Tisková zpráva
DPP zrekonstruuje tramvajovou trať v ulicích Na Veselí a Soudní
Praha, 16. září 2020 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se od soboty 19. září 2020 pustí do
rekonstrukce další tramvajové trati v Praze, která je v havarijním stavu, konkrétně v ulicích Na
Veselí a Soudní. Z tohoto důvodu bude do 27. listopadu 2020 obousměrně přerušen provoz
tramvají v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. V rámci rekonstrukce DPP nahradí
stávající velkoplošné panely pevnou jízdní dráhou s upevněním typu W-tram. Současně s tím
v tramvajové trati nainstaluje protihluková opatření ve formě antivibračních rohoží a
kolejových mazníků. Rekonstrukci trati DPP využije k výměně kolejových konstrukcí a
oblouků před samotnou vozovnou Pankrác.
Změny tras tramvajových linek
Linka č. 18 bude ve směru od Nádraží Podbaba zkrácena do zastávky Pražského povstání.
Linka č. 93 bude ve směru od Sídliště Ďáblice zkrácena do zastávky Náměstí Bratří Synků (výstupní
zastávka bude v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka bude v obratišti tramvají).
V nočním provozu DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X93 v trase Náměstí Bratří Synků
– Pražského povstání.
Zastávky linky X93:
směr Pražského povstání
Náměstí Bratří Synků (nástupní): na náměstí Bratří Synků, v zastávce tramvají směr z centra
Nuselská radnice a Palouček: v Táborské ulici, v zastávkách tramvají
Pražského povstání (výstupní): v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky č. 134
směr Náměstí Bratří Synků
Pražského povstání (nástupní): v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky č. 134
Pražského povstání: v Táborské ulici, v zastávce autobusové linky č. 193
Palouček a Nuselská radnice: v Táborské ulici, v zastávkách tramvají
Náměstí Bratří Synků (výstupní): na náměstí Bratří Synků v prodloužené ulici Na Zámecké,
přibližně 40 metrů za křižovatkou s Čestmírovou ulicí

PŘERUŠENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ V ÚSEKU NUSELSKÁ RADNICE – VOZOVNA PANKRÁC
V souvislosti s rekonstrukčními pracemi bude z důvodu instalace a snesení kolejového přejezdu
v noci z pátku 18. 9. 2020 (22:00 hod.) na sobotu 19. 9. 2020 (4:20 hod.) a v sobotu 28. 11. 2020
od 0:00 hod. do 4:20 hod. obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Nuselská radnice –
Vozovna Pankrác.
Změny tras tramvajových linek
Linka č. 18 bude ve směru od Nádraží Podbaba zkrácena do zastávky Náměstí Bratří Synků
(výstupní zastávka bude v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka bude v obratišti tramvají).
Linka č. 93 bude (shodně s bodem 1) ve směru od Sídliště Ďáblice zkrácena do zastávky Náměstí
Bratří Synků (výstupní zastávka bude v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka bude v obratišti
tramvají).
Náhradní autobusová doprava X93 bude v průběhu těchto částí výluky vedena v trase Náměstí
Bratří Synků – Vozovna Pankrác.
Zastávky linky X93:
směr Vozovna Pankrác
Náměstí Bratří Synků (nástupní): na náměstí Bratří Synků, v zastávce tramvají směr z centra
Nuselská radnice a Palouček: v Táborské ulici, v zastávkách tramvají
Pražského povstání: v ulici Na Pankráci, v zastávce autobusové linky č. 193
Na Veselí: v ulici Na Veselí, v zastávce tramvají směr z centra
Vozovna Pankrác (výstupní): v obratišti tramvají
směr Náměstí Bratří Synků
Vozovna Pankrác (nástupní): v Soudní ulici, v nástupní zastávce tramvají
Na Veselí: v ulici Na Veselí, v zastávce tramvají
Pražského povstání: v Táborské ulici, v zastávce autobusové linky č. 193
Palouček a Nuselská radnice: v Táborské ulici, v zastávkách tramvají
Náměstí Bratří Synků (výstupní): na náměstí Bratří Synků, v prodloužené ulici Na Zámecké
přibližně 40 metrů za křižovatkou s Čestmírovou ulicí

informační opatření:


informační letáky v několika typech (celkem cca 6 800 ks)
o

od 18. 9. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové
dopravy v dotčené oblasti

o




ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy

informátoři v reflexních vestách v prvních dnech výluky na nejexponovanějších místech
o

informace v češtině i angličtině

o

k dispozici informační letáky pro cestující

úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním
opatřením



od 18. 9. do 21. 9. každých 15 min. hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém
jazyce



hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek



v době výluky na konkrétních místech určení 8 velkých informačních tabulí s mapou okolí a
základními textovými informacemi v češtině i angličtině

Schéma je k dispozici zde: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/7260

Kontakty pro více informací:
E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP), je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu
v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 25 denních
a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2020 DPP vlastnil 1 144 autobusů, 850 tramvajových
vozů a 730 vozidel metra. DPP v loňském roce přepravil 1,17 miliardy cestujících a ujel více než 182 mil.
vozokilometrů. Podnik měl k 1. 1. 2020 celkem 11 006 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 303 řidičů
MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na www.dpp.cz

