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Tramvajové výluky v Praze od 18.9.2010
Od 17.9.2010 (cca 14:00) bude s předstihem zprovozněn po celkové rekonstrukci úsek
Vozovna Motol – Sídliště Řepy. Do 30.9.2010 zůstává uzavřen úsek Prašný most – Vozovna
Střešovice a do 12.10.2010 je i nadále vyloučen úsek Moráň - Albertov.

Úseky bez provozu tramvají (18.9.2010 – 30.9.2010)
1) Prašný most – Vozovna Střešovice
2) Moráň / Karlovo náměstí – Albertov

Změny jednotlivých tramvajových linek (18.9.2010 – 30.9.2010)
1

Linka je v úseku Sparta – Vozovna Střešovice odkloněna přes zastávky Hradčanská
(v Badeniho ul.), Královský letohrádek a Pražský hrad.
2 Linka je zrušena a částečně nahrazena prodlouženou linkou 15.
18 Linka je v úseku Malostranská – Vozovna Střešovice odkloněna přes zastávky Královský
letohrádek a Pražský hrad a v úseku Národní divadlo – Albertov přes zastávky Jiráskovo
náměstí, Palackého náměstí a Výtoň.
24 Linka je v úseku Moráň / Karlovo náměstí – Albertov odkloněna přes zastávky Palackého
náměstí a Výtoň.
25 Linka je v úseku Sparta – Malovanka vedena odklonem přes zastávky Hradčanská
(v Badeniho ul.), Královský letohrádek, Pražský hrad, Brusnice, Pohořelec (jen ve směru
z centra) a Hládkov (jen ve směru do centra).

Den PID v rámci Evropského týdne mobility 21.9.2010
Již tradičně v rámci Evropského týdne mobility připravujeme akce prezentující minulost,
současnost i budoucnost veřejné dopravy v Praze i okolí. Tentokrát bude program zaměřen na
všechny druhy veřejné dopravy. Na své si přijdou malí i velcí, milovníci železnice i městské
hromadné dopravy. Dozvíte se zajímavosti ze zákulisí provozu i novinky, které na Vás čekají
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Svézt se můžete po trase nové expresní autobusové linky po

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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Jižní spojce, hybridním autobusem po lince 223 nebo historickým motoráčkem na Nákladové
nádraží Žižkov.

Seznam akcí na Den Pražské integrované dopravy (úterý 21.9.2010):
název akce
Historickým
motorákem na
Nákladové nádraží
Žižkov

popis akce
Poslední možnost svezení se na
Nákladové nádraží Žižkov. Jízdy
zvláštním historickým motorovým
vlakem složeným z motorových
vozů M 262.0 a přípojných vozů
Bix včetně bufetového vozu.
Přeprava zdarma.

místo a doba konání
Trasa:
Masarykovo nádraží – Libeň – Malešice
– Nákladové nádraží Žižkov a zpět
Odjezdy z Masarykova nádraží:
10:30, 12:30, 14:30, 16:30
Odjezdy z Nákladového nádraží Žižkov:
11:35, 13:35, 15:35, 17:35
Trasa:
Možnost svezení
Hybridní autobus
se předváděcím autobusem
Linka 223 Černý Most – Ratibořická
Solaris Urbino 12H
kombinujícím naftový a elektrický Rozsah provozu:
pohon. Přeprava dle Tarifu PID.
od cca 15:00 (a poté až do 1.10.2010)
Trasa:
Expresní autobus po Jízdy po trase připravované
expresní autobusové linky Jižní
Jižní spojce
Smíchovské nádraží – Chodovská tvrz
Město – Smíchovské nádraží po – Mikulova – Háje
Jižní spojce. Přeprava zdarma.
Rozsah provozu:
14:00 – 19:00 v intervalu 30 minut
Panelová výstava, infostánek,
Masarykovo nádraží
Výstava o historii,
propagační a informační
současnosti
10:00 – 18:00
materiály.
i budoucnosti PID
Kdo si hraje, nezlobí aneb hry
Masarykovo nádraží
Soutěže a hry pro
a soutěže s dopravní tématikou
malé i velké děti
10:00 – 18:00
o drobné ceny.
Pokračování vědomostní soutěže Masarykovo nádraží
Soutěž
pro fandy městské i železniční
o „Největšího
Začátek v 15:30
dopravy. Výherci získají
šotouše PID“
zajímavé dopravní ceny.
(2. ročník)
Velký sál Městské knihovny na
Přednášky a prezentace
Pražská doprava –
dopravních odborníků o veřejné Mariánském náměstí
historie
dopravě v Praze a okolí.
i budoucnost
17:00 – 19:30 (podrobný program na
(přednášky
www.ropid.cz)
a prezentace)

