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Předvánoční posílení metra, tramvají i autobusů PID
Z důvodu zvýšené poptávky po cestování
v období před vánočními svátky jsme pro
cestující v hlavním městě připravili od
posledního listopadového víkendu až do
Vánoc (období 26.11.2011 – 18.12.2011)
posílení nejvytíženějších linek Pražské
integrované dopravy.

Metro
Intervaly na všech linkách metra budou
zkráceny, a to v sobotu cca mezi 9:00 a 20:00
ze 7,5 na 6 minut a v neděli cca mezi 9:00
a 12:00 z 10 na 7,5 minuty a mezi 12:00
a 20:00 z 6–8 na 6 minut.

Tramvaje
Na všech tramvajových linkách dojde k posílení provozu. U páteřních linek 9, 17, 22 a také
u linek 7 a 11 budou zkráceny intervaly ze 7,5 na 6 minut, na ostatních tramvajových linkách
budou zkráceny z 15 na 12 minut. Adekvátně bude posíleno i období v neděli dopoledne, kdy jsou
běžné intervaly delší. Linka 25 bude provozována ve dvouvozových soupravách.

Autobusy
Ke zkrácení intervalů dojde na linkách 133, 135, 136, 193, 207 a 213, a to z 15 na 12 minut.
Linka 197 bude v provozu také v úseku Sídliště Lhotka – Chodov v intervalu 30 min. (prodloužení
části stávajících spojů v rozsahu běžného víkendového provozu). Dále budou na linku 217 (Na
Knížecí – Dejvická) celotýdenně nasazovány kloubové autobusy místo standardních. Na lince
125 budou kloubové autobusy provozovány i o víkendech.
Od 26.11.2011 bude posílena také linka 263 ve všední dny i o víkendech, kdy bude zkrácen
souhrnný interval mezi Depem Hostivař a Obchodním centrem Štěrboholy v podvečerním období
a o víkendech celodenně tak, aby ve stanici Depo Hostivař navazoval autobus směr
OC Štěrboholy na každý spoj metra A.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1, 110 00

Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511
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Trvalé změny PID od 11.12.2011
Na základě požadavků městských částí a vyhodnocení stávajícího provozu je navržena
zejména v jihozápadní a východní části Prahy optimalizace autobusových linek Pražské
integrované dopravy.

