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Vánoční a novoroční provoz PID
I v letošním roce dojde v období Vánoc,
Silvestra a Nového roku k úpravám
jízdních řádů linek Pražské integrované
dopravy. Zkrácen bude denní provoz na
Štědrý den, posílena bude naopak
silvestrovská noc. V pracovní dny mezi
svátky dojde k mírnému omezení provozu
na úroveň prázdninových jízdních řádů.
Na rozdíl od minulých let nebude nijak
omezen provoz před Vánoci a 23.
prosince 2016 pojedou linky podle
klasických jízdních řádů pro pracovní den.
Během prosince se jízdní řády
objeví na webu www.ropid.cz a také ve
vyhledávači spojení http://pid.idos.cz.

24. prosince 2016 (sobota)
Do cca 18:00 provoz dle pravidelných sobotních jízdních řádů. Od 18:00 do cca 24:00
v provozu metro a posílený noční provoz, od 24:00 do cca 7:00 standardní noční provoz.
Příměstské linky jedou podle pravidelných jízdních řádů, provoz vlaků cca od 18 hod. omezen
a ukončen ve 22 hodin.
Metro: Cca od 18 hod. na všech linkách metra interval 20 min. Poslední spoje vyjíždějí okolo
půlnoci (shodné časy s pravidelným stavem).
Tramvaje: Cca od 18 hod. ukončen denní provoz a zahájen posílený noční provoz (interval
20 minut). Kolem půlnoci přechod na standardní noční provoz (interval 30 minut).
Městské autobusy: Linky 180, 191 a 263 v provozu dle zvláštního JŘ (kvůli obchodním
centrům na trasách). Cca od 18 hod. na všech městských denních linkách ukončen provoz
a zahájen posílený noční provoz (interval na většině linek 20 minut). Kolem půlnoci přechod na
standardní noční provoz.
Příměstské autobusy jedou podle pravidelných jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních
řádech uvedeny negativními poznámkami. Noční příměstské linky v provozu dle zvláštních jízdních
řádů.
Vlaky: Provoz vlaků dle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek je ukončen cca v 18:00,
poté je zachován omezený provoz v intervalu 60 min. do cca 22:00 pouze na linkách S1, S2+S22,
S7 a S9.

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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Lanová dráha a přívozy: Provoz lanové dráhy a přívozů je ukončen v 18 hodin.

25. prosince 2016 (neděle)
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz tramvají a autobusů začíná až cca v 7 hodin,
do té doby jezdí noční linky. Metro vyjíždí dle pravidelných jízdních řádů (před pátou ranní).
Příměstské linky a vlaky jedou dle pravidelných jízdních řádů.
Metro: Provoz dle nedělních jízdních řádů.
Tramvaje: Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz zahájen v 7 hodin.
Městské autobusy: Denní provoz na městských linkách zahájen v 7 hodin. Linky 180, 191
a 263 v provozu dle zvláštního JŘ (kvůli obchodním centrům na trasách).
Příměstské autobusy jedou podle pravidelných jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních
řádech uvedeny negativními poznámkami.
Vlaky: Provoz vlaků dle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek.
Lanová dráha a přívozy: Provoz dle nedělních jízdních řádů.

26. prosince 2016 (pondělí)
Provoz na všech linkách podle nedělních jízdních řádů, resp. jízdních řádů pro státní svátek.

27.–30. prosince 2016 (úterý – pátek)
Provoz podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den (omezení zejména v přepravních
špičkách cca o 15 %). Tramvajové linky 4 a 21 nejsou v provozu a linka 16 pouze v trase „Lehovec
– Kotlářka“.