Posílení přívozu P5 na akci Pražské cyklozvonění
V rámci Evropského týdne mobility se bude v neděli 19.9.2010 konat na pražské Císařské louce
už počtvrté tradiční akce Pražské cyklozvonění. Z několika míst Prahy vyrazí cyklistické pelotony,
které budou společně směřovat na Císařskou louku. Na projížďku po pražských cyklotrasách
naváže odpolední program pro děti i dospělé. Zajímavostí je pokus o překonání rekordu ve
zvonění na cyklistické zvonky. Z důvodu konání této akce bude od 11:00 do 19:00 posílen provoz
přívozu P5.
V úseku mezi Výtoní a Císařskou loukou bude v provozu druhá loď, která bude podle potřeby
zkracovat původně 60minutový interval. Na přívozu P5 platí Tarif PID, neplatí SMS jízdenky ani
jízdenky za 18 Kč. Přeprava jízdních kol je jako na všech přívozech PID zdarma. Přívoz je
bezbariérově přístupný.
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Rychlé spojení z Kladna a Hostivice do centra Smíchova
linkou S65 (od 1.10.2010)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

po úspěšném provozu v rámci výluky tramvajové trati Anděl – Sídliště Řepy zůstává
v pracovní dny v provozu linka S65 v pozměněné podobě
vlaky budou vedeny jako přímé v trase Hostivice – Praha-Smíchov Na Knížecí
interval vlaků bude zpravidla 60 min. v období cca od 5:30 do 21:30
výhodné spojení pro cestující z Kladna a Hostivice do centra Prahy 5
jízdní doba Hostivice – Praha-Smíchov Na Knížecí pouze 27 minut
v Hostivici ráno a dopoledne rychlé přípoje z Kladna ve směru Na Knížecí
v Hostivici odpoledne a večer rychlé přípoje ze zastávky Na Knížecí ve směru Kladno
linka S65 nabízí také možnost pohodlné a rychlé dopravy z oblasti Řep, Cibulky a Žvahova
do centra Prahy 5
vlak spolu s autobusovou linkou 180 (přestup ve stanici Praha-Zličín/Sídliště Řepy)
představuje také nejrychlejší spojení Kladna s motolskou nemocnicí
zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí je v těsné docházkové vzdálenosti k Andělu
o víkendu zůstává provoz na trati Praha – Praha-Zličín – Hostivice beze změn, a to včetně
nostalgického vlaku „Pražský motoráček“ (vlaky jedou ze stanice Praha hl. n., nezajíždějí
do zastávky Na Knížecí)

Srovnání časové dostupnosti:
trasa
Hostivice – Praha, Na Knížecí (stanice metra Anděl)
Kladno – Praha, Na Knížecí (stanice metra Anděl)
Kladno – Praha, Nemocnice Motol

Vlak + MHD
27 min.
43 min.
35 min.

Bus + MHD
37 min.
60–70 min.
50–60 min.