Změny na jednotlivých autobusových linkách
103 Prodloužení všech večerních spojů cca od 20:00 do Březiněvsi.
108 Linka je zkrácena do trasy Bílá Hora – Divoká Šárka – Ciolkovského (provoz v pracovní dny
cca do 20:00).
109 Linka je zkrácena do trasy Palmovka – Dolní Počernice – VÚ Běchovice (v úseku Dolní
Počernice – VÚ Běchovice pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů); linka je
v pracovní dny posílena (nově parametry páteřní linky) a nově jsou nasazeny standardní
autobusy; ve zrušeném úseku nahrazena posílením linky 163 a vlakovými linkami S1 a S7.
110 Linka je zkrácena o úsek Hostavice – Dolní Počernice (nahrazeno posílením linky 109),
zkrácení intervalu v ranní špičce pracovního dne.
142 Linka je zrušena a nahrazena linkami 214 a 225.
147 Navýšení počtu spojů zejména ve špičkách pracovních dnů náhradou za odkloněnou
linku 359.
160 Převedení části spojů na linku 359, na většinu spojů nově nasazeny nízkopodlažní midibusy.
163 Zaveden celodenní a celotýdenní provoz také v úseku Dolní Počernice – Sídliště Rohožník;
ve směru Depo Hostivař se zřizuje zastávka Svatoňovická.
164 Linka je zkrácena do trasy Nové Butovice – Bavorská – Zličín, ve zrušeném úseku
nahrazena linkami 180 a 264, v úseku Nové Butovice – Bavorská v provozu vložené spoje ve
špičkách pracovních dnů.
168 Nová midibusová linka v trase Nové Butovice – Hůrka – Kodymova – Nemocnice Motol –
Nemocnice Na Homolce (provoz v pracovní dny cca do 21:30 v intervalu 30 minut, pouze
nízkopodlažní vozy).
172 Linka je sloučena s linkou 244 a její spoje převedeny na linku 244 v trase původní linky 172
přes Velkou Chuchli.
173 Převedení části spojů v pracovní dny v úseku Nádraží Modřany – Točná na linku 341, zřízení
zastávky Obchodní náměstí.
179 Zavedeny vložené spoje ve špičkách pracovních dnů v trase Nové Butovice – Petřiny –
Sídliště Na Dědině, celotýdenní posílení provozu.
180 Linka je prodloužena o úsek Sídliště Řepy – Zličín, v tomto úseku je ve špičkách pracovních
dnů v provozu pouze polovina spojů.
184 Linka je zrušena a nahrazena posílenou linkou 179.
208 Linka je zrušena a nahrazena odkloněnou linkou 263 a posílenými linkami 109 a 223.
211 Linka je zrušena a nahrazena posílenou linkou 235.
214 Nová linka v trase Nové Butovice – Nad Malou Ohradou – Luka – Slánská – Bílá Hora
(v provozu celodenně, celotýdenně v prokladu s linkou 225).
219 Linka je zrušena a nahrazena posílenou linkou 164.
221 Omezení provozu celotýdenně (koordinace s linkou 353).
223 Na vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů budou nasazeny kloubové autobusy.
225 Linka je zkrácena o úsek Ciolkovského – Letiště Ruzyně, v tomto úseku nahrazena
posílenou linkou 179, dále je v úseku Nové Butovice – Bílá Hora posílena novou linkou 214.
235 Linka nově nezajíždí do zastávek Nad Malou Ohradou a Bašteckého (nahrazeno linkami 214
a 225) a v pracovní dny je nově v provozu celodenně a posílena nasazením kloubových
vozů.
244 Linka je sloučena s linkou 172 a vedena v trase původní linky 172 přes Velkou Chuchli;
zkrácení intervalů celotýdenně.
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245 Linka je celotýdenně posílena (interval ve špičkách pracovních dnů 30 minut, 60 minut
v ostatních obdobích, nově zavedena návaznost na vlaky S7 v zastávce Nádraží Radotín).
250 Mírné prodloužení intervalů ve špičkách pracovního dne.
256 Linka je v oblasti Jihozápadního Města přesměrována přes zastávku Luka do zastávky
Sídliště Stodůlky pro sjednocení trasy s ostatními linkami do Řeporyjí.
257 Zavedení provozu v ranní i odpolední špičce pracovního dne.
260 Nová minibusová linka v trase Nádraží Klánovice – Hulická – Netušilská (provoz
celotýdenně cca do 20:00).
261 Ve směru Klánovice zřízena zastávka Nádraží Klánovice-sever, pro vybrané spoje
obousměrně zřízena zastávka Xaverov.
262 Nová minibusová linka v trase Nádraží Klánovice-sever – Nepasické náměstí (provoz
v pracovní dny cca do 20:00).
263 Linka je v úseku U Samoobsluhy – Dolní Počernice vedena nově přes zastávky U Radiály
(pouze směr Depo Hostivař), Sídliště Jahodnice, Jahodnice, Lomnická a Nádraží Dolní
Počernice; ve směru Depo Hostivař zrušena zastávka Dolní Počernice; zkrácení intervalu
v odpolední špičce pracovního dne.
264 Nová midibusová linka v trase Zličín – Sídliště Řepy – Škola Řepy – Slánská – Selských
baterií – Bílá Hora (v provozu celodenně, celotýdenně, pouze nízkopodlažní vozy).
273 Prodloužení intervalů ve špičkách pracovního dne v úseku Černý Most – Hloubětínská.
296 Zkrácení intervalů v pracovní dny odpoledne v úseku Sídliště Skalka – Na Groši; prodloužení
intervalů v pracovní dny odpoledne v úseku Černý Most – Nádraží Horní Počernice; ve
směru Sídliště Skalka se zřizuje zastávka Svatoňovická a v tomtéž směru je zrušena
zastávka Dolní Počernice.
302 Zkrácení intervalu v ranní špičce pracovního dne, rozšíření odpolední špičky a večerního
provozu.
303 Zkrácení intervalů o víkendech v úseku Černý Most – Koloděje ze 120 na 60 minut.
304 Na vybrané spoje bude nasazen kloubový autobus.
306 Linka nově nezajíždí do zastávky Jeneč, vysílací středisko a je nově ukončena v zastávce
Jeneč, Lidická.
319 Linka je zkrácena do trasy Hostouň – Letiště Ruzyně, zrušeno zajíždění k Terminálu 3 a na
území obce Jeneč; celotýdenní omezení provozu.
320 Linka je nově vedena přes zastávky Řitka, hl. silnice – Řitka, Bučina – Mníšek pod Brdy,
závod; první ranní spoj do Prahy je převeden na linku 321.
321 Nový spoj v pracovní dny ze Stříbrné Lhoty v 5:30.
327 Vybrané spoje v pracovní dny prodlouženy o úsek Jesenice, Osnice – Jesenice.
341 Posílení v pracovní dny v úseku Obchodní náměstí – Zlatníky-Hodkovice, náves.
342 Linka je zrušena a její spoje jsou převedeny na linky 341 a 442.
343 Zkrácení do trasy Nádraží Klánovice-sever – Horoušany, Horoušánky (ve zrušeném úseku
nahrazeno linkou 353).
344 Na vybrané spoje je nasazen kloubový autobus.
353 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Zeleneč, žel. st. – Horoušany, Horoušánky; na
vybrané spoje je nasazen kloubový autobus.
355 Výrazné posílení provozu v pracovní dny i o víkendech (zkrácení intervalů na polovinu).
359 Nová trasa linky: Dejvická – Lysolaje – Suchdol – Výhledské náměstí – Únětice se
zajížděním do oblasti Štěpnice, Nového Suchdola a sídliště Výhledy (provoz v pracovní dny
cca do 20:00, zkrácení intervalů na 60 minut celodenně, nasazení nízkopodlažních
midibusů).
368 Nové spoje v odpolední špičce a spoj v pracovní dny od posledního metra z Ládví.
370 Posílení provozu o víkendech, zlepšení návaznosti na vlaky v Kralupech nad Vltavou.

