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 S ohledem na to, že na Barrandovském mostě budou 
trvale k dispozici 3 jízdní pruhy v každém směru, 
provoz všech autobusových linek (118, 125, 170, 190, 196 
a 197) zde zůstane zachován.

 Je kladen důraz na preferenci autobusových linek 
na příjezdových komunikacích 
(pravděpodobnější kolony na příjezdových 
komunikacích než přímo na mostě), 
a to s využitím stávajících, mírně prodloužených, 
či nových dočasných vyhrazených pruhů pro autobusy.

 Dočasné nové či prodloužené vyhrazené jízdní pruhy
(VJP) pro autobusy jsou aktuálně vyznačovány v ulicích 
Jeremenkově, Vrbově, Ke Krči a Modřanské. 



VJP PRO AUTOBUSY V OKOLÍ MOSTU
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Mapa 
trvalých i dočasných

VJP pro autobusy
v okolí mostu

Realizace dočasného 
vyhrazeného pruhu pro 
autobusy (VJP) ve Vrbově 
ulici (5. 5. 2022).



VJP PRO BUS NA STRAKONICKÉ UL.
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Případné delší kolony
na Strakonické předjedou
autobusy v nově otevřeném
vyhrazeném pruhu



POSÍLENÉ TRAMVAJOVÉ SPOJENÍ
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 V pracovní dny
6:00-19:00 hodin
tramvají č. 21
Sídliště Modřany
- Nádraží Modřany
- Nádraží Braník
- Přístaviště
- Dvorce
- Podolská vodárna
- Palackého nám.
- Anděl
Smíchovské nádraží
(nasazeny soupravy
interval 8-10 min)



ROZDĚLENÍ LINKY 125
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 S ohledem na ostatní dopravu a na základě žádosti MČ P4 
nedošlo k vyhrazení samostatných pruhů pro autobusy na 
Jižní spojce.

 Aby případná zdržení spojů na lince 125 v okolí 
Barrandovského mostu neovlivňovala spojení cestujících 
mezi Háji a Skalkou, bude pouze v pracovní dny od cca 6:00 
do 20:00 linky 125 rozdělena na linky X125 Smíchovské 
nádraží – Háje – Jižní Město a 125 Háje – Skalka. 



V RÁMCI PID MOHOU JEŠTĚ POMOCI
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 Mezi Dvorci a Lihovarem je v provozu v pracovní dny 
od 7:00 do 22:00 přívoz P3. V ranní špičce jede po 10 
minutách, zbytek dne po 15 minutách.

 Na jaře 2022 bylo molo přívozu P3 na pravém břehu 
přesunuto do blízkosti tramvajové zastávky Dvorce 
vedle areálu Žlutých lázní.

 V případě vzniku kolon na Zbraslavi v okolí mostu Závodu 
míru umožněn z této oblasti odjezd posílenými vlakovými 
spoji (interval 15 minut ráno a 30 minut kolem poledne).

 Vložené vlakové spoje ukončeny s ohledem 
na kapacitu trati v Krči již ve stanici Praha-Braník.



DALŠÍ ZMĚNY V PROVOZU PID
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 V souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského 
mostu dochází také zatím v pracovních dnech 
k prodloužení všech spojů tramvajové linky 17 
z Výstaviště k Vozovně Kobylisy.

 S ohledem na růst turistického ruchu bude rovněž obnoven 
provoz nostalgické tramvajové linky 23.

 Dopravní situace v okolí Barrandovského mostu bude po 
zahájení jeho rekonstrukce velice podrobně sledována a 
vyhodnocována, v dalších týdnech proto nejsou vyloučeny 
další úpravy v provozu linek PID.  



Děkuji za pozornost
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