Prodloužení metrobusu 180 do nákupní zóny Zličín
Od 1. února 2014 bude díky dohodě s obchodním centrem Avion prodloužena metrobusová linka 180
ze Zličína k obchodnímu centru Avion, které se bude nově podílet na financování provozu linky.
Jedná se o další příklad spolupráce soukromého a veřejného sektoru s cílem zlepšit dostupnost
významných obchodních center, kam směřuje významná část Pražanů i Středočechů.
Na lince 180 v úseku Zličín – Dejvická nedochází k úpravě JŘ ve smyslu snížení či navýšení počtu
spojů, časové polohy spojů zůstávají v daném úseku neměnné. Změna se týká pouze koncového úseku
linky, která bude od 1. února 2014 z dosavadní konečné na Zličíně prodloužena do obchodního areálu
Avionu. Vystupovat se bude v místě dnešní zastávky „TESCO“ u vchodu do obchodního domu
TESCO, nástupní zastávka bude umístěna v prostoru dnešní zastávky „IKEA“ před prodejnou IKEA.
Obě zastávky ponesou nový jednotný název „Obchodní centrum Zličín“. V úseku Zličín – Obchodní
centrum Zličín budou zavedeny vložené spoje pro zkrácení souhrnného intervalu tak, aby v době
největší poptávky jezdil autobus mezi metrem a obchodním centrem každých 7-8 minut. Například o
víkendu tak bude na každé metro navazovat jeden autobus.
Prodloužená linka 180 umožní cestování do nákupního centra bez přestupu pro cestující z oblasti
Prahy 6, Řep i Zličína. Stejně jako v současné trase, bude i v prodloužené trase platit běžný Tarif
Pražské integrované dopravy, přičemž zastávky Zličín a Obchodní centrum Zličín budou zařazeny i do
pásma B z důvodu návazností na vnější tarifní pásma.
Metrobusová linka dnes jezdí v trase Dejvická – Vozovna Střešovice – Vypich – Motol – Sídliště
Řepy – Zličín a každý všední den přepraví průměrně cca 12 000 cestujících.
Toto dopravní opatření Městskou část Praha – Zličín velmi překvapilo, protože byla postavena
prakticky před hotovou věc. Proto MČ vyjádřila k úpravě nesouhlas, neboť se domnívá, že dopravní
opatření ztíží provoz na ulici Řevnická a Na Radosti a zkomplikuje dopravu našich občanů do
obchodního centra Avion, např. povinností úhrady jízdenky za dopravu nebo situování výstupní
stanice před TESCO a nástupní před IKEA. K připomínce MČ nebylo přihlédnuto.

