
Vážení cestující, 
z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je od úterý 14. 5. (cca 0:30 hod.) 
do soboty 29. 6. 2013 (cca 4:30 hod.) přerušen obousměrně tramvajový 
provoz v úseku

změna trasy diversion

ORTENOVO NÁMĚSTÍ - DĚLNICKÁ
náhradní autobusová doprava

provoz tram

úsek bez provozu tram

12

14

24

v úseku Strossmayerovo náměstí - Maniny je vedena přes zastávky 
Vltavská a Pražská tržnice

ve směru od Sídliště Barrandov je ze zastávky Vltavská vedena přes 
zastávky Strossmayerovo náměstí, Veletržní palác a Nádraží Hole-
šovice do zastávky Ortenovo náměstí, kde je ukončena

je ukončena v zastávce Ortenovo náměstí (nepokračuje dále jako 
linka 14)

Změny tras tramvajových linek:

54
v úseku Strossmayerovo náměstí - Maniny je vedena přes zastávky 
Vltavská a Pražská tržnice

X14 Nádr. Holešovice - Maniny - Nádr. Holešovice
rozšířený denní provoz (do cca 1:30 hod.)

směr Maniny:

Nádraží Holešovice nástupní v zastávce BUS linky 156 v obratišti BUS

Ortenovo náměstí na Ortenově náměstí, před křižovatkou s ulicí Přívozní

U Průhonu   v ul. Na Maninách, před křiž. s ul. U Průhonu 

Maniny    v ul. Na Maninách, před křiž. s ul. Dělnickou

směr Nádraží Holešovice:

Dělnická   v ul. Dělnické, za křiž. s ul. Komunardů

U Průhonu   v ul. Osadní, před křiž. s ul. U Průhonu

Ortenovo náměstí v ul. Osadní, před křiž. s Ortenovým náměstím

Nádraží Holešovice výstupní ve výstupní zastávce v obratišti BUS

Změny v tramvajových zastávkách:
Na předmostí Hlávkova mostu je zřízena obousměrně zastávka TRAM Vltavská.

Tarifní opatření:
Cestující je povinen se při přestupu na náhradní dopravu prokázat platným 
jízdním dokladem nebo průkazem opravňujícím k bezplatné přepravě.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme Vám za pochopení.

(od úterý 14. 5. 2013 cca 4:30 hod.)
Náhradní autobusová doprava:

Zastávky:

www.ropid.cz
www.dpp.cz

296 19 18 17

od 14. 5. (0:30 hod.) 
do 29. 6. 2013 (4:30 hod.)
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