
 

 

 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  295-2020 
 

TRAMVAJE - AUTOBUSY 

 

Uzavření podjezdu v ul. Průběžné pro veškerou dopravu 

 

Platnost: od zahájení nočního provozu dne 15.1./16.1.2021 (pátek/sobota) 
do ukončení denního provozu dne 30.1.2021 (sobota) 

Důvod: snesení původního železničního mostu přes ulici Průběžnou  
v rámci akce oprava traťového úseku Praha-Hostivař - Praha hl. nádraží 

1) Vyloučení tramvajového provozu v ul. Průběžné a Švehlově v úseku 
od obratiště Radošovická po obratiště Nádraží Hostivař (v obou směrech) 

Trasy: 

Linka 22 

BÍLÁ HORA - ... - VYPICH - ... - STARÉ STRAŠNICE - RADOŠOVICKÁ (Z, v obratišti) 

Linka 26 

DIVOKÁ ŠÁRKA - ... - Strašnická - PRŮBĚŽNÁ - KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 
výstupní - na Kubánském náměstí (prodloužení ul. V Olšinách), směr do centra   
manipulace - vnější kolej 
nástupní - společná pouze jedna kolej 

Linka 91 

DIVOKÁ ŠÁRKA - ... - STARÉ STRAŠNICE - RADOŠOVICKÁ (Z) 

RADOŠOVICKÁ 
výstupní  - v zastávce STARÉ STRAŠNICE (z centra) 
manipulace   - vnitřní kolej (průjezd se sklopeným zrcátkem) 
nástupní   - společná pouze jedna kolej 

Linka 97 

BÍLÁ HORA - ... - STARÉ STRAŠNICE - RADOŠOVICKÁ (Z, v obratišti) 

RADOŠOVICKÁ 
výstupní  - v zastávce STARÉ STRAŠNICE (z centra) 
manipulace   - vnější kolej 
nástupní   - společná pouze jedna kolej 

Linka 99 

SÍDLIŠTĚ ŘEPY - ... - STARÉ STRAŠNICE - RADOŠOVICKÁ (Z, v obratišti) 

RADOŠOVICKÁ 
výstupní  - v zastávce STARÉ STRAŠNICE (z centra) 
manipulace   - vnější kolej 
nástupní   - společná pouze jedna kolej 

Zastávky: 

- mění se charakter: 

Staré Strašnice: směr z centra: (459/2) 

 stávající charakter: nácestná a výstupní 
 nový charakter: "výstupní" 
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Kubánské náměstí (na hlavní trati): směr do centra: (473/1) 

 stávající charakter: nácestná 
 nový charakter: "nácestná a výstupní" 

Odpojení všech povelů k EOV: 

S výše uvedenou platností budou odpojeny všechny povely k přestavení EOV: 

716      - Radošovická od Průběžné (radiový povel) 

Vypnutí trakčního napájení: 

V uvedeném úseku bude vypnuto napájení vrchního vedení. 

Přestupy: 

- mezi tramvajovou linkou 22 a NAD X26 je v zastávce Na Hroudě 

- mezi tramvajovou linkou 26 a NAD X26 je v zastávce Strašnická 

- mezi tramvajovými linkami 97, 99 a NAD X97 je v zastávce Na Hroudě  

2) Zavedení linky NAD X26 (v denním provozu) a X97 (v nočním provozu) 
v trase „Nádraží Hostivař - Strašnická“ 

2.1 Trasa: 

směr Strašnická: Plukovníka Mráze - vlevo Průmyslová - přímo Švehlova - vlevo Práčská - vpravo 
Topolová - vlevo Švehlova (nájezd na TT) - vpravo podjezd pod Jižní spojkou (po TT) - 
vlevo nájezdová rampa na Jižní spojku (sjetí z TT) - přímo Jižní spojka - prvním sjezdem 
(směr Strašnice) sjezdová rampa do ul. V Korytech - vpravo V Korytech - vlevo Průběžná - 
přes zastávku "Na Hroudě" po TT - přímo Průběžná - vpravo V Olšinách - na křižovatce ul. 
V Olšinách x Solidarity (kruhový objezd) otočení zpět V Olšinách - výstup 

