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Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha
Od soboty 31. května 2014 bude na metrobusové lince 119 zahájen letní sezónní jízdní řád,
který bude znamenat celotýdenní posílení provozu.
Linka 119 je nejoblíbenější pro spojení ruzyňského letiště s metrem. Proto je na základě dohody
s Letištěm Praha věnována zvýšená pozornost nabízené kapacitě této linky zejména v obdobích
se zvýšenou poptávkou leteckých cestujících. Denně na letiště nebo z něj používají autobusy MHD
tisíce cestujících, téměř dvě třetiny z nich využívají linku 119. Průměrná obsazenost této linky
v průběhu leteckých špiček v areálu letiště je 57 cestujících na 1 spoj.
Linka 119 si v ranní špičce všedního dne ponechá interval 5 minut, posléze bude celé
dopoledne a odpolední špičku jezdit v intervalu 6 minut. V sobotu a v neděli bude nově navazovat
na každé metro (posílení v sobotu dopoledne a odpoledne a v neděli odpoledne z 10 na
7,5 minut). Tyto provozní parametry bude mít linka 119 až do pátku 5. září 2014.
Zároveň dochází od neděle 1. 6. 2014 k posílení speciální autobusové linky AE (Airport
Express), která bude mít stejně jako v loňské sezóně zkrácené intervaly cca mezi 8. a 16. hodinou
ze 30 na 20 minut. Tato linka zajišťuje přímé spojení ruzyňské letiště s pražským hlavním
nádražím.
Upozornění: Z důvodu opravy stropní desky stanice metra Dejvická je nástupní zastávka
linek 119 a AE přemístěna (již od 1. 4. 2014) do tramvajové zastávky směr Divoká Šárka.

Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci
Od začátku června 2014 fungují na trase metrobusové linky 125
tři nová preferenční opatření, která zajistí bezproblémový průjezd
některými úseky, kde docházelo v případě vyšší hustoty
automobilové dopravy ke zdržením. Metrobusová linka 125
zajišťuje nejrychlejší spojení mezi petrovickým sídlištěm, Jižním
Městem a Smíchovem. Linka 125 je třetí nejvytíženější
autobusovou linkou v Praze – ve všední den přepraví cca 31 000
cestujících. Pravidelnost a spolehlivost této linky je důležitá nejen
pro další očekávaný nárůst počtu cestujících na této atraktivní
trase, ale také proto, že zajišťuje základní obsluhu sídlišť
v Petrovicích a Horních Měcholupech.

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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Nová preferenční opatření na trase linky 125
•

nový připojovací pruh v Novopetrovické ulici pro lepší výjezd ze Štychovy ulice (od Křeslic,
tzn. přínos pro linku 232, zlepší však průjezdnost i na hlavní ulici) – v mapě:
http://mapy.cz/s/9Yyd.
• nevyhrazený „předjízdný“ BUS pruh na výjezdu z Türkovy na magistrálu – v případě kolony
ho autobus využije pro její předjetí podobně jako v již používaném úseku na
Barrandovském mostě – v mapě: http://mapy.cz/s/9Yy9.
• vyhrazený BUS pruh na Jižní spojce před Barrandovským mostem – zde je pro
preferenci za odbočením sjízdné rampy do Modřanské ulice využit pravý jízdní pruh,
který od roku 2010 končí ještě před samotným Barrandovským mostem (před připojením
nájezdové rampy z Modřanské). Tímto opatřením není snížena kapacita Jižní spojky, ale
autobusům je umožněno předjetí případných kolon způsobených nižší propustností
navazujících úseků Městského okruhu (např. průplet na Barrandovském mostě, tunel
Zlíchov a navazující Dobříšská ulice, případně Strahovský tunel) v mapě:
http://mapy.cz/s/9Yy7.
Opatření na magistrále a na Jižní spojce jsou realizována v přechodné podobě na zkušební
dobu jednoho roku s tím, že vyhodnocení proběhne zejména po zprovoznění severozápadní části
Městského okruhu (tunelový komplex Blanka).
Na trase linky 125 již funguje celá řada preferenčních opatření například v podobě vyhrazených
BUS pruhů v ulicích Rabakovská, Výstavní, Opatovská nebo předjízdného pruhu před
Barrandovským mostem ve směru Jižní Město.
V poslední době byl zlepšen průjezd autobusů na těchto místech: oblast Prašného mostu
(společná zastávka Prašný most s tramvajemi, jízda po tramvajových kolejích) Chodovská ulice
(společná zastávka Teplárna Michle z centra s tramvajemi), BUS pruh v ulici Na Strži, změna
řadicích pruhů v okolí zastávky Metodějova.