4/7
373
380
428
442

514
516
558
566
604
615
H2

Posílení provozu o víkendech mezi Prahou a Odolena Vodou.
Linka je zkrácena o úsek Sídliště Řepy – Zličín (nahrazeno linkou 180).
Zrušeno zajíždění do Osnice a Mladíkova (nahrazeno linkou 442).
Nová linka v trase Zlatníky-Hodkovice, náves – Jesenice – Jesenice, Osnice – Jesenice
v části původní trasy linky 342, nově obsloužená oblast Osnice, Mladíkova a jesenické školy
(v zastávce Zlatníky-Hodkovice, náves je přímá návaznost na linku 341 bez nutnosti
přestupu).
Noční linka je prodloužena o úsek Ďáblice – Březiněves.
Noční linka je zrušena a nahrazena novým posledním spojem linky 261.
Školní linka je prodloužena do zastávky Štěpařská.
Nová školní linka v trase Řeporyjské náměstí – Ovčí hájek (v provozu v ranní i odpolední
špičce pracovního dne).
Noční linka je o víkendových nocích prodloužena o úsek Roztoky, Levý Hradec – Velké
Přílepy – Tursko – Holubice.
Nová noční linka v trase Dejvická – Lysolaje – Horoměřice – Statenice (v provozu vybraný
spoj v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli; zkušební provoz).
Linka je zkrácena o úsek Florenc – Kodymova (částečně nahrazeno linkou 168).

Změny na jednotlivých vlakových linkách
S4

Posílení provozu v ranní špičce o jeden vlak ve směru Kralupy nad Vltavou – Praha. Nové
dva zrychlené vlaky v pracovní dny ráno Praha – Kralupy nad Vltavou.
R4 Nově jsou do integrace zařazeny všechny rychlíky v úseku Praha hl. n. – Kralupy nad
Vltavou.
R5 Zrušen 1 pár vlaků, u několika dalších rychlíků dojde k jejich zrušení v některé dny v týdnu.
S6 Významné rozšíření provozu linky S6 v mimošpičkových obdobích: dopoledne, večer
a o víkendech je v úseku Praha – Nučice nově zajištěn interval 60 minut.
S65 Nově jsou všechny vlaky linky S65 vedeny do zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí, a to
i o víkendu (ze/do stanice Praha hl. n. bude veden pouze „Pražský motoráček“). O víkendu je
rozšířen provoz linky S65 o jeden pár vlaků.
S7 Ve směru Úvaly – Praha je prodloužen provoz na konci ranní špičky, naopak v odpolední
špičce je provoz zahájen později.
S8+S80 Rozšíření provozu modernizovaných motorových jednotek řady 814 „Regionova“.
S9 Ve špičce pracovního dne prodloužena část spojů linky S9 končících ve stanici PrahaVysočany do stanice Praha-Horní Počernice. Dále dochází ke zvýšení počtu průjezdných
vlaků přes stanici Praha hl. n. a jsou zkráceny jejich pobyty v této stanici. V pracovní dny
dopoledne je provoz linky S9 v úseku Praha hl. n. – Praha-Vysočany pro nízké využití
zrušen.

