Informace o Pražské integrované dopravě
20.2.2008 (č. 03 - Praha)
Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511
ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Rytířská 10, Praha 1, 110 00

Výluka metra v úseku Nádraží Holešovice - Ládví
Z důvodu napojování nového úseku metra C z Ládví do Letňan bude od pátku 22.2.2008
20:00 do ukončení provozu v neděli 24.2.2008 přerušen provoz metra C v úseku Nádraží
Holešovice - Ládví. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava
X-C se zastávkami Nádraží Holešovice (jižní vestibul) – Kobylisy (východní vestibul) – Ládví.
Na lince budou provozovány kloubové autobusy v dostatečném intervalu. Ve směru Ládví je
v zastávce Nádraží Holešovice zajištěna návaznost na metro (skupinový odjezd dvou až tří
autobusů v návaznosti na příjezd metra), ve směru Nádraží Holešovice pojedou náhradní
autobusy v polovičním intervalu metra. Ostatní linky povrchové dopravy jsou beze změny.

Trvalé změny v PID k 3.3.2008
K celostátnímu termínu změn v pondělí 3.3.2008 dojde k úpravám jízdních řádů linek
Pražské integrované dopravy. Přinášíme kompletní přehled změn.
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zkrácení intervalů v odpolední špičce pracovního dne z 15 na 10 minut v úseku
Kačerov - Šeberák
zkrácení intervalu v ranní špičce pracovního dne z 15-30 na 15 minut a v odpolední
špičce z 30 na 20 minut
nový spoj v pracovní dny z Jižního Města v 18:13 do Komořan
časový posun posledního spoje ráno z Palmovky o +6 minut
první ranní spoj v neděli z Chodovské ve směru Kavčí hory jede nově již z Nádraží
Strašnice
úpravy jízdních dob a časové posuny spojů
prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 12 na 15 minut, linka zastavuje
v zastávce Horoměřická v pracovní dny nově také v ranní špičce a v zastávce Sídliště
Červený Vrch také odpoledne cca mezi 16:00 a 18:00
časové posuny všech spojů v pracovní dny odpoledne
časové posuny všech spojů v pracovní dny odpoledne
časový posun jednoho spoje v pracovní dny večer ze Sídliště Rohožník
poslední spoj celotýdenně z Hulické do Klánovic jede nově ze zastávky Újezd nad
lesy v 0:50, kde je umožněn přímý přestup z linky 250 od Černého Mostu
nový spoj v pracovní dny z Picassovy ve 13:54 do Hájku
časové posuny všech spojů v pracovní dny odpoledne
nové spoje v pracovní dny: ze Zličína ve 4:59, 9:10 do Řevnic, z Mořiny v 5:52 do
Rudné, Hořelic, dále z Řevnic, náměstí v 11:14 na Zličín, vybrané spoje v pracovní
dny jsou prodlouženy o část trasy
celotýdenní spoj ze Smíchovského nádraží ve 22:00 je prodloužen o úsek Kytín –
Voznice
převedení posledního spoje ze Smíchovského nádraží ve 23:45 na linku 321 (spoj je
nově zastávkový)
časové posuny vybraných spojů v pracovní dny
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zavedení víkendového provozu v úseku Okrouhlo, Zahořany – Jílové u Prahy,
náměstí (3 páry spojů v sobotu a 2 páry spojů v neděli)
časové posuny všech spojů ve směru z Prahy o –3 minuty
časové posuny všech spojů ve směru z Prahy o –3 minuty
spoj v pracovní dny ze Zličína ve 21:20 jede nově přes zastávku Chýně, Háje
časové posuny vybraných spojů v pracovní dny odpoledne
v zastávce Zbuzany, nádraží je zavedena návaznost na vlaky linky S6 od Prahy,
časové posuny všech spojů v pracovní dny odpoledne
časové posuny vybraných spojů v pracovní dny odpoledne a celotýdenně večer
časové posuny vybraných spojů v pracovní dny ráno a celotýdenně večer
nový spoj v pracovní dny z Květnice ve 4:06 do Nádr. Klánovice, poslední spoj z Úval
je prodloužen o úsek Květnice – Nádr. Klánovice, časové posuny všech spojů
odpoledne ve směru Nádr. Klánovice
časové posuny všech spojů z Kaliště, Poddubí o –3 minuty
časové posuny části spojů v pracovní dny odpoledne a podvečer
časový posun vybraného spoje v pracovní dny večer z Českého Brodu
změna spojů, zajíždějících v pracovní dny ráno do Osnice, jeden podvečerní spoj
v pracovní dny z Jesenice jede nově přes průmyslovou zónu Zděbrady a nejede přes
Krabošice
zavedení návaznosti na vlaky v Poříčanech směr Kolín
časové posuny vybraných spojů v pracovní dny ráno
omezení provozu do zastávky Luka pod Medníkem, nádraží (zkrácení 3 párů spojů
o úsek Luka pod Medníkem – Luka pod Medníkem, nádraží)
časový posun jednoho spoje v pracovní dny v 11:50 z Jílového u Prahy, nám.
spoj v pracovní dny z Mníšku p.B., nám. v 18:15 je prodloužen z Bojova do zastávky
Čisovice, Bojov, žel.st.
nový spoj v pracovní dny ze zastávky Velké Popovice, rozc. Brtnice v 15:24 do
Strančic a časový posun vybraného spoje v pracovní dny večer do Strančic
časový posun jednoho páru spojů v pracovní dny odpoledne
časový posun vybraných spojů v pracovní dny ráno

