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Výluka/tramvají/do/
Starého/Lískovce

Tramýtransportýrestriction
inýStarýýLískovec

éH/BH/šNšéOD
from 

Jezdíme/pro/vás

ETfPf/II
second phase

ZT důvoduT pokračujícíT přestavbyT uzluT Osová2T napojeníT
nověTbudovanéTtramvajovéTtratiTaTrekonstrukceTstáva0
jícíT tratiT vT úsekuT Krematorium/ –/ ŠvermovaT bude/ od/
čtvrtka/éH/července/šNšé/přerušenTprovozTtramvajovéT
dopravyTvTúsekuTmeziTzastávkamiTJelní/ ž/Vsetínská/–/
Starý/ Lískovech/ smyčkaHT TatoT etapaT omezeníT potrváT
doT konceT srpna2T následovatT budeT krátkáT třetíT etapaHT
PlnéTobnoveníTprovozuTtramvajíTažTdoTStaréhoTLískovceT
seTpakTpředpokládáTod/šNH/září/šNšéHT
ŠueýtoýtheýreconstructionýofýtheýterminalýatýOsováxýconstructionýofý
theýnewýtrackýandýmaintenanceýofý theýcurrentý trackxý tramýtransM
portý betweený theý stopsý !elníý Úý Vsetínskáý andý Starýý Lískovecxý
smyčkaýwillýbeýrestrictedýfromýThursdayý–ýJulyýH)H–(ýThisýphaseýofý
restrictionsýwillý lastýtillýtheýendýofýjugustýandýwillýbeýfollowedýbyý
aý shortý thirdý phase(ý Fullý restorationý ofý tramý serviceý toý Starýý
LískovecýisýexpectedýonýH)ýSeptemberýH)H–(ý
ý

VětšinaT spojůT linkyT šT obsloužíT celouT trasuT doT Modřic/
)nebudouTtedyTukončenyTveTsmyčceTÚstřední/hřbitovýH
Mostý connectionsý ofý lineý Hý willý serveý itsý wholeý routeý toý Modřiceý
.thereforeýwillýnotýterminateýatýÚstředníýhřbitovýMýsmyčkaA(
T

LinkaTbudeTodkloněnaTodTzastávkyTJelníTpřesTzastávkyT
HlubokáT aT Ústřední/ hřbitovT doT zastávkyT Ústřední/
hřbitov/–/smyčkaH
Lineýwillýbeýdivertedýfromý!elníýtoýÚstředníýhřbitový–ýsmyčka(ý
T

LinkaTzajistíTnáhradníTdopravuTvTtraseTHlavní/nádraží/–/
–/ Křídlovická/ –/ VsetínskáHT VšechnyT zastávkyT obsloužíT
vT obouT směrechT naT kolejiT běžněT používanéT proT směrT
zT centraHT ZastávkuT Hlavní/ nádražíT obsloužíT T naT samo0
statnémTnástupištiTpředTbudovouTČeskéTpoštyH
Lineý willý provideý replacementý transportý betweený Hlavníý nádražíý
.temporaryýstopýlocatedýinýfrontýofýtheýpostýofficeAýandýVsetínskáxý
servingýallýstopsýinýbothýdirectionsýonýtheýoutboundýtrack(
T

LinkaT budeT odkloněnaT odT zastávkyT Nové/ sadyT přesT
zastávkyTHybešova2/Václavská2/Poříčí2/Nemocnice/Milob
srdných/bratří2/Jelní2/Hluboká/aTÚstřední/hřbitovTdoT
zastávkyTÚstřední/hřbitov/–/smyčkaH
LineýwillýbeýdivertedýfromýNovéýsadyýviaýHybešovaxýPoříčíýandý!elníý
toýÚstředníýhřbitový–ýsmyčka(
T

PřestupTmeziTtramvajovýmiT linkamiTš2T52TOTaT»2T linkamiT
náhradníTautobusovéTdopravyTxO2Tx»h/OéTaTregionálnímiT
autobusovýmiT linkamiT -Né2T -Nš2T -NPT aT -N-T budeT za0
jištěnTvTzastávceTÚstřední/hřbitov/)uThlavníTbrányýHT
TransferýbetweenýtramýlinesýHxýéxýšý2ý5xýreplacementýbusýlinesýxšý2ý
x5xýš–ýandýregionalýbusýlinesýN)–xýN)HxýN)žý2ýN)Nýwillýbeýprovidedý
atýÚstředníýhřbitov(
ý

LinkaT zajistíT náhradníT dopravuT vT traseT Labská/ –/ Pod/
nemocnicí/ –/ Osová/ –/ Humenná/ –/ !ěloruská/ –/
»Uzbecká/»Krematorium/ž/«Ukrajinská/«Iruzínská/–/
Ústřední/hřbitovT)přestupTnaTtramvajýH
Lineý willý provideý replacementý transportý betweený Labskáxý Osováxý
:ěloruskáýandýÚstředníýhřbitový.transferýtoýtramsA(ý
T