Nové autobusové zastávky na území Prahy
Název
Bašteckého (směr Nové Butovice)
K Drsnici
K Horoměřicům
K Trninám
Milevská (směr Sídl. Pankrác)
Nepasické náměstí
Netušilská
Ordovická
Pilovská

Linky
214, 225
359
359
264
148, 188
262
260
168
260

Charakter
na znamení
na znamení
na znamení
na znamení
na znamení
stálá
stálá
na znamení
na znamení
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Polešovická
Poliklinika Lípa
Selských baterií
Sídlištní
Svatoňovická (směr Štěrboholy)
Šedivého
Štěpnice
U Radiály (směr Depo Hostivař)*
Za Mototechnou
* v provozu ode dne vyhlášení

260
168
264
359
163, 296
264
359
263
168

na znamení
na znamení
na znamení
na znamení
na znamení
na znamení
na znamení
na znamení
na znamení

Nové autobusové zastávky v okolí Prahy
Název
Březí, V Jezírku
Kunice, U Hřbitova
Říčany, Voděrádky, Pod Mostem
Velké Přílepy, Roztocká
Zdiby, Přemyšlení, V Remízkách

Linky
366, 469
462
428
350, 604
371, 374, 608

Charakter
na znamení
stálá
na znamení
na znamení
stálá

Přejmenované zastávky
Původní název
Kytín
Kytín, hřbitov

Nový název
Kytín, náves
Kytín, u hřbitova

Linky
446
446

Nové zastávky na znamení (původně stálé)
Brandýs n. L.-St. Bol, sídliště u nádraží – linky 346, 417, 471, 472, 477, 478
Čelákovice, V hájku – linky 427, 443
Černé Voděrady, Chaloupky – linka 492
Doubravčice, Čihadla – linka 491
Horní Kruty, Přestavlky – linka 421
Hradištko, Kersko, osada – linky 429, 443
Chocerady, Růženín, sídliště – linka 465
Chocerady, Vlkovec, žel. st. – linka 465
Kaliště, V Loučkách – linka 403
Kostelec n. L., žel. st. – linky 365, 377
Mnichovice, hotel Myšlín – linka 495
Mnichovice, Závěrka – linka 490
Nehvizdy, Nehvízdky – linka 405
Obříství, Dušníky – linky 470, 473
Ondřejov, Třemblat, K Myšlínu – linka 495
Ondřejov, Turkovická – linky 403, 490
Pohoří, Chotouň – linka 444
Pohoří, Skalsko – linka 444
Pyšely, Nová Ves – linka 401
Říčany, Nádraží – linky 428, 469
Říčany, u podjezdu – linky 469, 494
Sadská, hotel Modrá hvězda – linka 443
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Semice, rozc. Velenka – linky 429, 443
Statenice, Černý Vůl – linka 316
Štěchovice, nad horou – linka 440
Veleň, Mírovice – linky 365, 377
Veleň, OÚ – linky 365, 417, 477
Vojkovice, Bukol – linka 473
Vojkovice, Dědibaby – linka 473
Vojkovice, Křivousy – linka 473
Všestudy, Dušníky nad Vltavou – linka 473
Vyšehořovice, Kozovazy – linky 412, 427
Vyšehořovice, Vyšehořovičky – linky 412, 427

