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Trvalé změny PID od 1.1.2010
Od 1. ledna 2010 je na základě požadavku obce Chýně zřízena nová
autobusová linka Pražské integrované dopravy č. 358. Nová linka jede
v následující trase: Zličín – Chrášťany – Chýně – Rudná, Hořelice.
Linka je v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 19:00
v rozsahu 8 párů spojů. V ranní a odpolední přepravní špičce je zajištěn
pravidelný interval 60 minut. Linka také obsluhuje zastávku Chýně, Háje
v nové zástavbě obce Chýně. Díky zavedení nové linky vzniklo přímé
spojení Chýně s Rudnou vhodné zejména pro školáky.
Nová linka také řeší kapacitní problémy stávajícího spojení obce Chýně
s metrem Zličín, které dosud zajišťovala pouze linka 347. Obě linky jsou
v úseku Zličín – Chýně vzájemně koordinovány a ve špičkách tvoří souhrnný interval 30 minut.
Novou linku provozuje dopravce SPOJBUS, s.r.o.

Nová linka 292 obslouží nemocnici pod Petřínem
Z důvodu doplnění chybějící dopravní obslužnosti areálu nemocnice pod Petřínem bude
od 13.1.2010 zavedena nová minibusová linka 292 v trase Malostranské náměstí – Nemocnice
pod Petřínem s mezilehlými zastávkami Nerudova a Šporkova. Rozsah provozu je stanoven
celotýdenně v období cca 5:30 – 20:00 v pravidelném patnáctiminutovém intervalu.
Nová linka 292 představuje splacení dluhu nejen místním obyvatelům v oblasti Malé Strany,
ale hlavně návštěvníkům a zaměstnancům nemocnice pod Petřínem, které jako jediné nemocnici
v Praze dosud chybělo přímé napojení na veřejnou dopravu.
Linku bude provozovat Dopravní podnik hl. m. Prahy s nízkokapacitním elektrobusem, který je
vhodný pro svoji dobrou manévrovatelnost v křivolakých uličkách centra Prahy. Linka bude plně
přístupná osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se již o čtvrtou autobusovou
linku v Praze s nízkokapacitními autobusy (v současné době jsou midibusy nasazovány na linky
128, 236, 291).

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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Železniční výluky v rámci PID v lednu 2010
V průběhu měsíce ledna bude na síti SŽDC, s.o. v oblasti Prahy a blízkého okolí probíhat
v rámci pravidelné údržby poměrně rozsáhlá výluková činnost. Z tohoto důvodu dojde k určitým
dočasným úpravám v jízdních řádech některých příměstských linek Eska, v některých případech
budou vlaky jezdit podle výlukových jízdních řádů.

Linka S4/R4 Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou – Vraňany
Z důvodu pravidelné údržby železniční trati společností SŽDC, s.o. proběhne ve dnech 18. až
20.1.2010 a 25. až 27.1.2010, vždy od 8:10 do 13:45 výluka traťové koleje mezi stanicemi
Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou. Z tohoto důvodu dojde k úpravě jízdy osobních vlaků
v úseku Kralupy nad Vltavou – Praha Masarykovo nádraží.
Vlaky Os 9633, 2305, 9635, 2307 a 9637 nepojedou v úseku Kralupy nad Vltavou – Praha
Masarykovo nádraží, náhradou pojedou zvláštní vlaky Os 35901 až 35909 o 30 minut později než
odřeknuté vlaky. Mimořádně ve stanici Kralupy nad Vltavou zastaví rychlík R 613 (odjezd ze
stanice Kralupy nad Vltavou bude v 11:54), v tomto vlaku a rychlících R 975, 779 a 781 budou
v úseku Kralupy nad Vltavou – Praha hl.n. platit jízdní doklady PID. Ve směru Praha Masarykovo
nádraží – Kralupy nad Vltavou jedou všechny vlaky bez omezení.