Preference autobusů v Praze v číslech:
• 22 km vyhrazených BUS pruhů
• 9 km společně pojížděných úseků TRAM+BUS
• cca 170 světelně řízených křižovatek s preferencí BUS
Vše o preferenci MHD: http://www.ropid.cz/preference/

Začíná zkouškové období na vysokých školách
Vzhledem k ukončení pravidelné denní docházky na většině vysokých škol a spolu se
zahájením zkouškového období je od 2. června 2014 podobně jako v předchozích letech upraven
provoz vybraných autobusových linek, které zajišťují zejména dopravu studentů mezi kolejemi
a vysokoškolskými areály. Omezení se týká linek 143 a 176 (u linek 107 a 147 je úprava
realizována již od 3. 5. 2014). Intervaly jsou upraveny na linkách 143 a 176 pouze ve
špičkách pracovních dnů. Plný provoz linek 107, 143, 147 a 176 bude obnoven opět před
zahájením zimního semestru v září 2014.

Den Pražské integrované dopravy v Roztokách a Úněticích
Na sobotu 7. června 2014 připravila organizace ROPID ve spolupráci s městem Roztoky a obcí
Únětice bohatý program pro celou rodinu. Hlavní centrum dění je v Roztokách u Prahy, kam vás
z Prahy zavezou historické motorové vlaky na pravidelných spojích vlakové linky S41 z Hostivaře,
Libně a Holešovic. V Roztokách bude navazovat historická autobusová linka přes Levý Hradec
do Únětic a Horoměřic.
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Mezi Roztoky, Levým Hradcem a Úněticemi se můžete vydat po speciální dovednostní stezce,
po jejímž úspěšném absolvování na vás čeká v Únětickém pivovaru malé občerstvení. Na
roztockém nádraží si můžete prohlédnout modelové kolejiště železničních modelářů. Večer
nebude chybět ani kulturní program. Kinobus Dopravního podniku hl. m. Prahy bude v pátek
večer na náměstí 5. května promítat film Revival, na sobotu je připraven Okresní přebor.
Zúčastnit se můžete také večerního koncertu v Úněticích.
V historických vlacích platí Tarif PID a ČD, jízdy historickými autobusy jsou zdarma. Filmy
promítané Kinobusem budou také přístupné zdarma.

Program Regionálního dne PID 7. 6. 2014
•

historický motoráček na vlakové lince S41: PrahaHostivař – Roztoky u Prahy (motorové vlakové
jednotky řady 830+020 a řady 854+054 v retronátěru)
• jízdy historickými autobusy Škoda 706 RTO
a Karosa ŠD11 každou hodinu v trase Roztoky,
nádraží – Levý Hradec – Únětice, pivovar –
Horoměřice
• promítání Kinobusu v pátek 6. 6. a sobotu 7. 6. 2014
v Roztokách na náměstí 5. května, začátky
představení vždy po setmění
o v pátek film Revival
o v sobotu film Okresní přebor
• poznávací a dovednostní stezka na trase Roztoky –
Žalov – Únětice – Roztoky, soutěžní úkoly na trase
(6 km). Vhodné i pro maminky s dětmi, kočárky,
cyklisty, domácí mazlíčky. Pro všechny, kteří okruh
úspěšně absolvují, je připraveno malé občerstvení
v Únětickém pivovaru. Začátek trasy u nádraží
v Roztokách a dále podle pokynů organizátorů
a místní navigace
• prezentace železničních modelářů v Roztokách na nádraží
• pop-up second hand u Lasíků v Úněticích s večerním koncertem
Příloha: informační leták

Další regionální dny PID v červnu 2014
Na červen 2014 připravila
organizace
ROPID
ve
spolupráci s dalšími partnery
z řad
středočeských
měst
a obcí víkendové akce pro
širokou veřejnost. Cílem je
propagovat výhody integrované
dopravy a ukázat ji jako běžnou
součást
života
obyvatel
jednotlivých regionů. Na další
regionální den PID v Roztokách
a Úněticích konaný v sobotu
7. června 2014 navážou tyto
akce:
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Výročí autobusové linky Český Brod – Kouřim (sobota 14. 6. 2014)
•

historické autobusy na trase Český Brod – Kouřim

10. výročí PID ve Štěchovicích (sobota 21. 6. 2014)
•
•
•
•

historické autobusy na trasách Praha – Štěchovice a Štěchovice – Třebenice
lodní doprava Praha – Štěchovice – Slapy
kinobus DPP ve Štěchovicích (pátek a sobota)
dovednostní stezka Slapy – Ztracenka – Štěchovice