31. prosince 2016 (sobota)
Do cca 22:00 provoz dle pravidelných sobotních jízdních řádů. Od 22:00 cca do 2:00 smíšený
provoz metra, nočních tramvají a vybraných denních autobusů. Po zbytek noci posílený noční
provoz prodloužený až do 7:00. Většina příměstských linek jede podle pravidelných jízdních řádů,
provoz vlaků je od 20:00 omezen a ve 22:00 ukončen.
Metro: Prodloužen provoz v intervalu 10 minut na všech linkách cca do 2:00.
Tramvaje: Cca od 22 hod. ukončen denní provoz a zahájen posílený noční provoz. Interval na
všech linkách 15 minut, cca od 4 hod. interval 20 minut. Nasazeny dvouvozové soupravy nebo
kapacitnější vozidla. Zrušeny jsou všechny garantované přestupy.
Městské autobusy: Linky 180, 191 a 263 v provozu dle zvláštního JŘ (kvůli obchodním
centrům na trasách). Cca od 22 hod. na některých denních linkách ukončen provoz, v provozu
zůstávají podle zvláštních JŘ linky 102, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 123,
125, 131, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 145, 154, 161, 162, 163, 174, 177, 180, 191, 193, 197,
201, 207, 215, 232, 241, 253, 261, 267. Cca od 2:30 posílený noční provoz: Linky 504, 505, 510
a 511 v intervalu 15 minut, linky 501, 502, 503, 506, 507, 509 a 512 v intervalu 30 minut a linky
513, 514 a 515 v intervalu 60 minut. Ruší se garantované přestupy.
Příměstské autobusy jedou podle pravidelných jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních
řádech uvedeny negativními poznámkami. Noční a vybrané denní linky v provozu dle zvláštních
jízdních řádů.
Vlaky: Provoz vlaků dle pravidelných sobotních jízdních řádů s omezeními uvedenými
u jednotlivých vlaků časovými poznámkami je ukončen cca ve 20 hodin, poté je zachován
omezený provoz v intervalu 60 min. do cca 22:00 pouze na linkách S1, S2+S22, S7 a S9.
Lanová dráha: Provoz lanové dráhy je ukončen ve 22 hodin.
Přívozy: Provoz dle sobotních jízdních řádů.

1. ledna 2017 (neděle)
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz tramvají a autobusů začíná až cca v 7 hodin,
do té doby jezdí noční linky. Metro vyjíždí dle pravidelných jízdních řádů (před pátou ranní).
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Příměstské linky a vlaky jedou dle pravidelných nedělních jízdních řádů, resp. jízdních řádů pro
státní svátek.
Metro: Provoz dle nedělních jízdních řádů.
Tramvaje: Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz zahájen v 7 hodin.
Městské linky: Denní provoz na městských linkách zahájen v 7 hodin. Linky 180, 191 a 263
v provozu dle zvláštního JŘ (kvůli obchodním centrům na trasách).
Příměstské linky jedou podle pravidelných jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních
řádech uvedeny negativními poznámkami.
Vlaky: Provoz vlaků dle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek s omezeními uvedenými
u jednotlivých vlaků časovými poznámkami.
Lanová dráha a přívozy: Provoz dle nedělních jízdních řádů.

2. ledna 2017 (úterý)
Provoz podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den (omezení zejména v přepravních
špičkách cca o 15 %). Tramvajové linky 4 a 21 nejsou v provozu a linka 16 pouze v trase „Lehovec
– Kotlářka“.

Úpravy v nočních BUS linkách (při provozu současně s metrem)
 24. prosince 2016 cca od 18 hod. do ukončení provozu metra (sobota/neděle)
 25. prosince 2016 od zahájení provozu metra do 7 hod. (neděle)
 1. ledna 2017 od zahájení provozu metra do 7 hod. (neděle)
119 Linka je v provozu v intervalu 20 min. s návazností na metro v zastávce „Nádraží Veleslavín“.
501 Ve směru Sídliště Lhotka zastavuje v zastávce „Smíchovské nádraží“ také v zastávce
linky 125.
502 Ve směru Suchdol zastavuje v zastávce „Dejvická“ také v zastávce linky 107.
504 Ve směru Sídliště Stodůlky zastavuje v zastávce „Nové Butovice“ též v terminálu.
505 Ve směru Sídliště Čimice zastavuje v zastávce „Kobylisy“ též v terminálu v zastávce
linky 102.
509 Obousměrně zastavuje v zastávce „Skalka“.
511 Obousměrně zastavuje v zastávkách „Letňany“ a „Roztyly“.
512 Obousměrně zastavuje v zastávce „Černý Most“ linky 141 v terminálu.
513+603 Obousměrně zastavují v zastávce „Letňany“.