manipulačně: V Olšinách - nástup 

směr Nádraží Hostivař: V Olšinách - vlevo Průběžná - přes zastávku "Na Hroudě" po TT - přímo 
Průběžná - vpravo V Korytech - vpravo nájezdová rampa na Jižní spojku (směr Hostivař) - 
přímo Jižní spojka - prvním sjezdem (směr Hostivař) rampa do ul. Švehlova - přímo 
Švehlova - vpravo Topolová - vlevo Práčská - vpravo Švehlova - přímo Průmyslová - 
výstup 

manipulačně: Průmyslová - vpravo Plukovníka Mráze - vpravo AO Nádraží Hostivař /manipulace/ - 
vlevo Pod Stanicí - vlevo Plukovníka Mráze - nástup 

2.2 Zastávky: 

směr Strašnická: 

Nádraží Hostivař: nástupní: v ul. Plukovníka Mráze, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (453/12) 

Nádraží Hostivař: v ul. Průmyslové, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (453/6) 

Hostivařská: v ul. Švehlově, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (472/4) 

Na Groši: v ul. Švehlově, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (403/8) 

Obchodní centrum Hostivař: v ul. Švehlově, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (596/3) 

 charakter: všechny stálá 

Práčská: v ul. Práčské, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (1285/2) 

Topolová: v ul. Topolové, v zastávce linky 138 směr Skalka  (760/2) 

 charakter: obě na znamení 

Centrum Zahradní Město: v ul. Topolové, v zastávce linky 138 směr Skalka  (890/3) 

Zahradní Město: na TT v ul. Švehlově, v zastávce linky 138 směr Skalka  (889/1) 

 charakter: obě stálá 

Korytná: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (198/2) 

Staré Strašnice: v ul. Průběžné, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (459/5) 

 charakter: obě na znamení 

Na Hroudě: v ul. Průběžné, v zastávce TRAM směr Průběžná  (599/1) 

Strašnická: v ul. V Olšinách, v zastávce linky 175 směr Skalka  (713/5) 

 charakter: obě stálá 
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Strašnická: výstupní a manipulační: v ul. V Olšinách, ve výstupní a manipulační zastávce linky 154 
(u metra) (713/3) 

směr Nádraží Hostivař: 

Strašnická: nástupní: v ul. V Olšinách, v nástupní zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město (713/4) 

Na Hroudě: v ul. Průběžné, v zastávce TRAM směr Staré Strašnice  (599/2) 

 charakter: stálá 

Staré Strašnice: v ul. Průběžné, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (459/3) 

Korytná: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (198/1) 

 charakter: obě na znamení 

Zahradní Město: v ul. Švehlově, v zastávce linky 138 směr Ústavy Akademie věd  (889/3) 

Centrum Zahradní Město: v ul. Topolové, v zastávce linky 138 směr Ústavy Akademie věd  (890/2) 

 charakter: obě stálá 

Topolová: v ul. Topolové, v zastávce linky 138 směr Ústavy Akademie věd  (760/1) 

Práčská: v ul. Práčské, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (1285/1) 

 charakter: obě na znamení 

Obchodní centrum Hostivař: v ul. Švehlově, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (596/4) 

Na Groši: v ul. Švehlově, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (403/7) 

Hostivařská: v ul. Švehlově, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (472/3) 

 charakter: všechny stálá 

Nádraží Hostivař: výstupní: v ul. Průmyslové, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (453/7) 

2.3 Provozní parametry: 
 

X26, X97 
PRACOVNÍ DEN SOBOTA NEDĚLE NOC 

rš sedlo oš večer dop. odp. dop. odp.  

interval (min) 5 7-8 5 7-8; 10 7-8 7-8 10; 7-8 7-8 15 

typ vozu Kb, KbN    

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon 

                                               linka X26, chronometrážní karta č.   
 linka X97, chronometrážní karta č.  

2.4 Sociální zařízení: Nádraží Hostivař - zděný objekt v AO 
  Strašnická - v technologickém podlaží stanice metra 

3) Dočasná změna trasy a zastávek linky 101  

Linka je zkrácena do trasy "Tolstého - Jesenická“.  