Plná integrace vlaků na celém území Prahy
Dne 21.9.2010 bude dokončen proces zavádění plné integrace
železničních tratí na území Prahy – osazením označovačů jízdenek
budou plně zaintegrovány poslední 3 zbývající stanice a zastávky na
území Prahy: Praha-Hlubočepy, Praha-Holyně a Praha-Řeporyje.
Díky tomu bude možné ve vlacích na lince S6 mezi Smíchovem
a Řeporyjemi jezdit také na jednotlivé jízdenky PID. Osobní vlaky zde
jezdí v ranní i odpolední špičce každých 30 minut a například z Řeporyjí
na Smíchov trvá cesta vlakem pouhých 13 minut, což je běžně
používanou kombinací autobus + metro nedosažitelné.
Železniční stanice v tomto úseku budou vybaveny označovacími
strojky PID. Cestující je povinen před nástupem do vlaku označit
jízdenku v tomto strojku. Ve vlacích lze používat jízdenky označené
v prostředcích městské dopravy nebo integrovaných autobusových
linkách PID v rámci jejich časové a pásmové platnosti. Tyto jízdenky se
znovu neoznačují. Kromě přestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu platí na trati 173 v úseku
Praha hl. n. – Praha-Řeporyje veškeré předplatní jízdní doklady PID („tramvajenky“, doplňkové
kupony), krátkodobé časové jízdenky PID (24 hod., 3, 5 dní) a jízdenky P+R. Uvedené jízdní
doklady PID platí vždy jen v rozsahu své časové a pásmové platnosti. Ve vlacích neplatí SMS
jízdenky.
V celé síti PID je plně integrováno již 102 železničních stanic a zastávek. Naposledy byly plně
zaintegrovány stanice a zastávky na trati 122 ze Smíchova do Hostivice díky zavedení vlakové
linky S65.
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Expresní autobusová linka 125 po Jižní spojce
Dne 20. září 2010 bude zprovozněna jižní část Pražského okruhu, díky čemuž hlavní město
Praha předpokládá, že se na něj přesunou kamiony z Jižní spojky. V návaznosti na toto uvolnění
Jižní spojky bude zavedena nová expresní autobusová linka spojující Jižní Město se Smíchovem,
která vyjede 1.10.2010. Nová autobusová linka s jízdní dobou 20 minut z Hájů na Smíchovské
nádraží nabídne bezkonkurenčně nejrychlejší spojení stotisícového Jižního Města s levobřežní
částí Prahy.
Lidé už nebudou muset jezdit přes centrum – uleví se tím zejména tramvajím v Ječné ulici
a přestupním stanicím metra v centru včetně nejvytíženějšího úseku metra C mezi Pankrácí
a I.P.Pavlova. Nová autobusová linka bude nejen rychlá, ale také spolehlivá díky vyhrazeným
jízdním pruhům, které pro ni budou zřízeny na Jižní spojce ve směru na Smíchov.
Autobusová linka bude jezdit pod číslem 125 v následující trase: Smíchovské nádraží –
Lihovar – Chodovec – Chodovská tvrz – Litochlebské náměstí – Bachova – Mikulova –
Hněvkovského – Modrá škola – Háje – Horčičkova – Jižní Město. Trasa linky v oblasti Jižního
Města byla zvolena tak, aby vedla pokud možno středem sídliště a vhodně doplňovala ostatní
autobusové linky v oblasti. Expresní autobusová linka 125 bude v provozu každý den, ve špičkách
v intervalu 8–10 minut, mimo špičky pojede každých 15 minut. Na Smíchovském nádraží bude při
delších intervalech navazovat na metro zejména ve směru na Zličín, aby se její pomocí zkrátila
cesta také lidem směřujícím do Jihozápadního Města. Na novou linku nasadí Dopravní podnik
hl. m. Prahy přednostně nové nízkopodlažní autobusy SOR.
V rámci Dne Pražské integrované dopravy, který se bude konat v úterý 21.9.2010, si bude
možné zdarma vyzkoušet rychlost této nové linky. Předváděcí jízdy se budou konat v tento den
od 14:00 do 19:00 v trase připravované linky. V infostánku na Smíchovském nádraží obdrží
zájemci také podrobnější informace o této a dalších podzimních novinkách v Pražské integrované
dopravě.

Nová midibusová linka 295 na Bulovku
V rámci projektu zavádění bezbariérových
midibusových linek na území Prahy pro lepší
spojení
uvnitř
městských
částí
a
ke
zdravotnickým zařízením, bude od 10.10.2010
zavedena nová midibusová linka 295 pro lepší
dopravní obslužnost Prahy 9.
Linka 295 pojede v trase Nemocnice
Bulovka – Starý Prosek – Poliklinika Prosek –
Českolipská – Poliklinika Frýdecká – Obchodní centrum Čakovice – Čakovice –
Třeboradice. Novinkou oproti běžným autobusovým linkám bude zajíždění přímo do areálu
nemocnice Na Bulovce a také bude zajištěn průjezd středem letňanského sídliště. Linka bude
v provozu v pracovní dny cca od 6:00 do 22:00 v pravidelném intervalu 30 minut. Na všechny
spoje budou nasazeny nízkopodlažní midibusy. Cílem je zlepšit přístupnost zdravotnických
zařízení (nemocnice Bulovka, poliklinika Prosek, poliklinika v Letňanech) zejména pro starší
a méně pohyblivé občany nebo maminky s kočárky a zajistit lepší obsluhu některých sídlištních
celků (Prosek, Letňany).
V areálu nemocnice Bulovka se budou nacházet následující zastávky:
- Nemocnice Bulovka (u hlavní vrátnice)
- Nemocnice Bulovka – gynekologie
- Nemocnice Bulovka – onkologie
V oblasti letňanského sídliště bude midibus jezdit nově ulicemi:
Křivoklátská, Šumperská, Rýmařovská, Havířovská, Vratimovská, Chlebovická, Příborská
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S nově vybudovanými zastávkami:
- Poliklinika Frýdecká
- Šumperská
- Třinecká
- Příborská
Na tuto změnu se váže zkrácení intervalů linky 151, která bude jezdit v pracovní dny dopoledne
nově každých 20 minut (nyní jede pouze dvakrát za hodinu) a také zkrácení trasy o úsek
Poliklinika Prosek – Třeboradice. V zastávce Starý Prosek bude umožněn vzájemný přestup mezi
linkami 151 a 295, takže k Bulovce se bez problémů dostanou i obyvatelé z oblasti Krocínky.

