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Trvalé změny PID od 13.12.2009
Od 13.12.2009 dojde zejména v souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů k úpravě zejména
příměstských autobusových linek.

Linky
348 Linka je nově odkloněna ze zastávky Ďáblice do zastávky Ládví (již nejede do terminálu
Letňany).
367 Zkrácení intervalů v sobotu ráno do Prahy a v neděli odpoledne z Prahy z 90 na 60 minut
375 Zkrácení intervalů o víkendu z 90 na 60 minut
378 Zkrácení intervalů o víkendu ze 180 na 120 minut

Nové zastávky
název
Brumlovka
K Letňanům
Miškovice
Na Rolích
Rájecká
Říčany, Pacov, Horní Pacov
Sulice, Želivec, Mandava
Tismice, Limuzy, U kapličky
Uhříněves
Zelené domky

pro linky
331, 333 (pouze směr z Prahy)
348
365 (pouze směr do Prahy)
331, 333 (pouze směr z Prahy)
265
364
335, 337, 339
426
381, 387
335

charakter
na znamení od 20:00 do 4:00
stálá
stálá
stálá
na znamení
na znamení
na znamení
stálá
stálá
na znamení od 20:00 do 4:00,
v SONE celodenně

Změna názvu zastávek
původní název
Čestlice, Global
Čestlice, Hypernova
Ondřejov, Třemblat, rozc. Myšlín
Radonice, PLUS-DISCOUNT
Sulice, Mandava

nový název
Čestlice, Aquapalace
Čestlice, Albert hypermarket
Ondřejov, Třemblat, Lipská
Radonice, Penny Market
Sulice, Na Křížkách

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

pro linky
328, 363, 385, 605
325, 328, 363, 385, 605
383
323, 367
335, 337, 339

Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511
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Změna charakteru zastávek
zastávka
Škola Velká Chuchle

původní charakter
stálá

nový charakter
na znamení od 20:00 do 4:00, v SONE celodenně

Trvalé změny PID od 13.12.2009 na železnici
V neděli 13. prosince 2009 začne platit nový jízdní řád Českých drah pro rok 2009/2010. V této
souvislosti dochází k několika změnám v provozu příměstských linek Eska. Mezi nejvýznamnější
patří:
- prodloužení osobních vlaků končících/výchozích v/z Úval do/z Českého Brodu
- síť příměstských linek Esko bude doplněna
o linku S20 Praha Masarykovo nádraží –
Milovice
- nově budou v pracovní dny na část vlaků linky
S7 nasazovány moderní příměstské jednotky
řady 471 „City Elefant“. O víkendu budou
provoz na lince S7 zajišťovat výhradně tyto
jednotky.
- pro většinu vlaků linek R4, S8, S80 bude
výchozí resp. konečnou díky dokončené
modernizaci nástupišť stanice Praha hlavní
nádraží

Kartičkové jízdní řády vlaků opět zdarma
V souvislosti se změnou jízdního řádu vydává
organizace ROPID, ve spolupráci s Českými
drahami, a.s. a Správou železniční dopravní cesty,
s.o., mezi veřejností již známé kartičkové jízdní řády,
které budou k dispozici zdarma ve vybraných
stanicích, ČD centrech a infocentrech DP hl. m.
Prahy, a. s. Před samotnou změnou dojde také
k jejich distribuci přímo na nádražích a ve vlacích
Českých drah.

Předvánoční posílení provozu PID
Z důvodu zvýšené poptávky po cestování v období před vánočními svátky jsme pro Vás
připravili o posledních dvou adventních víkendech (v období 12.12.2009 – 23.12.2009) posílení
nejvytíženějších linek Pražské integrované dopravy.

Metro
Intervaly na všech linkách metra budou zkráceny, a to v sobotu cca mezi 10:00 a 19:00 ze 7,5
na 5 minut a v neděli cca mezi 10:00 a 12:00 z 10 na 7,5 minuty a mezi 12:00 a 19:00 z 6–8 na
5 minut, přičemž v těchto obdobích pojede na lince A v úseku Skalka – Depo Hostivař pouze
každá druhá souprava.
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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
intervaly delší.

Autobusy
K úpravě intervalů dojde na páteřní lince 133 (Staroměstská – Depo Hostivař), a to z 15 na
10 minut. Dále budou ve všech dnech mezi 12.12.2009 a 23.12.2009 na linku 217 (Na Knížecí –
Dejvická) nasazovány kloubové autobusy místo standardních. Až do 20.12.2009 zůstává také
posílena linka 263 o víkendech, kdy je zkrácen souhrnný interval mezi Depem Hostivař
a Obchodním centrem Štěrboholy z 10 na 7,5 minuty.

Vánoční a novoroční provoz PID 2009
Vánoční svátky se nezadržitelně blíží, proto přinášíme stručnou informaci, jak bude organizován
provoz Pražské integrované dopravy během letošních Vánoc a Silvestra.

23.12.2009
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den s tím, že v provozu nebude linka 143 ani školní linky
a školní spoje.

Štědrý den 24.12.2009
Provoz dle sobotních jízdních řádů cca do 18:30. Poté bude ukončen provoz denních linek
tramvají a autobusů a bude nahrazen nočními linkami. Provoz metra bude ukončen cca o půlnoci,
od 19:00 bude na všech linkách metra prodloužen interval na 15 minut. Denní tramvajové linky 7,
11, 19 a noční linky 57 a 58 budou provozovány ve dvouvozových soupravách, noční linky 504
a 510 budou provozovány v kloubových vozech. Vybrané příměstské autobusové linky pojedou
podle zvláštních jízdních řádů. Provoz lanové dráhy na Petřín bude ukončen v 19:00.

25.12.2009 – 27.12.2009
Provoz dle nedělních jízdních řádů.
Linka 143 není v provozu.

28.12.2009 – 30.12.2009
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní
den – prázdniny (omezení zejména
v přepravních špičkách cca o 10-15%,
v provozu nebudou školní linky a školní
spoje a také linky 143, 182, 343, 465),

Silvestr 31.12.2009
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní
den – prázdniny (omezení zejména v přepravních špičkách cca o 10-15%, v provozu nebudou
školní linky a školní spoje a také linky 143, 182, 343, 465). Denní provoz tramvají a autobusů bude
ukončen cca ve 21:30 a nahrazen posílenými nočními linkami. 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. Provoz metra
je prodloužen cca do 1:30 v intervalu 10 minut. Provoz lanové dráhy na Petřín bude ukončen
ve 20:00.

1.1.2010
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linka 143 není v provozu.