3.1 Trasa: 

směr Jesenická: v úseku "Tolstého - Zahradní Město“ beze změny a dále vpravo podjezd pod Jižní 
spojkou (po TT) - vlevo nájezdová rampa na Jižní spojku (sjetí z TT) - přímo Jižní spojka 
- prvním sjezdem (směr Strašnice) sjezdová rampa do ul. V Korytech - vlevo V Korytech - 
vpravo Jesenická - vpravo AO Jesenická - výstup 

manipulačně: AO Jesenická /manipulace/ - vlevo Jesenická - nástup 

směr Tolstého: Jesenická - vlevo V Korytech - vlevo nájezdová rampa na Jižní spojku (směr 
Hostivař) - přímo Jižní spojka - prvním sjezdem (směr Hostivař) rampa do ul. Švehlova - 
přímo Švehlova a dále po své trase 

3.2 Zastávky: 

směr Jesenická: 

Tolstého až Zahradní Město - beze změny 

Želivecká: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město (920/1) 

 charakter: na znamení 
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Jesenická: výstupní: v AO Jesenická, v pravidelné výstupní zastávce linky 195 (671/1) 

směr Tolstého: 

Jesenická: nástupní: v jízdním pruhu v ul. Jesenická, 20 m před křižovatkou s ul. V Korytech, 
2 m za vchodem na pozemek domu č.p. 1410, č.or. 58  (671/2) 

Zahradní Město až Tolstého - beze změny 

- ruší se: 

oběma směry:  

Na Padesátém:  (673/3,4)  Myšlínská:  (226/1,2) 

Skalka:    (953/1,8)  Kablo:  (227/1,2) 

Michelangelova:   (1076/1,2)  Kovošrot:  (292/1,2) 

Plošná:    (1068/1,2)  Zentiva:  (320/1,2) 

Mokřanská:   (1066/1,2) 

3.3 Provozní parametry: 

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon 

                                               linka 101, chronometrážní karta č.   

3.4 Sociální zařízení:Jesenická - zděný objekt v AO 

4) Dočasná změna trasy a zastávek linky 138 

4.1 Trasa: 

směr Skalka (Sídliště Skalka): do zastávky "Topolová" po své trase a dále Topolová - vlevo 
Jabloňová - vpravo V Korytech - vpravo Průběžná - vlevo Na Padesátém a dále po své 
trase 

směr Ústavy Akademie věd: do zastávky "Na Padesátém" po své trase a dále přímo Na Padesátém 
- vpravo Průběžná - vlevo V Korytech - vlevo Jabloňová - vpravo Topolová a dále po své 
trase 

4.2 Zastávky: 

- zřizují se: 

směr Skalka (Sídliště Skalka): 

mezi zastávkami "Topolová" a "Na Padesátém" 

Centrum Zahradní Město: v ul. Jabloňové, v pravidelné zastávce linky 195 směr Jesenická  (890/1) 
 charakter: stálá 

Hlohová: v ul. Jabloňové, v pravidelné zastávce linky 195 směr Jesenická  (143/1) 
 charakter: na znamení 

Poliklinika Zahradní Město: v ul. Jabloňové, v pravidelné zastávce linky 195 směr Jesenická  (192/1) 

 charakter: stálá 

Želivecká: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Strašnická (920/2) 

Korytná: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (198/2) 

Radošovická: v odbočovacím pruhu ul. Průběžné, cca 15 m před křižovatkou s ul. Radošovickou, 
u sloupu VO č. 018286 (posun stávajícího označníku pro NAD o 6 m po směru jízdy)  

  (618/52) 

Dubečská: v ul. Průběžné, cca 70 m za křižovatkou s ul. Dubečskou, v zastávce NAD  (584/52) 

 charakter: všechny na znamení 

směr Ústavy Akademie věd: 

mezi zastávkami "Na Padesátém" a "Centrum Zahradní Město" 

Dubečská: v ul. Průběžné, 14 m před křižovatkou s ul. Žernovskou, v zastávce NAD  (584/51) 

Radošovická: v jízdním pruhu ul. Průběžné, cca 20 m před křižovatkou s protilehlou ul. V Korytech, 
20 m za sloupem VO č. 018342  (618/51) 

Korytná: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (198/1) 



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ   295-2020 Strana 5 (celkem 8) 

Želivecká: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město (920/1) 

 charakter: všechny na znamení 

Jesenická: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (671/3) 

Poliklinika Zahradní Město: v ul. Jabloňové, v pravidelné zastávce linky 195 směr Sídliště Letňany 
  (192/2) 

 charakter: obě stálé 

Hlohová: v ul. Jabloňové, v pravidelné zastávce linky 195 směr Sídliště Letňany  (143/2) 
 charakter: na znamení 

- ruší se: 

směr Skalka:  

Centrum Zahradní Město: v ul. Topolové (890/3) 

oběma směry:  

Zahradní Město: v ul. Švehlově  (889/1,3)   

4.3 Provozní parametry: 

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon 

 linka 138 - chronometrážní karta č.  