Prezentace nového minibusu v rámci akce Prosecký podzim
V neděli 19.9.2010 pořádá městská část Praha 9 v Parku Přátelství na Proseku akci Prosecký
podzim. Součástí této akce bude také prezentace nového midibusu, který bude jezdit na
připravované lince 295 od 10.10.2010. S midibusem se budou moci návštěvníci seznámit od 14:00
do 18:00. Zároveň se dozví podrobnosti o nové lince a zdarma k dostání budou také informační
materiály včetně jízdních řádů nové linky.

Nová midibusová linka 297 k Poliklinice Malešice
Od 10.10.2010 bude v rámci projektu zavádění bezbariérových
midibusových linek na území Prahy pro lepší spojení uvnitř městských
částí a ke zdravotnickým zařízením zřízena nová midibusová linka 297
v trase Želivského – Třebešín – Malešická stráň – Rektorská –
Poliklinika Malešice. Tato linka zlepší dopravní obslužnost zejména pro
obyvatele domova seniorů v Rektorské ulici a také pro návštěvníky
malešické polikliniky. Linka bude v provozu celotýdenně cca od 5:00
do 24:00 v pravidelném intervalu 20 minut v přepravních špičkách
pracovního dne a 30 minut v ostatních obdobích. Na všechny spoje
budou rovněž nasazeny nízkopodlažní midibusy. S touto změnou dojde
zároveň ke zkrácení dosavadní autobusové linky 155 o úsek Sídliště Malešice – Habrová. Linku
v tomto úseku plně nahradí právě nově zřízená midibusová linka.

Přestupní uzel Uhříněves
Přes vlakové nádraží v Uhříněvsi projíždějí vlaky Eska ve špičkách každých 10-20 minut,
v ostatních obdobích včetně večerů a víkendů každých 30 minut. Z Uhříněvsi se dostanete vlakem
na pražské hlavní nádraží za 20 minut, do Říčan za 7 minut, do Strančic za 14 minut, do Hostivaře
za 6 minut nebo až do Vysočan za 30 minut.
Ve stanici Nádraží Uhříněves je na vlaky navázáno množství autobusových linek do různých
směrů. Od roku 2009 se odtud dostanete přímo do nákupní zóny v Čestlicích, od 1.9.2010 nově
také bez přestupu do Kolodějí, Běchovic, Horních Počernic či Letňan. Zkombinovat cestu
vlakem a autobusem se vyplatí – téměř každodenní kolony na Kutnohorské a Černokostelecké
ulici způsobují zpožďování autobusů a vlak je spolehlivou a rychlou alternativou. Proto se snažíme
postupně navazovat stále více autobusů na vlaky a zajistit tak cestujícím spolehlivé cestování
nejen v rámci Prahy, ale hlavně mezi Prahou a regionem.
Nová nabídka spojení linkou 325 do Česlic umožňuje cestujícím v okolí železnice v Praze 10
se rychle a pohodlně dostat do obchodní zóny v Čestlicích a naopak pomáhá čestlickým
obyvatelům cestovat rychleji do centra Prahy. Autobus číslo 325 jezdí z uhříněveského nádraží
v pracovní dny každou hodinu od 6:15 do 19:15 a navazuje na vlaky linek S9 a S29 od Prahy.
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Od 1.9.2010 jezdí autobusová linka 269 nově až k uhříněveskému nádraží. Linka nově
spojuje Uhříněves, Hájek, Koloděje, Běchovice, Horní Počernice, Satanice, Kbely a Letňany
a umožňuje díky navázání na vlaky od Říčan rychlé spojení Říčanska a Strančicka
se severovýchodní oblastí Prahy bez nutnosti zajíždění do centra města. Linka 269 jezdí
v pracovní dny cca do 20:30 v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky. Spoje jsou
navázány na vlaky linek S9 a S29 od Benešova, Strančic a Říčan.
Kromě těchto spojení navazují v Uhříněvsi na vlaky také autobusy do Pitkovic, Křeslic, Královic,
Hájku, Benic nebo Lipan. Linky 266 a 366 odjíždějí ze zastávek na hlavní Kutnohorské ulici.