3. ledna 2017 vyjedou poprvé autobusy PID do Roudnice nad
Labem
Od 3. ledna 2017 se do systému Pražské
integrované dopravy zapojí 6 nových autobusových
linek v oblasti Mělnicka a Roudnicka a dojde
k rozšíření integrace na železnici. Jízdní doklady
PID bude nově možné použít také na některých
linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Podobně
bude možné nově použít jízdní doklady DÚK na
vybraných linkách PID.
V pondělí 19. 12. 2016 a v úterý 3. 1. 2017 bude
poskytovat informace o integraci na infostáncích
v Mělníce na autobusovém nádraží a v Roudnici
nad Labem na Karlově náměstí od 12:00 do 16:30. Zde získáte informační leták k integraci
Podřipska a budete mít možnost se s doplňujícími dotazy obrátit na naše pracovníky. V obou
dnech budou v Roudnici n. Labem přítomni i zástupci DÚK, kteří také rádi zodpoví Vaše dotazy.
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První den integrace, tedy 3. ledna 2017, vyjede na trase nové autobusové linky 467 také
historický autobus Škoda RTO, se kterým se cestující budou moci svézt a uvnitř se informovat o
novém způsobu cestování. Linka 467 nově zajistí nejrychlejší spojení Roudnice n. Labem a
Mělníka za 32 minut se zastávkami v obcích Krabčice, Kostomlaty pod Řípem a Cítov. Historický
autobus pojede na vložených spojích linky 467 v 11:35, 13:05 a 15:05 z Mělníka a v 12:15, 14:15 a
16:15 z Roudnice nad Labem. V těchto spojích bude přeprava zdarma.
Veškeré potřebné informace o projektu včetně jízdních řádů a mapy oblasti lze najít na
webové stránce www.ropid.cz/integrace-roudnice-2017.
Další informace o Pražské integrované dopravě: www.ropid.cz
Další informace o Dopravě Ústeckého kraje: www.dopravauk.cz

Nové autobusové linky PID
464
466
467
468
475
496

Mělník – Lužec nad Vltavou – Spomyšl – Jeviněves (– Horní Beřkovice)
Mělník – Spomyšl – Kralupy nad Vltavou (přečíslovaná linka 455)
Mělník – Cítov – Krabčice – Roudnice nad Labem
Mělník – Dolní Beřkovice – Cítov – Horní Beřkovice – Černouček
Mělník – Dolní Beřkovice – Horní Počaply (– Bechlín)
Kralupy nad Vltavou – Veltrusy – Nová Ves – Ledčice

Změny na železnici
Na železnici dojde k rozšíření integrace. Jízdní doklady PID budou platit na následujících
linkách a úsecích.
S4
Praha Masarykovo nádr. – Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Hněvice – Roudnice nad
Labem (ze stanice Hněvice jako linka U4)
S42 Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Lužec nad Vltavou
R20 Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Hněvice – Roudnice nad Labem (přečíslovaná
linka R4)
U21 Roudnice nad Labem – Kleneč – Vražkov – Straškov – Bříza obec
U22 Vraňany – Horní Beřkovice – Ctiněves – Straškov – Bříza obec

Další trvalé změny PID od 3. 1. 2017
V souvislosti s požadavky měst a obcí Středočeského kraje dojde k termínu 3. 1. 2017 kromě
integrace oblasti Podřipska k dalším trvalým úpravám jízdních řádů vybraných autobusových linek
PID.

Změny na jednotlivých linkách
161
243
341
349
369
374
397
490
555

Posílení linky 161 v pracovní dny na konci ranní špičky v úseku Nebušice – Bořislavka.
Rozšíření provozu linky v pracovní dny (nově cca od 5:15 do 21:20).
Rozšíření provozu linky 341 ve večerním období PD v úseku Obchodní náměstí – Točná.
Nové spoje na konci ranní a na začátku odpolední špičky pracovních dnů.
Nový spoj v pracovní dny z Mělníku, Aut.st. v 7:51 do Prahy.
Nový pár spojů v pracovní dny odpoledne pro zlepšení dopravy dětí ze škol.
Nový spoj celotýdenně z Kauflandu v 5:20, nový spoj celotýdenně v 17:55 z Opatova (již od
2. 1. 2017).
Nový spoj v pracovní dny z Ondřejova v 16:07 a ze Strančic v 16:58 zpět do Ondřejova (již
od 2. 1. 2017).
Na školní linku bude nově nasazen autobus standardní délky (místo midibusu).
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Nostalgická tramvajová linka 23 s tramvajemi T3
Od začátku turistické sezony na konci března 2017 vyjede do
pražských ulic nová pravidelná tramvajová linka s číslem 23. Na
nostalgickou linku budou vypravovány pouze nejstarší typy tramvají
T3, které by zároveň měly nadobro opustit všechny ostatní
tramvajové linky. Celoroční provoz této linky, posílený v letních
měsících, by měl nejen uspokojit požadavky po cestování tímto
legendárním typem tramvaje, ale také odlehčit turisticky
nejvytíženější pražské tramvaji č. 22 zejména v okolí Pražského
hradu.
Nová linka 23 vyjede na konci března 2017 v trase Zvonařka – I.
P. Pavlova – Karlovo náměstí – Národní třída – Národní divadlo –
Staroměstská – Pražský hrad – Pohořelec / Hládkov –
Malovanka.
Rozsah provozu je plánován na cca 9:00 až 19:00 v intervalu 30
minut, o letních prázdninových víkendech v intervalu 15 minut.

PF 2017