Znovuotevření železniční trati Pečky – Kouřim (sobota 28. 6. 2014)
•
•
•

historické vlaky na trase Pečky – Bošice – Kouřim
historický autobus na trase Bošice – Kouřim
občerstvení v Bixovně v Bošicích

Trvalé změny PID od 15. 6. 2014
K celostátnímu termínu změn jízdních řádů od neděle 15. června 2014 dochází pouze
k drobným úpravám jízdních řádů zejména na příměstských autobusových linkách. Ty
nejvýznamnější změny jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Změny na jednotlivých linkách
325
327
351
414
419

Linka je v Čestlicích nově vedena přes zastávky Čestlice, Lipová a Čestlice, Asbis.
Zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne a podvečer.
Posílení provozu v pracovní dny odpoledne v úseku Měšice – Čakovičky.
Nový spoj v pracovní dny z Černošic v 16:18 a zpět z Vonoklas v 16:28.
Sezónní posílení podvečerního provozu v pracovní dny v trase Stará Boleslav – Lhota –
Dřísy.

Změny zastávek
Sulice, Na Křížkách

změna charakteru z Na znamení na Stálou

Poloprázdninový provoz PID od 16. 6. do 27. 6. 2014
Z důvodu obecně nižší přepravní poptávky ve druhé polovině června (již neprobíhá výuka na
vysokých školách, základní a střední školy pořádají různé mimoškolní akce, lidé si začínají vybírat
dovolené), dojde v období od 16. 6. do 27. 6. 2014 k mírnému omezení provozu linek tramvají
a městských autobusů, zejména v přepravních špičkách pracovních dnů. Oproti loňskému roku je
toto omezení mírnější – nebude omezen provoz metra a také nebude omezena ranní špička
u tramvají ani u autobusů.

Tramvaje
Na páteřních linkách 3, 9, 17, 22 a 29 je v pracovní dny v odpolední špičce prodloužen interval
na 5 minut. Na ostatních linkách je ve stejném období prodloužen interval na 10 minut.

Autobusy
Na vybraných linkách jsou v pracovní dny v odpolední špičce aplikovány prázdninové
intervaly:
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• v odpolední špičce jsou prodlouženy intervaly na linkách: 102, 106, 108, 109, 110, 118, 124,
125, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 150, 152, 157, 158, 163, 165, 167, 170, 174,
177, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 205,
213, 214, 215, 223, 225, 235, 250, 253, 263 a 273
• na lince 170 jsou v odpolední špičce zavedeny vložené spoje v úseku Brumlovka –
Budějovická
• na lince 193 je omezen provoz vložených spojů v úseku Volha – Chodov
• ostatní linky nejsou omezeny
Linky 107, 143, 147 a 176, které využívají zejména studenti vysokých škol, jsou navíc mírně
omezeny i v jiných obdobích (v nezměněném rozsahu jako od 2. 6. 2014, resp. 3. 5. 2014).

2. regionální den PID

ROZTOKY - ÚNĚTICE
sobota 7. 6. 2014

KINOBUS

pátek: Revival
sobota: Okresní přebor

cca 10 - 17 hodin

 historický motoráček na vlakové lince S41: Praha Hostivař – Roztoky
u Prahy (motorové vlakové soupravy řady 830+020 a řady 854+054)
 jízdy historickými autobusy Škoda 706 RTO a Karosa ŠD11 každou hodinu
v trase Roztoky, nádraží – Levý Hradec – Únětice, pivovar – Horoměřice
 promítání KINOBUSU v pátek 6. a sobotu 7. června v Roztokách na
náměstí 5. května, v pátek ﬁlm Revival a v sobotu Okresní přebor
 poznávací a dovednostní stezka na trase Roztoky – Žalov – Únětice –
Roztoky, soutěžní úkoly na trase (6 km). Vhodné i pro maminky s dětmi,
kočárky, cyklisty, domácí mazlíčky. Pro všechny, kteří okruh úspěšně
absolvují, je připraveno malé občerstvení v Únětickém pivovaru. Začátek
trasy u nádraží v Roztokách a dále podle pokynů organizátorů a místní
navigace
 prezentace železničních modelářů v Roztokách na nádraží
 pop-up second hand u Lasíků v Úněticích s večerním koncertem

ROPID, červen 2014

234 704 511