LinkaTzajistíTnáhradníTdopravuTvTtraseT!osonohy/–/Starý/
Lískovec/ –/ ž/ Kyjevská/ –/ Čermákova/ –/ Humenná/ –/
!ěloruská/ –/ »Uzbecká/ »Krematorium/ ž/ «Ukrajinská/
«Iruzínská/ –/ Ústřední/ hřbitovT )přestupT naT tramvajýHT
OdT !HT červenceT UfU!T budeT obnovenT provozT autobusůT
vTuliciTHoštické2TzastávkyTPražskáh/HoštickáTaT!osonob
hyTbudouTobsluhoványTvTpůvodníchTpoloháchH
Lineý willý provideý replacementý transportý betweený :osonohyxý Starýý
LískovecýandýÚstředníýhřbitový.transferýtoýtramsA(ýFromý–ýJulyýH)H–xý
busý serviceýonýHoštickáý streetýwillýbeý renewedxý theý stopsýPražskáxý
Hoštickáýandý:osonohyýwillýbeýservedýinýtheirýregularýposition(
ý

LinkaTjeTstejněTjakoTběhemTprvníTetapyTvýlukyTvTprovo0
zuTvTpravidelnéTtraseTvTúsekuTÚzká/–/Ústřední/hřbitov2T
odkudTjeTdáleTodkloněnaTpoTtrase/Traťová/–/Iruzínská/–/
Kejbaly/–/Univerzitní/kampus/–/Nemocnice/!ohunice/–/
Osová/ –/Čermákova/ –/ KyjevskáHT VT nepracovníT dnyT jeT
vTprovozuTpouzeTvTúsekuT/Kyjevská/–/Ústřední/hřbitovHT
Pozor«/Zároveň/probíhá/výluka/v/ulici/NetroufalkyV///
jsýduringýtheýfirstýphaseýofýrestrictionsxýlineýservesýitsýregularýrouteý
betweenýÚzkáý–ýÚstředníýhřbitovxýfromýwhereý itý isýdivertedýtoýtheý
stopýKyjevskáxýfollowingýtheýrouteýdescribedýabove(ýOnýweekendsý2ý
holidaysxýlineýoperatesýonlyýbetweenýKyjevskáýandýÚstředníýhřbitov(ý
jttention&ýthereýisýaýsimultaneousýrestrictionýonýNetroufalkyýstreetL
T

LinkaT jeT běhemT výlukyT zcela/ mimo/ provozHT NáhradouT
jeTmožnéTvyužítTautobusovéTlinkyTx»TaTOéH
Lineýisýoutýofýservicexýpleaseýuseýbusýlinesýx5ýandýš–ýinstead(
ý

LinkaTbudeTomezenaTvTrámciTvýlukyTvTuliciTNetroufalkyPTT
LineýwillýbeýdivertedýdueýtoýtheýrestrictionsýonýNetroufalkyýstreetLý
ý

LinkaTseTpoTzprůjezdněníTuliceTUTPenzionuTvrátíTnaTsvouT
původníTtrasuTpřesTzastávkuTPod/nemocnicíH
LineýwillýserveýagainýitsýregularýrouteýviaýtheýstopýPodýNemocnicí(
T

OběT linkyT budouT odT zastávkyT JemelkovaT odkloněnyT
přesTzastávkyTSvážná/a/Stará/nemocnice/doT zastávkyT
Ústřední/hřbitovT)přestupTnaTtramvajýHT
:othýlinesýwillýbeýdivertedýfromýtheýstopýJemelkovaýviaýSvážnáýandý
StaráýnemocniceýtoýÚstředníýhřbitový.transferýtoýtramsA(
ý

OběT linkyT budouT odT zastávkyT SvahT odkloněnyT přesT
zastávkyTHumennáTa/!ěloruskáT doT zastávkyT Ústřední/
hřbitovT )přestupT naT tramvajýHT NočníT spojeT linkyT -NPT
budouTiTnadáleTvedenyTzeTzastávkyTOsováHT
:othý linesý willý beý divertedý fromý theý stopý Svahý viaý Humennáý andý
:ěloruskáýtoýÚstředníýhřbitový.transferýtoýtramsA(
T

TramvajovéTzastávkyTKrematoriumh/!ěloruskáh/Osováh/
DunajskáTaTStarý/LískovecTbudouTbezTobsluhy2Tnáhra0
douT využijteT zastávkyT náhradníT dopravyT naT blízkýchT
komunikacíchHT ZastávkaT ŠvermovaT budeT zcelaT bezT
obsluhy2TnáhradouTvyužijteTzastávkuTHumennáHT
Tramý stopsý Krematoriumxý :ěloruskáxý Osováxý Šunajskáý andý Starýý
Lískovecýwillýbeýoutýofýservicexýuseýtheýreplacementýserviceýstopsýoný
nearbyýroads(ýTheýstopýŠvermovaýwillýbeýoutýofýserviceýcompletelyxý
useýtheýstopýHumennáýinstead(




