INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Číslo 16/2013 • Vyšlo 30. 08. 2013
Obsah
Tramvajové výluky v září 2013..................................................................................................... 1
Provoz PID od 1. září 2013 .......................................................................................................... 2
Seznam školních linek v Praze k 2. 9. 2013................................................................................. 3
Nové informační materiály PID..................................................................................................... 4

Tramvajové výluky v září 2013
V průběhu září 2013 platí následující tramvajové výluky. Pokračují výluky v oblasti Prahy 6 a 10,
nově bude kvůli rekonstrukci uzavřena tramvajová trať v Poděbradské ulici.

1) Praha 6 (etapa cca do 28. 9. 2013)
Vyloučené úseky:
• Hradčanská – Vítězné náměstí – Divoká Šárka
• Vítězné náměstí – Podbaba
• Hradčanská – Vozovna Střešovice

Změny denních tramvajových linek:
•
•
•
•

linky 1, 18 a 25 jsou odkloněny přes zastávky Královský letohrádek a Pražský hrad
linka 2 je zrušena
linky 5 a 26 jsou zkráceny do zastávky Špejchar
linky 8 a 20 jsou ukončeny a vzájemně propojeny v zastávce Hradčanská (v Badeniho ulici)

Náhradní doprava:
•
•
•
•
•

linka X20 Hradčanská – Dejvická – Nádraží Veleslavín
linka X26 Dejvická – Divoká Šárka
linky 119 a 218 zastavují v úseku Dejvická – Divoká Šárka ve všech zastávkách
pro linky 107 a 147 je zřízena zastávka Lotyšská
pro linku 174 je zřízena zastávka Špejchar

2) Vršovice (cca do 3. 11. 2013)
Vyloučený úsek:
• Náměstí Míru – Koh-i-noor

Změny denních tramvajových linek:
• linka 22 je odkloněna přes zastávky Otakarova a Bohemians

Náhradní doprava:
• linka X22 I. P. Pavlova – Koh-i-noor

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

Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.cz, 234 704 511
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3) Poděbradská ul. (cca do 12. 11. 2013)
Vyloučený úsek:
• Nádraží Libeň – Kbelská

Změny denních tramvajových linek:
• linka 8 je zkrácena do zastávky Harfa
• linka 25 je zkrácena do zastávky Palmovka

Náhradní doprava:
• linka X25 Českomoravská – Nádraží Libeň – Lehovec – Sídliště Lehovec – Nádraží Libeň –
Českomoravská

Provoz PID od 1. září 2013
K termínu 1. 9. 2013 se vrací Pražská integrovaná doprava k plnému provozu. V praxi to
znamená opětovné zkrácení intervalů na většině linek PID do stavu před prázdninami, obnovení
školních linek a školních spojů na příměstských linkách.

Tramvaje
V tramvajové dopravě bude obnoven provoz linek 4 a 6, linka 16 bude opět ve špičkách
pracovních dnů zajíždět do konečné zastávky Sídliště Řepy a budou zkráceny intervaly ve
špičkách z 5, resp. 10 minut na 4, resp. 8 minuty a v dopoledním období pracovního dne z 6, resp.
12 minut na 5, resp. 10 minut. Linka 2 bude i nadále mimo provoz z důvodu výlukové činnosti
v oblasti Prahy 6.
Linkového vedení se dotknou také některé probíhající výluky tramvajového provozu. Zde se
jedná zejména o oblast Prahy 6 (Evropská ulice a křižovatka Prašný most) a Prahy 10, kde
zůstává až do konce října i nadále bez provozu úsek Náměstí Míru – Koh-i-noor. Spolu se
zahájením poprázdninového provozu bude nově zahájena výluka v úseku Nádraží Libeň – Starý
Hloubětín v Praze 9.

Metrobusy a městské autobusy
Zkráceny budou intervaly metrobusových a autobusových linek, které byly před prázdninami
omezeny. Pouze linky 107, 143 a 176 vyjedou s ohledem na zahájení podzimního semestru
vysokých škol v plném provozu až od 16. 9. 2013. Podzim patří z celoročního pohledu obecně
k období s největší intenzitou individuální i veřejné dopravy, a proto i na linkách Pražské
integrované dopravy jsou uplatněny jízdní řády, které odpovídají plnému provozu během školního
roku.

Příměstské autobusy
Dle požadavků jednotlivých středočeských měst a obcí nebo cestujících jsou provedeny
následující významnější změny na příměstských autobusových linkách PID:
353 Posílení provozu v pracovní dny odpoledne v úseku Černý Most – Svémyslice.
368 Posílení provozu v pracovní dny odpoledne a večer.
416 Linka je zkrácena do trasy Zlonín – Líbeznice, Zdravotní středisko.
418 Zavedení školních spojů v pracovní dny v trase Neratovice, Nám. Republiky – Předboj.
461 Posílení provozu v pracovní dny v úseku Velké Popovice, pivovar – Kamenice, Kult. dům.
Dále je provedeno několik změn zastávek na příměstských linkách:
Čelákovice, TOS – zastávka je obousměrně zrušena (linka 405).
Hradištko, Kersko, Branaldova – nový název pro zastávku Hradišťko, Kersko, osada.
Hradištko, Kersko, Hrabalova – nový název pro zastávku Hradišťko, Kersko, u lavičky.
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Jílové u Prahy, Pražská – nová zastávka ve směru do Prahy pro linky 332, 341, 362 a 605.
Úvaly, Náměstí Arnošta z Pardubic – nový název pro zastávku Úvaly, náměstí.
Úvaly, U Mlýna – zastávka je obousměrně zrušena (linky 304, 405, 484).
Úvaly, U MŠ – zastávka je obousměrně zrušena (linky 405, 484).