Linka S5/R5 Praha Masarykovo nádraží – Kladno – Kladno-Ostrovec
Z důvodu rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení mezi stanicemi Kladno
a Kladno-Ostrovec ve dnech 11.1.2010 od 8:00 až 15.1.2010 do 16:00 pojedou vlaky v tomto
úseku omezenou rychlostí, jejich jízdní doba se tak prodlouží cca o 5 minut. Následkem tohoto
opatření dojde k omezení kapacity trati a nebude možné v tomto úseku zajistit jízdu všech vlaků.
Proto dochází k odřeknutí některých vlaků, část z nich bude nahrazena náhradní autobusovou
dopravou (organizovanou dle výlukového jízdního řádu).
Vlaky Os 19860 a 19862 budou odřeknuty v celé trase, vlaky Sp 1886, 1892, 1896 a Os
19750 budou odřeknuty v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec. Všechny tyto vlaky budou
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Vlak Os 9846 bude v úseku Kladno – KladnoOstrovec odřeknut bez náhrady, cestující využijí následující osobní vlak. Vlaky Sp 1879 a Os
9853 budou odřeknuty v úseku Kladno-Ostrovec – Kladno a nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou. Vlaky Os 19861 a 19867 budou v celé trase odřeknuty bez náhrady, cestující využijí
následujících osobních vlaků.

Linka S7 Praha hl.n. – Karlštejn – Beroun
Z důvodu pravidelné údržby železniční trati společností SŽDC, s.o. proběhne ve dnech 11. až
15.1.2010 vždy od 8:30 do 15:10 hod. výluka traťové koleje mezi stanicemi Praha-Smíchov
a Praha-Radotín. Z tohoto důvodu dojde k úpravě jízdy osobních vlaků v trati Praha hl.n. – Beroun
a opačně: Vlaky Os 9912, 9920, 9922, 9924 a 9926 budou odřeknuty v celé trase Praha hl.n. Praha-Radotín, v opačném směru vlaky Os 9923, 9929, 9931, 9935 a 9937 budou odřeknuty
v celé trase Praha-Radotín – Praha hl.n.

Linka S7 Praha hl.n. – Karlštejn – Beroun + linka S6 Praha-Smíchov – Rudná
u Prahy – Beroun
Z důvodu pravidelné údržby železniční trati společností SŽDC, s.o. proběhne ve dnech 4. až
7.1.2010 vždy od 8:40 do 15:15 výluka traťové koleje mezi stanicemi Karlštejn – Beroun.
Z tohoto důvodu osobní vlaky Os 8832 a 8836 s odjezdy ze stanice Karlštejn ve směru Beroun ve
13:21 a 14:21 nepojedou v úseku Karlštejn – Beroun a ukončí jízdu ve stanici Karlštejn, cestující
použijí následující osobní vlak. Osobní vlaky Os 8835 a 8839 s odjezdy ze stanice Beroun ve
směru Praha ve 13:30 a 14:30 nepojedou v úseku Beroun – Karlštejn, vlaky budou vycházet ze
stanice Karlštejn, cestující využijí následující osobní vlak.
Z důvodu jízdy rychlíku R 1249 odklonem přes Rudnou u Prahy a následné omezené kapacitě
trati budou odřeknuty osobní vlaky Os 19958 (Praha-Smíchov 14:23 – Nučice 14:49) a Os
19959 (Nučice 14:23 – Praha-Smíchov 14:50), cestující využijí následující osobní vlak.
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Autobusová výluka v Kunraticích
Od 19.1.2010 cca po dobu 3 měsíců dojde z důvodu uzavírky ulice K Šeberáku ke změně tras
linek 165 a 197. Polovina spojů linky 165 ve špičkách pracovních dnů bude zkrácena do trasy
Komořany – Šeberák, druhá polovina spojů ve špičkách a všechny spoje v ostatních obdobích
budou v úseku Kunratická škola – Hrnčířský hřbitov odkloněny přes zastávku Volha. Pro zachování
současných intervalů na lince 165 budou v úseku Hrnčířský hřbitov – Jižní Město v provozu
vložené spoje. Linka 197 bude v úseku mezi zastávkami Jirčanská a Na Proutcích odkloněna přes
zastávky U Libušské sokolovny, Sídliště Písnice a U Studánky.

Přeprava lyží a snowboardů v Pražské integrované dopravě
Zimní sezóna je v plném proudu, a tak přinášíme informace a praktické rady, jak cestovat za
zimními radovánkami s lyžařským náčiním. Lyže a snowboardy se na všech linkách Pražské
integrované dopravy přepravují bezplatně. Cestující si s sebou smí vzít maximálně dva páry lyží
včetně lyžařských holí v jednom obalu. Upozorňujeme, že lyže bez obalu se nepřepravují. Dále
žádáme cestující o maximální ohleduplnost při přepravě takto rozměrných předmětů. Dopravní
prostředky často poskytují poněkud stísněný prostor a při vyšší obsazenosti vozidla je nutné brát
ohled na okolní spolucestující zejména při nástupu a výstupu. Lyže a snowboardy doporučujeme
ve vozidle ukládat pokud možno do stabilní polohy, aby nedošlo ke zbytečným úrazům při náhlé
změně rychlosti nebo směru vozidla. Přejeme všem vyznavačům zimních sportů pohodlné
cestování a hodně sněhu.