5) Dočasná změna trasy a zastávek linky 175 

Linka je zkrácena do trasy "Florenc - Skalka“.  

5.1 Trasa: 

směr Skalka: v úseku "Florenc - V Rybníčkách“ beze změny a dále přímo V Rybníčkách - vpravo 
Na Padesátém - výstup 

manipulačně:Na Padesátém - vpravo AO Skalka /manipulace/ - vlevo Na Padesátém - nástup 

směr Florenc: v úseku "Skalka - Florenc" beze změny 

5.2 Zastávky: 

- přemísťuje se a mění se z nácestné na výstupní: 

Skalka: v ul. Na Padesátém, do čela nástupiště do výstupní zastávky linky 111 (953/1  2) 

- ruší se: 

oběma směry:  

Na Padesátém:  (673/3,4)  Boloňská:  (154/1,4) 

Zahradní Město:   (889/1,3)  Na Vartě:  (973/1,2) 

U Průseku:    (1226/1,2)  Holoubkovská:  (2982/1,2) 

Sídliště Na Groši:   (1224/1,2)  Na Křečku:  (1001/1,2) 

Záveská:    (2752/1,2)  Janovská:  (1013/1,2) 

Na Groši:    (403/7,8)  Sídliště Petrovice:  (967/1,2) 

Hostivařská:   (472/3,4)  Jakobiho:  (338/1,2) 

K Lesoparku:   (3014/1,2)  Horčičkova:  (151/1,2) 

Řepčická:    (633/1,2)  Háje:  (286/2,5) 

5.3 Provozní parametry: 

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon 

                                               linka 175, chronometrážní karta č.   

5.4 Sociální zařízení: Skalka - zděný objekt v AO 

6)  Dočasná změna trasy a zastávek linky 177 

6.1 Trasa: 

směr Poliklinika Mazurská: do zastávky "Zahradní Město" po své trase a dále Švehlova (jízda po 
TT) - vpravo podjezd pod Jižní spojkou (po TT) - vlevo nájezdová rampa na Jižní spojku 
(sjetí z TT) - přímo Jižní spojka - prvním sjezdem (směr Strašnice) sjezdová rampa do ul. 
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V Korytech - vpravo V Korytech - vpravo Průběžná - vlevo Na Padesátém a dále po své 
trase 

směr Chodov: do zastávky "Na Padesátém" po své trase a dále přímo Na Padesátém - vpravo 
Průběžná - vlevo V Korytech - vpravo nájezdová rampa na Jižní spojku (směr Hostivař) - 
přímo Jižní spojka - prvním sjezdem (směr Hostivař) rampa do ul. Švehlova - přímo 
Švehlova a dále po své trase 

6.2 Zastávky: 

- zřizují se: 

směr Poliklinika Mazurská: 

mezi zastávkami "Zahradní Město" a "Na Padesátém" 

Korytná: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Strašnická  (198/2) 

Radošovická: v odbočovacím pruhu ul. Průběžné, cca 15 m před křižovatkou s ul. Radošovickou, 
u sloupu VO č. 018286 (posun stávajícího označníku pro NAD o 6 m po směru jízdy)  

  (618/52) 

Dubečská: v ul. Průběžné, cca 70 m za křižovatkou s ul. Dubečskou, v zastávce NAD  (584/52) 

 charakter: všechny na znamení 

směr Chodov: 

mezi zastávkami "Na Padesátém" a "Zahradní Město" 

Dubečská: v ul. Průběžné, 14 m před křižovatkou s ul. Žernovskou, v zastávce NAD  (584/51) 

Radošovická: v jízdním pruhu ul. Průběžné, cca 20 m před křižovatkou s protilehlou ul. V Korytech, 
20 m za sloupem VO č. 018342  (618/51) 

Korytná: v ul. V Korytech, v zastávce linky 154 směr Koleje Jižní Město  (198/1) 

 charakter: všechny na znamení 

6.3 Provozní parametry: 

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon 

 linka 177 - chronometrážní karta č.  