Školní linky
Současně se zahájením nového školního roku 2013/2014 se po letních prázdninách obnovuje
provoz školních linek, které zajišťují dopravu do a ze škol pro školáky především nižších ročníků.
Oproti předchozímu školnímu roku dochází k úpravám na linkách 564 a 570, ruší se linka 568
a zavádí se nová linka 575.
Na lince 564 se zavádí nový posilový spoj v trase Sídliště Rohožník (7:15) – Polesná.
Linka 568 v trase Sídliště Zličín – Za Slánskou silnicí se pro minimální využití ruší. Jako
náhradu lze použít souběžně vedenou linku 264.
Linka 570 bude z důvodu minimálního vytížení zkrácena o úsek Na Vartě – Picassova, čili
pojede jen v trase Pitkovice – Na Vartě.
Nová linka 575 pojede v trase Náměstí J. Berana (12:20) – Sídliště Čakovice.

Kam pro informace
Jízdní řády platné od 1. 9. 2013 jsou již k dispozici na internetu (http://portalpid.idos.cz), pro
informace o aktuálním provozu je možné využít také Infocentra PID nebo infolinku Dopravního
podniku hl. m. Prahy (296 19 18 17). Kompletní informace o Pražské integrované dopravě včetně
trvalých i dočasných změn jsou zveřejněny na www.ropid.cz, pro zodpovězení rychlých dotazů je
cestujícím k dispozici také Facebook PID (www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava).
V distribuční síti Infocenter PID a Dopravního podniku hl. m. Prahy jsou k dispozici aktuální
informační materiály, zejména leták s dopravními schématy PID a brožura s jízdními řády
metrobusů.

Seznam školních linek v Praze k 2. 9. 2013
linka trasa
551 Sídliště Čimice – Vozovna Kobylisy –
Šimůnkova
552 Náměstí Míru – Vratislavova
553 Štěrboholy – Škola Dubeč
554 Vinoř – Satalická obora – Vinoř
555 Jenerálka – Dolní Šárka – Žákovská
556 Knovízská – Benkova – Donovalská
557 Dolní Počernice – Hostavice – Za Horou –
Kyje – Generála Janouška – Černý Most
558 Žvahov – Hlubočepy – Slivenecká –
Chaplinovo náměstí – Štěpařská
559 Jahodnice II – Za Horou – Kyje – Sídliště
Lehovec – Hloubětínská
560 Bílá Hora – Vypich – Petřiny – Na Okraji
561 Sídliště Zbraslav – Zbraslavské náměstí –
Škola Radotín – Velká Chuchle
562 Sídliště Rohožník – Újezd nad Lesy –
Běchovice – Ve Žlíbku – Čertousy –
Ratibořická

rozsah provozu
1 spoj ráno TAM
2 spoje ráno TAM, 1 spoj odpoledne ZPĚT
1 spoj ráno TAM, 1 spoj odpoledne ZPĚT
1 spoj ráno, 2 spoje odpoledne
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM, 2 spoje odpoledne ZPĚT
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM, 1 spoj odpoledne ZPĚT
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563
564
565
566
567
569
570
571
575

Lhotka – Filosofská – Jitřní
Sídliště Rohožník – Hulická / Polesná
Stadion Strahov – Klamovka – Weberova
Řeporyjské náměstí – Malá Ohrada – Nové
Butovice
Habrová – Basilejské náměstí – Olšanské
náměstí
Otěšínská – Nádraží Radotín – Škola Radotín
Pitkovice – Křeslice – Sídliště Petrovice – Na
Vartě
Správa sociálního zabezpečení – Dívčí hrady
– Škola Radlice
Náměstí J. Berana – Sídliště Čakovice

1 spoj ráno TAM, 2 spoje odpoledne ZPĚT
3 spoje ráno TAM, 2 spoje odpoledne ZPĚT
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM, 2 spoje odpoledne ZPĚT
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM
1 spoj ráno TAM
1 spoj odpoledne TAM

Nové informační materiály PID
Organizace ROPID vydala v průběhu srpna 2013 řadu nových
informačních materiálů, které jsou k dostání zdarma v Infocentrech
Dopravního podniku hl. m. Prahy nebo ROPID či v informačních
stojanech ve stanicích metra.

Schémata PID – Praha a okolí
Tradiční informační materiál se všemi důležitými schématy
denního i nočního provozu Pražské integrované dopravy včetně
podrobného plánku Prahy se zakreslením všech zastávek a druhů
dopravy.

Jízdní řády metrobusů
Brožura formátu A5 s jízdními řády metrobusových linek platnými
od 1. září 2013. Schéma sítě metrobusů a podrobné informace
o nich. K dostání pouze v Infocentrech DPP a ROPID.

Pojeďte s námi vlakem
Skládaný leták s ucelenou informací o zapojení železnice do
Pražské integrované dopravy včetně informací o jízdném, tarifních
odlišnostech při cestách vlakem a se schématy tarifních pásem
a sítě linek S.

Pojeďte s námi přívozem
Skládaný leták s ucelenou informací o zapojení pražských přívozů do Pražské integrované
dopravy. Nechybí schémata jednotlivých přívozů včetně naznačení přestupů, stručný jízdní řád ani
tipy na výlety s využitím přívozů.

Cestujeme s jízdním kolem
Komplexní informace o cestování Pražskou integrovanou dopravou s jízdním kolem. Praktické
rady včetně tarifních podmínek pro jednotlivé druhy dopravy, přehledné schéma s vyznačením tras
s možností přepravy kol.