Zastávka Psáry, ústav je přejmenována na Psáry, Domov Laguna
Pro linky 230, 249, 256, 301 a 352 je zřízena obousměrně zastávka Raichlova (mezi
zastávkami Amforová, resp. Píškova a Slatinová)
Na železnici dochází pouze k drobným úpravám vybraných spojů na tratích 012, 013, 072,
090 a 120 (S5).
Popis změn, souhrnné jízdní řády a další informace o PID najdete na www.ropid.cz, jízdní
řády linek PID ke stažení naleznete na adrese www.dpp.cz/jrportal , vlakové jízdní řády na
adrese www.cd.cz.

Návrh změn v povrchové dopravě ke zprovoznění metra C
do Letňan
V pátek 9. května 2008 bude zprovozněn nový úsek metra C Ládví – Letňany se třemi
stanicemi: Střížkov, Prosek a Letňany. V návaznosti na průběh projednávání navrhovaných
změn s jednotlivými městskými částmi, obcemi a dopravci PID, přinášíme přehled
nejvýznamnějších změn v povrchové dopravě v oblasti Prahy 9.
Hlavní změnou je omezení autobusové dopravy ve směrech shodných s vedením
prodloužené linky C metra. Část linek se ruší, část linek je zkrácena k novému terminálu
u stanice metra Letňany. Základní přepravní vztahy v ostatních směrech (Palmovka,
Vysočany, Praha 8) jsou zachovány, stejně jako páteřní tangenciální linky v oblasti (136,