Návaznosti na vlaky ve stanici Praha-Uhříněves
linka
232
265
269
325

směr
Pitkovice, Křeslice, Jižní Město
Benice, Lipany
Koloděje, Běchovice, Horní Počernice, Letňany
Česlice, nákupní zóna Čestlice

navazuje na vlaky
od Prahy
od Prahy
od Benešova
od Prahy

rozsah provozu
celodenně, celotýdenně
celodenně, celotýdenně
pracovní dny do 20:30
pracovní dny do 19:15

Svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi
Dne 28. září 2010 dojde k úplné uzávěře Mariánského náměstí ve Staré Boleslavi. Vzhledem
k současně probíhající rekonstrukci mostů na silnici II/610 jsou již všechny linky projíždějící
v trvalém stavu přes Mariánské náměstí odkloněny po náhradních trasách, a tedy tato uzavírka
nepřináší žádné další omezení dopravy.
V souvislosti s předpokládanou velkou účastí na této akci dojde k mimořádnému posílení
autobusové dopravy. Dopravu na tuto kulturní akci budou ve dne 28.9.2010 zajišťovat tyto
linky PID:
Linky PID 367 a 375 budou jezdit podle pravidelného jízdního řádu pro provozní den neděle. Na
obou linkách je většina spojů zajištěna kapacitními autobusy.
Mimořádně bude v provozu tento den také linka PID 379, která zajistí rychlé spojení mezi
Prahou a Starou Boleslaví. Tato linka je vedena přímo po silnici R10 do Staré Boleslavi. Většina
spojů bude zajištěna kapacitním autobusem.
Odjezdy ze zastávky „Praha, Černý Most“:
7:15; 8:05; 8:25; 9:05; 9:25; 11:45; 12:30; 13:10; 14:10; 15:10; 16:10; 17:10; 18:10 a 19:10
Odjezdy ze zastávky „Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut. st.“:
7:40; 8:30; 8:50; 11:10; 11:55; 12:40; 13:40; 14:40; 15:40; 16:40; 17:40 a 18:40
Linky PID 405, 406, 419 a 471 budou zajištěny podle pravidelných jízdních řádů pro provozní
den neděle.
Linka PID 407 bude mimořádně posílena novým ranním spojem s příjezdem do Staré Boleslavi
v 8:22. Večerní spoj bude zajištěn podle pravidelného jízdního řádu.
Linka PID 477 bude mimořádně v provozu podle zvláštního jízdního řádu. Všechny spoje
pojedou ve shodné trase od nádraží v Brandýse nad Labem přes Polerady, Mratín, Sluhy, Veleň,
Nový Brázdim, Starý Brázdim a Popovice. Odjezdy ze zastávky „Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, nádr.“ – 8:15; 13:22 a 18:17. Spoje s odjezdy 13:22 a 18:17 přijíždějí do zastávky
„Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádr.“ jako linka 478 od Staré Boleslavi.
Linka PID 478 bude v provozu podle pravidelného jízdního řádu pro provozní den neděle
a navíc budou mimořádně zavedeny posilové spoje mezi Brandýsem nad Labem a Starou
Boleslaví. Současně dojde k posílení úseku mezi železniční stanicí (trať ČD 072 – Stará Boleslav)
a autobusovým stanovištěm ve Staré Boleslavi. V období od 7:00 do 20:00 bude zajištěno spojení
s centrem Staré Boleslavi od každého vlaku.
Ostatní linky ČSAD Střední Čechy, a. s. a TRANSCENTRUM bus, s. r. o. budou provozovány
podle platných objížďkových jízdních řádů.

