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Vlakem do centra Prahy
Při cestě z Prahy 14 do centra lze rovněž využít jak pravidelné tak mimořádné kyvadlové vlaky, stavící v zastávce Praha-Kyje. Doba
jízdy na Masarykovo nádraží je cca 15 minut. Ve vlacích platí kromě tarifu ČD také tarif Pražské integrované dopravy. To znamená, že
lze používat veškeré předplatní jízdní doklady PID (tzv. "tramvajenky ), krátkodobé časové jízdenky, přestupní jízdenky PID pro
jednotlivou jízdu i jízdenky z parkoviště P+R. Důchodci nad 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P se přepravují dle tarifu ČD
(nepřepravují se bezplatně).
Pokud cestující začíná cestu na železnici, musí přestupní jízdenku PID označit před nástupem do vlaku v označovači umístěném na
nástupišti. Pokud přestupuje z jiného prostředku MHD (tramvaj, autobus), jízdenku již znova neoznačuje. Ve vlacích neplatí krátkodobé
nepřestupní jízdenky v ceně 8 Kč, resp. 4 Kč. Zvláštní autobusová linka č. 701 navazuje ve stanici Kyje na vlaky ČD (přestupní doba
cca 4 minuty) a jezdí celotýdenně v intervalu cca 20-40 minut (v návaznosti na jízdní řád vlaků ČD). Linka je v provozu na trase: Černý
Most (odjezdové stání č. 17) - Breitcetlova - Kap. Stránského - Doležalova - Gen. Janouška - Kyje (jen směr tam) - Vajgarská (jen
směr zpět) - Tálinská (jen směr zpět) - žel. stanice Kyje. Dle průzkumu provedeného Ropidem je toto vlakové spojení zatím nejvíce
využíváno v ranní špičce po sedmé hodině. V Listech se ještě v článku místostarosty ing. Miroslava Skaly dozvíte vše potřebné o
realizovaných i připravovaných dopravních projektech v Praze 14.
Tato informace zachycuje dopravní situaci k 25. září. Do doby, než budete Listy číst, však může v provozu MHD dojít k dílčím změnám.
Proto doporučujeme sledovat dopravní informace v denním tisku a na letácích Dopravního podniku. Aktuální informace o provozu MHD
získáte na tel. 296 191 817 nebo na www.dp-praha.cz
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