
BEZPLATNÝ OBČASNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE

číslo

ČERVEN 2013

Milí spoluobčané,
patřím k  těm, kteří se v autě 

neradi poutají pásy, vadí mi, že 
si do  letadla 
nemohu vzít 
m i n e r á l k u , 
a  připadám 
si jako zloči-
nec, když při 
návštěvě kon-
certu musím 

projít bezpečnostními rámy. 
Tato a mnohá další opatření však 
respektuji ve jménu bezpečnosti 
svojí i lidí kolem mě.

 Ze stejného důvodu jsme 
požádali o úpravu silničního zna-
čení na ulici Budovatelská. Není 
to proto, že bychom neměli co 
dělat nebo se rozhodli barevně 
zkrášlit rozsáhlou šedivou plo-
chu. V místě, které láká k zastáv-
kám řidiče autobusů i nákladních 
aut, kde se scházejí tři komuni-
kace, procházejí denně děti 
na tréninky do sportovního are-
álu i lidé od autobusové zastávky. 
Jejich bezpečnost byla jediným 
důvodem, proč objednat stáva-
jící značení. Doufáme, že toto 
provizorní opatření pochopíte 
a  budete respektovat do  doby, 
než se kasa pražského magist-
rátu opět naplní a  bude možné 
vyřešit tuto lokalitu komplexně. 

Z  bezpečnostních důvodů 
byl také na  čas omezen vstup 
do obory. Je pro nás překvape-
ním, kolik lidí včetně rodin s ma-
lými dětmi je schopno tento po-
kyn obejít a podcenit riziko, které 
v podmáčených lesích hrozí. 

Deštivé počasí rovněž za-
bránilo dokončení cyklodráhy 
na  pozemku vedle Sportareálu 
i  konání oslavy Dětského dne 
druhého června. Děkujeme 
za pochopení.

Dovolte mi na  tomto místě 
poděkovat i  satalickému Sbo-
ru dobrovolných hasičů, který 
pomáhal jak při preventivních 
opatřeních, tak i při následné po-
moci v zaplavených oblastech.

Přejeme všem hezké léto 
a  těm, kteří stráví dovolenou 
opravami svých obydlí, mnoho 
sil a trpělivosti.

MILADA VOBORSKÁ, 
místostarostka 

MČ Praha-Satalice

SLOVO   na úvod

Linky autobusu186 v trase z roku 2012 
před změnami, které nastaly z rozhod-
nutí vedení magistrátu, se nedočkáte, 

přesto dojde od 29. 6. 2013 k úpravám, kte-
ré by měly zlepšit komfort městské hro-
madné dopravy v Praze-Satalicích. Hlavně 
je pocítíte po  skončení prázdninového 
provozu.

Předcházela jim jednání se zástupci 
společnosti Ropid, která pro magistrát 
zajišťuje organizaci provozu MHD, a také 
se zástupci radnice Prahy 14. Během nich 
jsme například odmítli výrazné tlaky, aby 
linka 186 jezdila souběžně s  linkou 202 
na  Černý Most, protože by tím zmizela 
přímá dostupnost do  Hloubětína, jehož 
lokalita je řadou občanů Satalice navště-
vována. Rovněž jsme zavrhli požadavek, 
aby linka 186 zajížděla k obratišti tramvají 
na Lehovci, protože by se tím výrazně pro-
dloužila její jízdní doba. V této souvislosti 
nám pomohl i bývalý náměstek primátora 
pro dopravu J. Nosek.

Linky 186 a 202: Dojde k lepší vzájemné 
koordinaci obou linek zavedením shodných 
intervalů ve  všech provozních obdobích. 
Tuto změnu zaznamenáte po  skončení 
prázdninového provozu. Linka 202 bude 
s  ohledem na  vysoké využití ve  špičkách 
pracovního dne posílena na interval 15 mi-
nut. V rámci koordinace dojde sice u linky 
186 k  prodloužení intervalů ve  špičkách 
na 15 minut, mimo špičky 30 minut, avšak 
lepší vzájemná provázanost obou linek je 
jistě prospěšná.

Linka 269: U této linky se podařilo pro-
sadit, aby do doby, než bude zrekonstruo-
ván zbytek komunikace K Cihelně, na které 
budou poblíž nové zástavby zhotoveny dvě 
zastávky, zajížděla ve směru na stanici metra 
C v Letňanech do zastávky Satalická obora, 
což pro okolní obyvatele a lidi žijící v nové zá-

stavbě poblíž komunikace na Radonice zna-
mená významné zkrácení docházky na tuto 
linku. Ve směru na Horní Počernice městská 
část zhotovila zastávku za křižovatkou ulic 
K Rybníčku a K Cihelně, což také pro řadu 
občanů zkracuje cestu do jejich domovů.

