
Častěji a bez kolon na tramvaj do Modřan
Od 11. prosince 2011 dojde ke změně organizace autobusové dopravy v oblasti Dolních Břežan, Zlatníků a Hodkovic s cílem posílit návaznou dopravu k tramvajím     

v Modřanech a vytvořit tak alternativu k vytížené spojnici z Dolních Břežan na metro C Budějovická. Mnohem častější spojení k tramvaji v Modřanech umožní dostat se 

do centra Prahy za srovnatelný a v některých případech i kratší čas než přes Budějovickou a navíc neriskovat časté zpoždění kvůli kolonám na Praze 4. Například při cestě 

do oblasti Karlova náměstí nebo Národního divadla je cesta přes Modřany kratší oproti trase přes Budějovickou až o 10 minut.

Tramvajové linky 3, 17 a 21 nabízejí v Modřanech špičkový interval 2-4 minuty s jízdní dobou z Nádraží Modřany na Palackého náměstí za pouhých 17 minut. Tram-

vajová trať do Modřan navíc prošla v letošním roce zásadní rekonstrukcí, která přinesla nejen zkrácení jízdní doby, ale i výšení pohodlí pro cestující.

Oproti dnešnímu stavu dojde k převedení spojů linky 342 na linku 341, která bude navíc v pracovní dny významně posílena. V úseku z Dolních Břežan směrem na Toč-

nou a Obchodní náměstí bude zkrácen interval v ranní špičce z 20-30 na 10-15 minut, odpoledne se interval zkrátí ze 30 na 15 minut a večer bude místo 120 minut 

interval 60 minut. Častější spojení získají také Zlatníky-Hodkovice v ranní špičce, kdy se místo dnešního intervalu 20-30 minut doprava posílí na interval 15-20 minut.

Spojení Dolních Břežan a Jesenice bude zachováno v dnešním rozsahu novou linkou 442, která pojede z Břežan do Zlatníků jako linka 341 a poté bude pokračovat do 

Jesenice, kde nově zajistí místní spojení po okolí Jesenice. 
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Úpravy linek v oblasti Dolnobřežanska
- posílení linky 341

od 11.12.2011

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy         234 704 511    listopad 2011

Srovnání intervalů v úseku:
Dolní Břežany – Točná (– Obchodní náměstí)

Intervaly v minutách

 

pracovní dny

   víkendy

 ráno dopo-

ledne

odpo-

ledne

večer

původní stav 20-30 60 30 120 180

nově od 11. 12. 2011 10-15 60 15 60 180

Změny na jednotlivých linkách:

173 Převedení části spojů v pracovní dny v úseku Nádraží Modřany – Točná na linku 

341

341 Posílení v pracovní dny v úseku Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, náves 

342 Linka je zrušena a její spoje jsou převedeny na linky 341 a 442 

442  Nová linka v trase Zlatníky-Hodkovice, náves – Jesenice – Jesenice, Osnice - 

Jesenice v části původní trasy linky 342 (v zastávce Zlatníky-Hodkovice, náves je 

přímá návaznost na linku 341 bez nutnosti přestupu)
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