177, 183, 195). Prodloužením linky 110 z Hloubětína k terminálu Letňany a dále do Letňan
se nabízí zcela nové přímé spojení Letňan a metra C s oblastí Hloubětína a Kyjí. Příměstské
linky PID ve směru od Kostelce nad Labem a Neratovic jsou zkráceny k terminálu Letňany,
kapacitní linka 375 z Brandýsa n.L.-St.Boleslavi je ponechána v původní trase na
Českomoravskou.
Změny tras a provozních parametrů autobusových linek PID:
102
linka pojede v úseku Kobylisy – Vychovatelna nově přes Ládví, Davídkovu ulici
a Bulovku, pro nahrazení linky 186 budou celotýdenně zavedeny vložené spoje
Kobylisy – Sídl. Bohnice, v úseku Staré Bohnice – Zámky bude zaveden celotýdenní
mimošpičkový interval 120 minut
109
posílení linky v ranní špičce pracovních dnů jako náhrada za zrušenou linku 168
110
linka bude nově vedena v trase Dolní Počernice - Hloubětín – Letňany – Avia Letňany
včetně vložených spojů Letňany – Avia Letňany ve špičkách pracovních dnů
134
linka bude nově v provozu v pracovní dny cca do 22:00 v trase Sídliště Ďáblice –
Českolipská – Krocínka - Českomoravská, každý druhý spoj ve špičkách pracovních
dnů bude veden po stávající trase do zastávky Kavkazská
136
linka bude prodloužena o úsek Sídliště Ďáblice – Vozovna Kobylisy, kde nahradí linky
175, 181 a 183
140
zachována současná trasa, zkráceny intervaly ve špičkách pracovních dnů
145
linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku 195
146
linka bude zrušena
151
na lince bude zaveden celotýdenní interval 30 minut
156
linka bude zrušena
158
linka bude zrušena a nahrazena linkami 110, 166 a 210
166
linka pojede nově v trase Palmovka – Letňany – Avia Letňany – Obchodní centrum
Čakovice – Třeboradice – Teplárna Třeboradice (v úseku OC Čakovice – Třeboradice
– Teplárna Třeboradice pojede jen část spojů)
168
linka bude zrušena a nahrazena posílením linky 109
175
linka bude zrušena a nahrazena linkami 136 a 183
181
linka bude zkrácena o úsek Hloubětínská – Sídliště Čimice (nahrazena celotýdenním
provozem linky 183)
183
linka pojede v úseku Liberecká – Vozovna Kobylisy nově přes Ládví a Kobylisy a dále
bude prodloužena do Sídl. Čimice, v úseku Nádraží Hostivař – Sídl. Čimice bude
zaveden celotýdenní provoz jako náhrada za linku 181
185
linka bude nově zajíždět k terminálu Letňany, v úseku Palmovka – Letňany pojede ve
špičkách pracovních dnů pouze každý druhý spoj, v úseku Letňany – Letecké
opravny dojde ke zkrácení intervalů v pracovní dny
186
linka bude nově vedena v trase Černý Most – Satalická obora – Kbely - Letňany –
Střížkov – Bulovka – Nádraží Holešovice
187
linka bude zrušena
195
linka bude ve špičkách pracovních dnů posílena spoji ze zrušené linky 145
200
linka bude posílena zkrácením intervalů v pracovní dny
201
linka bude zrušena a nahrazena linkou 186
210
linka bude nově vedena v úseku Letňanská – Teplická přes Českolipskou a Polikliniku
Prosek, dále bude prodloužena o úsek Čakovice - Miškovice
233
linka bude zkrácena do trasy Letňany – Sídliště Čakovice a nově provozována ve
standardních vozech
259
linka bude zkrácena k terminálu Letňany, dojde ke zkrácení souhrnného intervalu
s linkou 375 do Vinoře
269
linka bude nově zajíždět do zastávky VÚ Běchovice
274
linka bude zrušena a částečně nahrazena linkami 140, 166 a 195
280
linka bude zkrácena k terminálu Letňany
302
linka bude zkrácena k terminálu Letňany
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linka bude nově vedena jako školní v trase Nám. Jiřího Berana – Hovorčovice,
zrušený úsek nahrazen linkami 351 a 416
linka bude zkrácena k terminálu Letňany
linka bude zrušena a její spoje budou převedeny na linky 348 a 368
linka bude zkrácena k terminálu Letňany a nově vedena přes zastávku Tupolevova
linka bude zkrácena k terminálu Letňany
linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku 351
linka bude zkrácena k terminálu Letňany a nově vedena přes zastávku Tupolevova,
dále bude posílena o spoje zrušené linky 366
linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku 365
linka bude nově vedena přes terminál Letňany
linka bude zkrácena k terminálu Letňany
linka bude zkrácena k terminálu Letňany
linka bude zrušena
linka bude nově vedena přes Kojetice, Čakovičky, Novou Ves a Měšice jako náhrada
za linku 305 s variantou trasy do Zlonína