František Jenčík, starosta

MHD: změny k lepšímu

JÍZDNÍ ŘÁDY MHD

www.satalice.cz
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Před změnami v MHD se podařilo vybudovat 
z prostředků technické správy komunikací chráně-
ný přechod pro chodce přes koleje, který konečně 
umožňuje bezpečnou dostupnost do sportovního 
areálu. 

Chráněný přechod, který více ochrání i před za-
jíždějícími autobusy MHD, má možná estetické 
slabiny, jde však o dočasnou záležitost, než dojde 
k rekonstrukci komunikace Budovatelská. Protože 
však hlavní město bojuje s nedostatkem fi nancí, 
rozhodlo se vedení městské části pro tuto vari-
antu, i kvůli návštěvám dětí ve sportovním areálu, 
navíc se na sousedním pozemku připravuje bikro-
sová dráha. Podstatná je účelnost.

V rámci chráněného přechodu vznikly na Budo-
vatelské i nové přechody poblíž Vely a společnosti 
Pragis. Došlo tak ke zvětšení bezpečnosti na hodně 
frekventované komunikaci. jen

U LINKY AUTOBUSU 202 
dojde po skončení prázd-
nin ke zlepšení intervalů. 

Chráněný přechod přes koleje
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Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v ned li ( ).
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Tarif PID:
Jízda s p edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl kový prodej jízdenek s p irážkou u idi e.
Území hl. m. Prahy se po ítá jako 4 tarifní pásma.

orienta ní doba
jízdy (min)

Dopravce: 

pokra ování zastávek ve vedlejším sloupci

+ - na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE celodenn
x - na znamení
 - Zvýrazn né spoje zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.

jede jen do zastávky Bakovská

Katovická
Letecké opravny Odra
Toužimská Zho elecká

imice
Kbely Libe ská
Kbely epínská

Satalice Spo ická
D eva ská Sídlišt imice
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Nádraží Satalice Osecká

áblice
Jordánská Koko ínská
Lipnická Na Štamberku

Trutnovská
Ronešova Obchodní centrum akovice
Rajská zahrada Na Lukách

pokra ování zastávek

ERNÝ MOST Krausova

Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v ned li ( ); 5.7.,6.7.2013 jede jako v sobotu ( ).
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Dopl kový prodej jízdenek s p irážkou u idi e.
Území hl. m. Prahy se po ítá jako 4 tarifní pásma.

orienta ní doba
jízdy (min)

orienta ní doba
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Dopravce: 

pokra ování zastávek ve vedlejším sloupci
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 - Zvýrazn né spoje zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.
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Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v ned li ( ).
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Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v ned li ( ).

Platí od: 1.7.2013

6 x

9
7 x

B
B

4 x B

2 x

x

•

3 x

5 x

B
B

B

2

1

2
2

x
2

1

2

2
1

Radonice
K Ciheln B
Satalická obora

1 x
Satalice
D eva ská

0
0
0
0

Tarif PID:
Jízda s p edem zakoupenou jízdenkou.
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Území hl. m. Prahy se po ítá jako 4 tarifní pásma.

orienta ní doba
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Dopravce: 
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B - nejede p es zastávku Radonice,Ligasova
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Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v ned li ( ).

Platí od: 1.7.2013
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Tarif PID:
Jízda s p edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl kový prodej jízdenek bez p irážky u idi e.
Území hl. m. Prahy se po ítá jako 4 tarifní pásma.

orienta ní doba
jízdy (min)

Dopravce: 

 - Zvýrazn né spoje zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.
V - jede jen do zastávky Ve Žlíbku

x - na znamení

nejede p es zastávku VÚ B chovice

pokra ování zastávek ve vedlejším sloupci

Nové nám stí
Nádraží Horní Po ernice Picassova
Lukavecká NÁDRAŽÍ UH ÍN VES

Stavební zóna Horní Po ernice K Netlukám
U Tabulky Uh ín ves

D eva ská Pod Oborou
Satalice Hájek

Kbely Ježovická
Nymburská Kvasinská

Letecké muzeum Pošta Újezd nad Lesy
Huntí ovská Druhanická

Na Va hov
U Vodojemu Blatov
D stojnické domy Újezd nad Lesy

Výstavišt  Let any VÚ B chovice
Let any B chovice

Xaverov
Tupolevova Nad B chovicemi
Dobratická Podnikatelská

OBCHODNÍ CENTRUM AKOVICE T ebešovská
Trutnovská VE ŽLÍBKU

Platí od: 29.6.2013
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Jízda s p edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl kový prodej jízdenek s p irážkou u idi e.
Území hl. m. Prahy se po ítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v ned li ( ).

