
 

  

 
Vážení cestující, z důvodu konání mezinárodního cyklistického závodu budou 

v sobotu 11. června 2022 od 00:00 do cca 20:00 hod. 
autobusové linky zkráceny nebo vedeny po odklonové trase se zavedením těchto dopravních opatření: 

I143  v čase 04:30 - cca 20:00 hod. (uzavírka ulice Vaníčkova) 
 ruší se: Malovanka“ směr Stadion Strahov, Koleje Strahov  v obou směrech, Stadion Strahov 

 přemisťuje se: Malovanka“ směr Dejvická do pravidelné zastávky l.č. 149 směr Dejvická 
 zřizuje se: „Pod Královkou“, „Na Petynce“ v pravidelných zastávkách l.č. 149 směr Dejvická 

 149II  v čase 04:30 - cca 12:00 hod. a cca 17:00 - cca 20:00 hod. (uzavírka ulice Vaníčkova) 
 ruší se: Koleje Strahov a Na Petynce (oběma směry) 

přemisťuje se: Malovanka (směr Dejvická) na úroveň TRAM zastávky směr DC, Malovanka (směr Bavorská) do protisměrné zastávky linky 
149 (ulice  Bělohorská), Pod Královkou (oběma směry) obousměrná změna směru, Stadion Strahov (oběma směry) do sdružené zastávky 
v ulici Turistická k hotelu Coubertin 

        v čase cca 12:00 - cca 17:00 hod. (uzavírka ulice Vaníčkova a Podbělohorská) 
 ruší se: Koleje Strahov, Na Petynce, Diskařská, Spiritka všechny v obou směrech 

přemisťuje se: Malovanka  (směr Bavorská) do pravidelné zastávky směr Dejvická, Malovanka  (směr Dejvická) do dočasně zřízené zastávky 
na úroveň tramvajové zastávky, Pod Královkou“ obousměrná změna směru, Stadion Strahov  (směr Bavorská i Dejvická) do dočasně 
zřízených zastávek v ul. Turistická 

 176  v čase 09:30 - cca 17:00 hod. (uzavírka ulice Turistická a obratiště Stadion Strahov) 
 přemisťuje se: Stadion Strahov (výstupní/nástupní) do sdružené zastávky v ulici Turistická ke křižovatce s ulicí Pod Stadiony 

 191   v čase 04:30 - cca 09:30 a cca 17:00 - cca 20:00 hod. (uzavírka obratiště Stadion Strahov) 
 přemisťuje se: Stadion Strahov (směr Letiště) do ul. Atletická, cca 25 metrů za ul. Vaníčkova 
       v čase cca 09:30 - cca 17:00 (uzavírka ulice Turistická) 
 přemisťuje se:  Stadion Strahov (oba směry) do dočasně zřízených zastávek v ul. Turistická 
 v časovém období 12:00 – 17:00 se navíc ruší zastávka Diskařská v obou směrech 
I910   v čase 00:00 - cca 05:00 hod. (uzavírka obratiště Stadion Strahov) 
 přemisťuje se: Stadion Strahov (směr Letiště) do dočasně zřízené zastávky v ul. Atletická 
 
Upozornění pro cestující: další dopravní opatření v provozu PID budou probíhat během dne  
(dle postupu závodu) v oblastech Vypich, Motol, Řepy, Zličín a Sobín 



 

  

 


