
Legenda k 
linkám

Co si zapamatovat

Pro tištěné jízdenky (jednosměrné a 
zpáteční) z Harrow a Wealdstone 
platí zvláštní tarif. Stanice Regent's 
Park je uzavřená. Dny uzavírek 
najdete v informacích zveřejněných 
ve stanicích nebo na uvedených 
kontaktních adresách.

Na trase Woodford – Hainault po 
20. hodině nejezdí žádné spoje (od 
19.11. je provoz prodloužen zhruba 
do 24.00). Stanice Lancaster Gate 
je uzavřená. Dny uzavírek najdete v 
informacích zveřejněných ve 
stanicích nebo na uvedených 
kontaktních adresách.

Stanice Cannon Street je v po-pá 
otevřena do 21.00. Otevřeno v 
sobotu 07.30-19.30. Uzavřeno v 
neděli.

Stanice Cannon Street je v po-pá 
otevřena do 21.00. Otevřeno v 
sobotu 07.30-19.30. Uzavřeno v 
neděli. Earl's Court – Kensington 
(Olympia): po – so 07.00-23.45, ne 
08.00-23.45. Do Turnham Green 
jezdí také spoje z linky Piccadilly, a 
to brzy ráno a pozdě večer.

Stanice Shoreditch je uzavřena. 
Náhradní autobusy jezdí mezi 
Shoreditch (Bethnal Green Road) a 
Whitechapel v následujících 
časech: Po-pá 07.00-10.30 a 15.30-
20.30. Sobota – náhradní 
autobusová doprava nejezdí. 
Neděle 07.00-15.00.

Žádné spoje nejezdí mezi 
Whitechapel a Barking brzy ráno 
nebo pozdě večer, po – so, a také v 
neděli po celý den. 

U většiny vlaků je v Chalfont a 
Latimer přestup na Chesham.

Mimo špičku jezdí většina vlaků z 
Morden a do něj přes větev Bank. 
Od 15.10. jezdí většina vlaků z 
Morden a do něj přes větev Bank, a 
to po-pá mimo špičku a většina 
vlaků o víkendech. Při cestě do 
větve Charing Cross a z ní 
přestupte v Kenningtonu. V neděli 
mezi 1300 a 1730 je Camden Town 
otevřen pouze pro přestupy a 
výstup. Při cestách z Mill Hill East 
do centrálního Londýna a zpět od 
15.10. 2006 přejděte v době mimo 
špičku (po-pá) do Finchley Central.

Žádné spoje brzy ráno v úseku 
Uxbridge – Rayners Lane. Stanice 
metra Heathrow Terminal 4 je v po-
so otevřena pouze do 23.45. V 
neděli je otevřena do 23.15. Do 
Turnham Green jezdí spoje z linky 
Piccadilly, a to brzy ráno a pozdě 
večer. Hounslow West je 
bezbariérová (pouze pro vozíčkáře). 
Stanice Covent Garden bývá o 
víkendech a večer značně zaplněná. 
Této špičce se lze vyhnout krátkou 
chůzí ze stanice Holborn (9 minut), 
Leicester Square (6 minut) nebo 
Charing Cross (11 minut).

Po – pá 06.15-21.48. Sobota 08.00-
18.30. Uzavřeno v neděli.

Ve výstavbě

Náhradní autobusová doprava 
mezi Hatton Cross a Heathrow 

Terminal 4

Některé stanice jsou ve svátek uzavřeny.

Vlaky

Legenda k symbolům

 Náhradní autobusová doprava

Přestup na tramvaj (Tramlink)
Přestup na říční přepravu
Přestup na vlaky britských drah (National Rail)
Bezbariérový přístup z nástupiště na ulici
Přestupní stanice

Vysvětlení zón
Stanice v zóně D

Stanice v zóně B

Stanice v zóně C

Stanice v zóně A
Stanice v zóně 6 a A
Stanice v zóně 6

Stanice v zóně 5
Stanice v zóně 4
Stanice v obou zónách
Stanice v zóně 3
Stanice v zóně 2
Stanice v obou zónách
Stanice v zóně 1

Stavební práce mohou vaše cestování 
zkomplikovat, zejména o víkendech. Ověřte si 
telefonicky situaci předem, prostudujte si 
informace umístěné ve stanicích, navštivte 
stránky tfl.gov.uk/check nebo zavolejte na 
linku 020 7222 1234.

ve výstavbě

Cestovní informace 24h denně
Telefonní informace na 
displeji (pro neslyšící) Webové stránky

Plán metra

výstup pro Shoreditch

výstup pro Maritime Greenwich

výstup pro ExCeL London

Linka North London bude od 10.12. 
trvale uzavřena mezi stanicemi 
Stratford a North Woolwich, aby ji 
bylo možno připravit k opětovnému 
použití.

Přestup na spoje na letiště
Přestup na vlaky britských drah jedoucí na letiště

Tento diagram byl sestaven na základě mapy Harryho Becka z roku 1931, verze 08.06



Rejstřík stanic
Sektor Stanice a parametry Zóny

Vysvětlení symbolů
Stanice s parkovištěm pro auta
Stanice s parkovištěm pro kola
Stanice s toaletami nebo v jejich blízkosti
Bezbariérový přístup z nástupiště na ulici
Stanice s informačním střediskem londýnské přepravy
Ověřte si předem. Viz body Co si zapamatovat na druhé 
straně tohoto letáku

Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Stanice a parametry ZónyStanice a parametry ZónyStanice a parametry ZónyStanice a parametry ZónyStanice a parametry ZónyStanice a parametry Zóny