Informování cestujících o změnách k 11.12.2011
Kromě úplných informací na internetu (www.ropid.cz) včetně
jízdních
řádů
(http://portalpid.idos.cz)
budou
cestující
o nadcházejících změnách informováni také prostřednictvím
informátorů v terénu, infocenter, městských částí a obcí a také na
zastávkách a ve vozidlech dotčených linek. V oblastech s největší
změnou obdrží jejich obyvatelé podrobné informace o změnách
do poštovních schránek. Kompletní informace o změnách budou
k podrobnému prostudování také v infocentrech DP a PID
a v infostojanech ve stanicích metra.
Těsně před změnou (v pátek 9.12. odpoledne) a také v první
pracovní den po změně (v pondělí 12.12.) budou v terénu
informátoři ROPIDu a Dopravního podniku v terminálech Nové
Butovice, Zličín, Černý Most a také v oblasti Újezdu nad Lesy
a Klánovic.
Tradičně nejžádanější informační materiál – Kartičkové jízdní
řády vlaků – budou distribuovány nejdříve v infocentru PID na
pražském hlavním nádraží cca od pondělí 5.12.2011, dále v úterý 6.12.2011 na Smíchovském
nádraží, ve středu 7.12.2011 na Hlavním nádraží a ve čtvrtek 8.12.2011 na Masarykově nádraží;
na nádražích vždy v odpoledních hodinách příslušného dne. Poté budou kartičkové jízdní řády
vlaků distribuovány do zbylých infocenter DP a do jednotlivých železničních stanic.

Vánoční a novoroční provoz PID 2011
Podobně jako v předcházejících letech
bude během letošních Vánoc a Silvestra
upraven provoz Pražské integrované
dopravy, a to následujícím způsobem:

Pátek 23.12.2011
Provoz dle jízdních řádů pro „pátek“
(prodloužený denní provoz) s tím, že
v provozu nebude linka 143, ani školní linky
a školní spoje.

Štědrý den – sobota 24.12.2011
Provoz dle sobotních jízdních řádů cca
do 18:00. Poté bude ukončen provoz
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denních linek tramvají a autobusů a bude nahrazen nočními linkami. Provoz metra bude ukončen
cca v 1:00 (včetně sobotního prodlouženého provozu), od 19:00 bude na všech linkách metra
prodloužen interval na 15 minut. Noční tramvajové linky 52, 57 a 58 budou provozovány ve
dvouvozových soupravách, souběžně s nočními autobusovými linkami budou také v provozu cca
do ukončení provozu metra linky 172 a 200. Vybrané příměstské autobusové linky pojedou podle
zvláštních jízdních řádů. Provoz lanové dráhy na Petřín a přívozů bude ukončen cca v 18:00.

Neděle 25.12.2011
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143 a 206 nejsou v provozu.

Pondělí 26.12.2011
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linka 143 není v provozu.

Úterý 27.12.2011 – čtvrtek 29.12.2011
Provoz dle jízdních řádů pro „pondělí až čtvrtek – prázdniny“: omezení zejména v přepravních
špičkách cca o 10–15%, u tramvajových linek bude celodenní interval 10 minut (u páteřních linek
9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu nebudou školní linky a školní spoje a také linky 143, 182,
305, 343, 465).

Pátek 30.12.2011
Provoz dle jízdních řádů pro „pátek – prázdniny“ (prodloužený denní provoz): omezení zejména
v přepravních špičkách cca o 10–15%, u tramvajových linek bude celodenní interval 10 minut
(u páteřních linek 9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu nebudou školní linky a školní spoje a také
linky 143, 182, 305, 343, 465).

Silvestr – sobota 31.12.2011
Provoz dle sobotních jízdních řádů (včetně prodlouženého provozu metra a návazné povrchové
dopravy). Část příměstských autobusových linek pojede podle zvláštních jízdních řádů.
Noční tramvajové i autobusové linky pojedou v polovičním intervalu, všechny noční tramvajové
linky budou provozovány ve dvouvozových soupravách, na linky 504 a 510 budou nasazeny
kloubové autobusy.

Neděle 1.1.2012
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143 a 206 nejsou v provozu.

Pondělí 2.1.2012
Provoz dle jízdních řádů pro „pondělí – čtvrtek“ s tím, že v provozu nebudou školní linky a školní
spoje.

Nový nízkopodlažní autobus pro linku 232
Dopravce ČSAD POLKOST zařadil do provozu na
linkách
Pražské
integrované
dopravy
nový
nízkopodlažní autobus.
Jedná se již o třetí vůz typu Iveco Crossway LE ve
vozovém parku tohoto dopravce. Nový nízkopodlažní
autobus bude nasazován především na městskou linku
232 v trase Háje – Křeslice – Nádraží Uhříněves
a nahradí dožívající autobusy Karosa B732, které
budou nasazovány pouze jako provozní záloha,
případně na některé spoje ve špičkách všedních dnů.
Naprostá většina spojů linky 232 již bude zajištěna
nízkopodlažními autobusy.