Přehled nočních a půlnočních regionálních spojů PID
Trvalý stav k 1.1.2010

Vlaky
Odjezdy půlnočních vlaků z Prahy na linkách Eska:
Linka Trasa
Odjezd z Prahy
Praha hl. n. – Praha-Libeň – Praha-Klánovice – Úvaly – Český Brod –
00:20
S1
Poříčany – Pečky – Kolín
Praha hl. n. – Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice – Čelákovice –
00:24
S2
Lysá n. L. (–Milovice) – Nymburk hl. n. – Poděbrady
Praha-Vršovice – Praha hl. n. – Praha-Vysočany – Praha-Čakovice –
00:12
S3
Neratovice – Všetaty
Praha hl. n. – Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč – Roztoky u Prahy –
00:20
S4
Libčice n. Vlt. – Kralupy n. Vlt.
Praha Masarykovo nádr. – Praha-Dejvice – Hostivice – Jeneč – Kladno –
00:30
S5
Kladno-Ostrovec
Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Praha-Radotín – Černošice – Řevnice –
00:19
S7
Karlštejn – Beroun
Praha hl. n. – Praha-Vršovice – Praha-Hostivař – Praha-Uhříněves –
00:20
S9
Říčany – Strančice – Senohraby – Čerčany – Benešov u Prahy

Autobusy
Noční autobusové linky:
Linka Trasa
601

Praha, Chaplinovo náměstí – Slivenec – Lochkov – Nádraží Radotín
– Černošce, žel. zast. – Lety

Odjezd z konečné
v Praze
1:45, 3:45
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602
603
604
605
606
607

Praha, Sídliště Řepy – Zličín – Chrášťany – Rudná, Hořelice –
Nučice, Prokopská náves – Loděnice – Beroun, aut. st.
Praha, Palmovka – Prosek – Rychnovská – Kbely – Satalice – Vinoř –
Podolanka – Dřevčice – Brandýs n.L.-St. Boleslav, aut.st.
Praha, Vítězné náměstí – Podbaba – Roztoky, nádraží – Roztoky,
rozc. Žalov
Praha, Modrá škola – Ke Kateřinkám – K Sukovu – Průhonice –
Čestlice
Praha, Budějovická – Nemocnice Krč – Zelené domky – Jesenice –
Psáry
Praha, Sídliště Řepy – Zličín – Sobín – Hostivice, Ve Vilkách

0:40 (Zličín), 2:08
(Sídliště Řepy)
2:07
1:45
1:55
2:10
1:38

Půlnoční spoje denních příměstských autobusových linek z Prahy:
Linka Trasa
Odjezd z konečné v Praze
0:05
301 Sídliště Stodůlky – Chýnice
0:24
302 Letňany – Přezletice
0:25
304 Černý Most – Jirny, Nové Jirny, II
0:40
306 Zličín – Jeneč, Lidická
23:50
307 Zličín – Unhošť, nám.
0:00
312 Dejvická – Tuchoměřice, Kult. dům
0:35
317 Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy, U Šibence
23:50
319 Terminál 3 – Hostouň
0:15
327 Opatov – Jesenice, Osnice
0:10
332 Budějovická – Jílové u Prahy, nám.
0:35
333 Budějovická – Zvole
0:35
337 Budějovická – Pohoří
0:37
341 Obchodní nám. – Zlatníky-Hodkovice, náves
0:30
350 Dejvická – Lichoceves, Noutonice
23:48
351 Letňany – Libiš, Spolana 4
0:35
352 Sídliště Stodůlky – Jinočany, nám.
0:05
353 Černý Most – Svémyslice
0:10
355 Dejvická – Únětice
0:30
356 Dejvická – Statenice
0:45
363 Opatov – Modletice
0:15
365 Letňany – Kostelec nad Labem, nám.
23:55
367 Černý Most – Brandýs n.L.-St. Boleslav, aut.st.
0:40
373 Kobylisy – Veliká Ves
0:10
374 Kobylisy – Máslovice
0:34
375 Českomoravská – Brandýs n.L.-St. Boleslav, aut.st.
0:14
378 Letňany – Jenštejn, Hradní
0:00
381 Háje – Zásmuky, nám.
0:15
385 Opatov – Čestlice
0:35
390 Smíchovské nádraží – Štěchovice
23:40
398 Černý Most – Poděbrady