7) Dočasná změna trasy a zastávek linky 195 

Linka je zkrácena do trasy "Sídliště Letňany - Skalka“.  

7.1 Trasa: 

směr Skalka: v úseku "Sídliště Letňany - Donatellova" beze změny a dále Úvalská - přímo 
Na Padesátém - výstup 

manipulačně: Na Padesátém - vpravo AO Skalka /manipulace/ - vlevo Na Padesátém - nástup 

směr Sídliště Letňany:  v úseku "Skalka - Sídliště Letňany" beze změny 

7.2 Zastávky: 

- přemísťuje se a mění se z nácestné na výstupní: 

Skalka: v ul. Na Padesátém, do čela nástupiště do výstupní zastávky linky 111 (953/1  2) 

- ruší se: 

oběma směry:  

Na Padesátém:  (673/3,4)  Hlohová:  (143/1,2) 

Zahradní Město:  (889/1,3)  Poliklinika Zahradní Město:  (192/1,2) 

Centrum Zahradní Město:  (890/1,3) Jesenická:  (671/1,3) 

7.3 Provozní parametry: 

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon 

                                               linka 195, chronometrážní karta č.   

7.4 Sociální zařízení: Skalka - zděný objekt v AO 
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8)  Dočasné zavedení linky X101 (291) v trase "Skalka - Zentiva" 

8.1 Trasa: 

směr Zentiva: Na Padesátém - vpravo Přetlucká - přímo Rabakovská - přímo Ke Kablu - přímo 
U Kabelovny - výstup 

manipulačně: U Kabelovny /manipulace/ - vlevo AO Zentiva - vpravo U Kabelovny - nástup 

směr Skalka: U Kabelovny - přímo Ke Kablu - přímo Rabakovská - přímo Přetlucká - vlevo 
Na Padesátém - výstup 

manipulačně: Na Padesátém - vpravo AO Skalka /manipulace/ - vlevo Na Padesátém - nástup 

8.2 Zastávky: 

směr Zentiva: 

Skalka: nástupní: v ul. Na Padesátém  (953/8) 

Michelangelova: v ul. Přetlucké  (1076/1) 

Plošná: v ul. Rabakovské  (1068/1) 

Mokřanská: v ul. Rabakovské  (1066/1) 

Myšlínská: v ul. Rabakovské  (226/1)        všechny v pravidelných zastávkách linky 101, 

Kablo: v ul. Ke Kablu  (227/1)        včetně charakterů 

Kovošrot: v ul. Ke Kablu  (292/1) 

Zentiva: výstupní: v ul. U Kabelovny (320/1) 

Zentiva: manipulační: v ul. U Kabelovny(320/41) 

směr Skalka: 

Zentiva: nástupní: v ul. U Kabelovny  (320/2) 

Kovošrot: v ul. Ke Kablu  (292/2) 

Kablo: v ul. Ke Kablu  (227/2) 

Myšlínská: v ul. Rabakovské  (226/2) 

Mokřanská: v ul. Rabakovské  (1066/2)   všechny v pravidelných zastávkách linky 101, 

Plošná: v ul. Rabakovské  (1068/2)      včetně charakterů 

Michelangelova: v ul. Přetlucké  (1076/2) 

Skalka: výstupní: v ul. Na Padesátém   (953/2) 

8.3 Provozní parametry: 

Rozsah provozu, typ vozu a polohy spojů shodné s pravidelným provozem linky 101 v trase "Skalka - 
Zentiva". 

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon 

                                               linka X101 (291), chronometrážní karta č.   

8.4 Sociální zařízení:  

Skalka  - zděný objekt v AO  
Zentiva  - v objektu zadní části budovy Zentiva (vstup zadní vrátnicí za výstupní zastávkou, pouze 

na identifikační kartu DP). 

