupcova odkloněna do zastávky 
Palmovka, kde je ukončena (výstupní zastávka v Sokolovské ulici, nástupní v ulici Na 
Žertvách). 
 
Změny v zastávkách tramvají 
Zřizuje se výstupní zastávka Palmovka v Sokolovské ulici ve směru Balabenka. 
 
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Biskupcova – 
Ohrada – Spojovací a X26 v trase Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov.  
V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X98 v trase Biskupcova – 
Ohrada – Spojovací. 
 

7)  TRAM, úsek Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova 
Z důvodu opravy tramvajové trati je od středy 5. 7. (cca 0:30 hod.) do pondělí 10. 7. 2017 
(cca 0:30 hod.) přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Nákladové nádraží Žižkov – 
Biskupcova. 



 
Změny tras tramvajových linek  
Linka 9 je ve směru od Sídliště Řepy zkrácena do zastávky Nákladové nádraží Žižkov, kde je 
ukončena, dále pokračuje jako linka 10 směr Sídliště Řepy nebo linka 16 směr Kotlářka.  
Linka 10 je ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Mezi Hřbitovy odkloněna do zastávky 
Nákladové nádraží Žižkov, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 9 směr Sídliště Řepy.  
Linka 11 je ve směru od Spořilova zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy, kde je ukončena.  
Linka 15 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Olšanské náměstí vedena jednosměrným 
objezdem přes zastávky Nákladové nádraží Žižkov, Želivského a Flora do zastávky Olšanské 
náměstí, odkud dále pokračuje po své trase zpět na Kotlářku.  
Linka 16 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Mezi Hřbitovy odkloněna do zastávky Nákladové 
nádraží Žižkov, kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 9 směr Sídliště Řepy.  
Linka 95 je rozdělena na dvě části – ve směru od Ústředních dílen DP je ze zastávky 
Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávky Mezi Hřbitovy a Želivského do obratiště 
Olšanské hřbitovy, kde je ukončena (nástupní zastávka Želivského); ve směru od 
Březiněveské je ze zastávky Krejcárek odkloněna do zastávky Ohrada, kde je ukončena, dále 
pokračuje jako linka 98 směr Spojovací.  
Linka 98 je rozdělena na dvě části – ve směru od Sídliště Řepy je zkrácena do obratiště 
Olšanské hřbitovy, kde je ukončena; ve směru od Spojovací je zkrácena do zastávky Ohrada, 
kde je ukončena, dále pokračuje jako linka 95 směr Kobylisy. 
 
V denním provozu jsou zavedeny tramvajové linky 30 v trase Spojovací – Ohrada – 
Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice a 31 v trase Spojovací – Ohrada – 
Palmovka – Balabenka – Nádraží Vysočany – Kolbenova – Hloubětín – Lehovec.  
 
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X10 v trase Olšanské 
hřbitovy – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada.  
V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X95 v trase Nákladové 
nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada a X98 v trase Olšanské hřbitovy – Želivského – 
Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada. 
 
 
O dalších připravovaných výlukách v provozu tramvají v průběhu letních prázdnin bude 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. včas informovat.  
 
 
 
 
 

 
 
 