orienta ní doba
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orienta ní doba
jízdy (min)

Dopravce: 

 - Zvýrazn né spoje zajiš uje nízkopodlažní vozidlo.
x - na znamení

pokra ování zastávek ve vedlejším sloupci
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Tarif PID:
Jízda s p edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl kový prodej jízdenek s p irážkou u idi e.
Území hl. m. Prahy se po ítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v ned li ( ).

orienta ní doba
jízdy (min)

orienta ní doba
jízdy (min)

Dopravce: 

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval celému kolektivu Klubu železničních ces-

tovatelů za rychlou reakci na povodňovou situaci v Praze a za spuštění zkušební 
jízdy linky S31. Díky tomu bylo zajištěno rychlé spojení mezi Čakovicemi, Kbely, 
Satalicemi s Masarykovým nádražím a tím přímo i s tramvajovými linkami v cen-
tru Prahy. Po celý týden tento vláček, vyrobený v r. 1958 a přezdívaný Kredenc, 
využívaly v ranní a odpolední špičce desítky lidí k naprosté spokojenosti, protože 
cestovní doba ze Satalic na konečnou trvala cca 14 minut.   Libor Vrabec
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Ohlédnutí     do historie
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Obyvatelé Satalic si už od  vzniku 
své samostatnosti v  roce 1891 
nemohli stěžovat na  doprav-

ní spojení se svým okresním i  hlavním 
městem Prahou. V  té době totiž v  obci 
fungovala skoro dvacet let zastávka že-
lezniční trati Trutnovsko-kralupsko-praž-
ské dráhy směřující na  Hlavní nádraží, 
později na nádraží Těšnov.

Proto není divu, že Satalice dlouhá 
léta nepotřebovala autobusové spoje-
ní.  První autobusová linka vznikla až 
v roce 1948 jako linka ČSD 3014 v trase 
Praha-Kbely-Satalice-Čelákovice a  jejím 
hlavním účelem bylo zajistit dopravu 
do průmyslové letňansko-čakovické ob-
lasti. Později tato linka přešla pod ČSAD 
pod č. 01008 (později 10080). Postup-
ně bylo zavedeno několik dalších linek – 
01013 (později 10130), 01028 (10280). 
Tyto linky později přešly do  systému 
pražské integrované dopravy.

Zásadní změnou dopravní obsluhy se 
stal 15. únor 1978, kdy byla Městská část 
Praha-Satalice přímo zapojena do systé-
mu MHD v metropoli. Tento den začala 
fungovat prodloužená linka č. 186 jedou-
cí ze zastávky Lehovec přes Kyje-Hutě 
do ulice Budovatelská, kde končila před 
železničním přejezdem. Prvním řidičem, 
který přijel linkou 186 do Satalic, byl pan 
Václav Vrzal a osobně ho přivítal tehdejší 
předseda MNV pan Josef Fiala.

V létě roku 1981 byla konečná zastáv-
ka prodloužena až ke kapli sv. Anny, tedy 
do centra městské části. V roce 1990 do-
šlo k prodloužení metra B až do stanice 
Českomoravská a  s  tím byla prodlou-
žena i  linka 186 až k této stanici. V roce 

1998 byla po dokončení trasy metra B až 
na Černý Most převedena linka 186 tím-
to směrem, v  roce 2000 byla zrušena 
konečná v Satalicích a linka byla vedena 
přes Prosek a Kobylisy do Bohnic.

Devátého května 2008 došlo k  další 
významné změně ve  vedení linky 186. 
Tento den byla otevřena stanice metra 
C Letňany a linka byla z Černého Mostu 
přes Satalice, Kbely, stanici metra v Let-
ňanech, Prosek, Bulovku vedena ke stani-
ci metra C do Holešovic.

V roce 2012 došlo k  rozdělení linky 186 
na  dvě části. Linka 186 jezdí ze sídliště 
Hloubětín do Satalic. Z Černého Mostu 
jede pak přes Satalice do Kbel, Čakovic 
do Bohnic linka 202.