9) Dočasné zavedení linky X175 (295) v trase "Zahradní Město - Háje" 

9.1 Trasa: 

směr Háje: Švehlova - vlevo Pražská - vlevo Švehlova - vpravo Hostivařská - vlevo 
Hornoměcholupská -  vpravo Milánská - vlevo Ravennská - vpravo Holoubkovská - vlevo 
Na Křečku - vpravo Hornoměcholupská - vpravo Novopetrovická - přímo Výstavní - vlevo 
Opatovská - vpravo AO Háje - výstup 

manipulačně: AO Háje - vlevo U Modré školy - vlevo Opatovská - nástup 

směr Zahradní Město: Opatovská - vpravo Výstavní - přímo Novopetrovická - vlevo 
Hornoměcholupská - vlevo Na Křečku - vpravo Holoubkovská - vlevo Ravennská - 
vpravo Milánská - vlevo Hornoměcholupská - vpravo Hostivařská - vlevo Švehlova - 
vpravo Pražská - vpravo Švehlova - výstup /manipulace/ 

manipulačně: Švehlova - cca 90 m za zastávkou TRAM "Zahradní Město" v křižovatce se sjezdovou 
rampou z Jižní spojky otočení do protisměru - Švehlova - nástup 
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9.2 Zastávky: 

směr Háje: 

Zahradní Město: nástupní: v ul. Švehlově  (889/3)  

U Průseku: v ul. Pražské  (1226/1)                   

Sídliště Na Groši: v ul. Pražské  (1224/1)                                                                                                                                                                                                                                      

Záveská: v ul. Pražské  (2752/1)                

Na Groši: v ul. Švehlově  (403/7)       

Hostivařská: v ul. Švehlově  (472/3)     

K Lesoparku: v ul. Hornoměcholupské  (3014/2) 

Řepčická: v ul. Hornoměcholupské  (633/2) 

Boloňská: v ul. Milánské  (154/1)                         

Na Vartě: v ul. Milánské  (973/1)  ve stávajících zastávkách linky 175, 

Holoubkovská: v ul. Holoubkovské  (2982/1) včetně charakterů 

Na Křečku: v ul. Hornoměcholupské  (1001/1)                                                                                         

Janovská: v ul. Hornoměcholupské  (1013/1) 

Sídliště Petrovice: v ul. Novopetrovické  (967/2) 

Jakobiho: v ul. Novopetrovické  (338/2) 

Horčičkova: v ul. Opatovské  (151/2) 

Háje: výstupní: v AO Háje  (286/2)      

směr Zahradní Město: 

Háje: nástupní: v ul. Opatovské  (286/5) 

Horčičkova: v ul. Opatovské  (151/1) 

Jakobiho: v ul. Novopetrovické  (338/1) 

Sídliště Petrovice: v ul. Novopetrovické  (967/1) 

Janovská: v ul. Hornoměcholupské  (1013/2) 

Na Křečku: v ul. Hornoměcholupské  (1001/2) 

Holoubkovská: v ul. Na Křečku  (2982/2) 

Na Vartě: v ul. Milánské  (973/2)      ve stávajících zastávkách linky 175, 

Boloňská: v ul. Milánské  (154/4)     včetně charakterů 

Řepčická: v ul. Hornoměcholupské  (633/1) 

K Lesoparku: v ul. Hornoměcholupské  (3014/1) 

Hostivařská: v ul. Švehlově  (472/4)     

Na Groši: v ul. Švehlově  (403/8)             

Záveská: v ul. Pražské  (2752/2) 

Sídliště Na Groši: v ul. Pražské  (1224/2) 

U Průseku: v ul. Pražské  (1226/2) 

Zahradní Město: výstup, manipulace: 15 m před čelem zálivu v ul. Švehlově, cca 110 m před 
podjezdem pod Jižní spojkou, 15 m před sloupem VO č. 007602 (889/4) 

9.3 Provozní parametry: 

Rozsah provozu, typ vozu a polohy spojů shodné s pravidelným provozem linky 175.  

- zapracováno do databáze JŘ:  ANO - přes grafikon  

                                               linka X175 (295), chronometrážní karta č.  

9.4 Sociální zařízení: Háje - zděný objekt v obratišti 

Souhrnné údaje k DO 295-2020: 

Informační systém: 
- leták 
 

V Praze dne 15. 12. 2020 
Zpracoval : 100610 - Ing. Vainer, 296 192 118    


