
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  252-2019 

AUTOBUSY 

Dočasná změna trasy a zastávek pro linky 102, 200, 236 a 905 v Praze 8 
- Bohnicích 

Platnost: od zahájení nočního provozu dne 27.11./28.11.2019 (středa/čtvrtek) 
do ukončení denního provozu dne 5.12.2019 (čtvrtek) 

Důvod: oprava vozovky v ul. Feřtekově 

Linka 102 

Linka je vedena v trase (Šimůnkova -) Kobylisy - Sídliště Bohnice. 

Trasy: 

směr Sídliště Bohnice: do zastávky „Zhořelecká“ beze změny a dále Lodžská - vlevo Zhořelecká 
- přímo Feřtekova - výstup, manipulace 

manipulačně: Feřtekova - nástup 

směr Kobylisy, resp. Šimůnkova: Feřtekova - vlevo Řešovská - vpravo Lodžská a dále po své trase 

Zastávky: 

- ruší se: 

Zhořelecká: směr Kobylisy, resp. Šimůnkova (912/4) 

Sídliště Bohnice: směr Staré Bohnice (648/1) 

Staré Bohnice: výstupní, manipulační, nástupní (38/1,2) 

- přemísťuje se: 

Sídliště Bohnice: výstupní a manipulační: z AO Sídliště Bohnice do ul. Feřtekovy, naproti vjezdu 
do AO Sídliště Bohnice, k prvnímu provizornímu nástupišti ve směru jízdy (648/1) 

nástupní: z ul. Zhořelecké do ul. Feřtekovy, naproti vjezdu do AO Sídliště 
Bohnice, ke druhému provizornímu nástupišti ve směru jízdy (648/4) 

Linka 200 

Linka je vedena v trase Kobylisy - Zhořelecká. 

Trasy: 

směr Zhořelecká: do zastávky „Zhořelecká“ beze změny a dále Lodžská - vlevo Lodžská - výstup 

manipulačně: Lodžská - na přejezdu středového pásu (křižovatka s ul. Řešovskou a Těšínskou) 
otočením zpět Lodžská /manipulace/ - nástup 

směr Kobylisy: Lodžská - vpravo Lodžská a dále po své trase 

Zastávky: 

- ruší se: 

Sídliště Bohnice: výstupní, manipulační, nástupní (648/2,4) 

Zhořelecká: směr Kobylisy (912/2) 
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- zřizuje se: 

Zhořelecká: výstupní: v ul. Lodžské, v zastávce linky 177 (směr Poliklinika Mazurská) (912/4) 

manipulační: v ul. Lodžské, 60 m před označníkem zastávky linky 177 (směr 
Chodov), u začátku zásobovacího vjezdu 

nástupní: v ul. Lodžské, v zastávce linky 177 (směr Chodov) (912/3) 

Linka 236 

Spoje ukončené v zastávce „Sídliště Bohnice“ jsou vedeny do zastávky „Staré Bohnice“. 

Trasy: 

směr Staré Bohnice, resp. Zámky: do zastávky „Zhořelecká“ beze změny a dále Lodžská - vlevo 
Zhořelecká - vpravo Bohnická (vybrané spoje vlevo AO Staré Bohnice - výstup) a dále po 
své trase 

manipulačně Staré Bohnice: průjezd AO Staré Bohnice /manipulace/ - vpravo Bohnická - nástup 

směr Podhoří: do zastávky „Staré Bohnice“ beze změny (vybrané spoje nástup) a dále Bohnická 
- vpravo Zhořelecká - přímo Feřtekova - vlevo Řešovská - vpravo Lodžská a dále po své 
trase 

Zastávky: 

- ruší se: 

Zhořelecká: směr Podhoří (912/4) 

Sídliště Bohnice: směr Zámky, resp. výstupní, manipulační (648/1) 

- přemísťuje se: 

Sídliště Bohnice: směr Podhoří: z ul. Zhořelecké do ul. Feřtekovy, naproti vjezdu do AO Sídliště 
Bohnice, ke druhému provizornímu nástupišti ve směru jízdy (648/4) 

- zřizuje se: 

Staré Bohnice: výstupní, manipulační, nástupní: v AO Staré Bohnice, resp. v ul. Bohnické, 
v původních zastávkách linky 102 (38/1,2) 

Sociální zařízení: Staré Bohnice - zděný objekt v obratišti 

Linka 905 
Trasy: 

směr Sídliště Čimice: do zastávky „Zhořelecká“ beze změny a dále Lodžská - vpravo Lodžská 
a dále po své trase 

směr Jižní Město: do zastávky „Odra“ beze změny a dále Lodžská - vlevo Lodžská a dále po své 
trase 

Zastávky: 

- ruší se: 

Sídliště Bohnice: oběma směry (648/2,4) 

Provozní parametry: 

- zapracováno do databáze JŘ: 

Informační systém: 
- textová vývěska 

V Praze dne 30. 10. 2019 
Zpracoval : 100620 - F. Štainc, 296 133 115 