Takže nejrychlejší spojení s  met-

rem C je linkou č. 269 jedoucí z Horních 
Počernic ke stanici v Letňanech a  linkou 
376 ze Staré Boleslavi.

Ještě jeden spoj býval využíván na ces-
tě k metru B.  Byla to linka 278 (od 2. 1. 
1992) jedoucí z  Vinoře přes Satalice 
na  stanici metra B Českomoravská. 24. 
9. 2000 byla tato linka nahrazena linkou 
386, jejíž trasa vedla z Přezletic na stanici 
metra Černý Most. Soukromým doprav-
cem byl pan Jaroslav Štěpánek.

Libor Vrabec

Použité prameny: Ing.  František Prošek, 
Mgr. Pavel Fojtík – Pražský dopravní zeměpis, 
svazek 1, Obce připojené k Praze v roce 1974, 
Pavel Hypš – internetové stránky Dopravní 
webovka

MHD v Satalicích – 35 let!

PRVNÍ ŘIDIČ linky 186 Václav Vrzal. KONEČNÁ ZASTÁVKA Satalická obora v roce 1981. 

NAPRAVO ZASTÁVKA 
v ul. K Radonicům v roce 
1950.

Hlásí se veřejná 
knihovna

Místní veřejná knihovna se nachá-
zí v  suterénu mateřské školy. Vstup je 
z průchodu mezi původní a přistavěnou 
budovou.

Otevírací doba:  pondělí 15 až 17 ho-
din, čtvrtek od 9 do 11 a od 16 do 18 hodin.

Adresa: U Obory 385, Praha-Satalice. 
Aktualizovaný seznam všech knih na-

leznete na internetových stránkách spo-
lečných pro satalickou kroniku a knihov-
nu: www.kronikasatalic.cz/knihovna/.

Vybrané knihy si mohou registrova-
ní čtenáři zamluvit osobně, po  telefonu 
nebo elektronicky.

Telefon: 286 853 250.
E-mail: knihovna@satalice.cz. 
Zřizovatelem knihovny je Městská 

část Praha- Satalice. Miloš Koděra

Sportareál dětem
S příchodem jarní sezony jsme uspo-

řádali akci „Měl bych víc sportovat“, 
kde si děti zahrály petang. Budeme rádi, 
pokud tuto aktivitu budete provozovat 
i ve svém volném čase. Petangové hřiště 
je k  dispozici zdarma, petangové koule 
půjčujeme proti vratné záloze 200,- Kč. 
Během sportovního odpoledne jste měli 
možnost si také vyzkoušet beachvolejbal. 
Kurty jsou k pronájmu za cenu od 300,- 
Kč. Další oblíbenou aktivitou byla školič-
ka in-line bruslení. Kursy in-line bruslení 
probíhají ve středu a v sobotu.

Bohužel nám v letošním roce nepřeje 
počasí, proto zatím nemůžeme pokra-
čovat v  budování cyklodráhy. Kvůli po-
časí byl také přesunut termín Dětského 
dne, který proběhl v náhradním termínu 
16. 6. 2013. Doufáme, že jste si užili bo-
hatý program. 

Ke  konci školního roku bychom rádi 
uspořádali ještě jednu akci určenou 
pro děti. Proto sledujte naše faceboo-
kové stránky, kde vás budeme o  termí-
nu a  programu akce informovat. Face-
book najdete na  webových stránkách
www.sport-areal-satalice.cz v  pravé 
horní části.

Během školních prázdnin se budou 
konat ve Sportareálu příměstské tábory 
věnované sportu. 

Těšíme se na vás i vaše děti!
Tým Sportareálu Satalice

 Přijďte mezi 
seniory

Můžete si popovídat o svých staros-
tech a radostech, podělit se o své životní 
zkušenosti. Navštěvujeme různé kulturní 
akce, výlety, koncerty apod.

Scházíme se každé pondělí od 13.30 
hod. v hezké přízemní místnosti v domě 
č. p. 51 v  Satalicích, poblíž kruhového 
objezdu, směr Horní Počernice, takřka 
naproti základní škole. Oslavujeme spo-
lečně narozeniny, zajímáme se o kulturní 
a aktuální dění v naší zemi.

Přijďte, těšíme se na vás!
Telefonní kontakt: 286 857 208.

Alžběta Váchová
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