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Historickými autobusy na Okoř a do Slaného, Cyklohráčkem
mimořádně do Nelahozevsi či na Říp
Poslední dva víkendy v říjnu (22. – 23.,
28. – 30. října 2016) čeká, kvůli opravě
železniční tratě, výletní vlak Cyklohráček na
trase z Prahy do Slaného výluka. Tentokrát
ale nebude výluka jen komplikací, ale také
příležitostí pro všechny, kteří by rádi
zavzpomínali, jak se cestovalo dřív.
Cyklohráček nahradí v části jeho trasy
historické autobusy a on sám doveze
naopak výletníky do míst, kam běžně nejezdí.
Historické autobusy nahradí Cyklohráček
vždy v části trasy a mimořádně budou
zastavovat také přímo u hradu Okoř.
Cyklohráček naopak zavítá mimořádné do Roztok u Prahy, Kralup nad Vltavou, k zámku
v Nelahozevsi anebo do Ctiněvsi pod Řípem
• Ranní vlak Praha (9:18) – Slaný (10:50) pojede při výluce pouze z Prahy do Noutonic, dále
bude nahrazen historickými autobusy.
• Polední vlak Slaný (11:16) – Praha (12:52) bude v úseku Slaný – Noutonice nahrazen
historickými autobusy.
• Odpolední vlak Praha (13:18) – Slaný (14:50) vyjede z Prahy mimořádně už ve 13:11 a do
Slaného pojede odklonem přes Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves zámek, Ctiněves,
Straškov a Zlonice. V jeho klasické trase v úseku Hostivice – Noutonice – Slaný ho nahradí
historické autobusy. Z Hostivice odjedou ve 13:31 po příjezdu rychlíku z Prahy.
• Večerní vlak Slaný (17:16) – Praha (18:49) pojede ze Slaného do Prahy odklonem přes
Zlonice, Straškov, Ctiněves, Nelahozeves zámek a Kralupy nad Vltavou. V úseku Slaný –
Hostivice pojedou po jeho běžné trase historické autobusy.

Historická náhradní autobusová doprava
• sobota 22. 10.: kloubový Ikarus 280 příměstského provedení a Karosa ŠD 11
• neděle 23. 10.: Karosa ŠD 11 a Škoda 706 RTO
• pátek 28. 10.: Karosa ŠD 11 a Škoda 706 RTO

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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• sobota 29. 10.: kloubový Ikarus 280 příměstského provedení, Karosa ŠD 11 a Škoda 706
RTO
• neděle 30. 10.: Karosa ŠD 11 a Škoda 706 RTO
Využijte podzimní výluku Cyklohráčku k novým výletům! Podívejte se na zámek v Nelahozevsi
nebo s ním vyrazte na Říp. Železniční muzeum ve Zlonicích, které se nachází na odpolední
odklonové trase vlaku, bude pro návštěvníky mimořádně otevřeno v těchto dnech až do 17 hodin.
Cestující z Cyklohráčku získají ve vlaku slevový kupon na vstupné do muzea.

Sobota 29. 10. 2016: Slavnostní zavírání sezony železničního muzea ve Zlonicích
V sobotu 29. října 2016 má jet odpolední Cyklohráček až do Zlonic na slavnostní ukončení
letošní sezony tamního železničního muzea. Díky výluce můžete přijet do muzea jak
Cyklohráčkem (po odklonové trase přes Kralupy nad Vltavou), tak historickými autobusy, které
sem budou odpoledne prodlouženy ze Slaného. Pro očekávaný velký zájem cestujících bude
Cyklohráček tento den mimořádně posílen a historické autobusy budou nasazeny ve větším počtu.
Ve stanici Zlonice bude zajištěn přestup z Cyklohráčku do historických autobusů, které budou
s návštěvníky pokračovat přímo k železničnímu muzeu.
Více informací a přesné jízdní řády najdete na výlukových vývěskách ČD, na
www.cyklohracek.cz nebo na www.ropid.cz. V historických autobusech platí běžný tarif ČD a PID.
Přeprava jízdních kol je vyloučena, přeprava dětských kočárků je výrazně omezena kapacitou
historických autobusů.

Vysočanská estakáda již v částečném provozu
Spolu s trvalými změnami autobusů se od soboty 15. 10. 2016 vrací alespoň částečně provoz
MHD na Vysočanskou estakádu. Zatím pouze ve směru dolů a pouze pro autobusy kvůli nízké
propustnosti částečně obnovené trasy. Z tohoto důvodu se ve směru Vysočanská obnovuje (avšak
v posunuté poloze) zastávka Nad Jetelkou pro linky 182, 183 a 195 a do původní polohy se pro
linky ve směru od Letňan vrací zastávka Prosek (směr Vysočanská). Zastávka Prosek ve směru
Letňany je pro tyto linky i nadále zrušena. Trasa nočních linek 513 a 613 zůstává stejná jako
dosud.

Víkendová výluka metra C Muzeum – Kačerov
Z důvodu opravy trati bude ve dvou po sobě jdoucích víkendech ve dnech 22. – 23. října 2016
a 28. – 30. října 2016 (vždy od zahájení provozu v sobotu, respektive v pátek, do ukončení
provozu v neděli) obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Muzeum – Kačerov.

Náhradní doprava
V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Hlavní nádraží –
Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.

Změny v zastávkách autobusů
Pro linky číslo 189 a 215 bude zastávka Kačerov (pro směr Nemocnice Krč) přemístěna vpřed
do zastávky linky číslo 106.

Přechod na zimní čas
V souvislosti s přechodem z letního na zimní čas v noci ze soboty 29. 10. 2016 na neděli
30. 10. 2016 dojde k obvyklým úpravám jízdních řádů nočních linek PID. Při posunu času ze 3:00
na 2:00 pojedou tramvajové a autobusové noční linky vždy podle aktuálního času.
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Spoje příměstských autobusových linek číselné řady 600 s pravidelným odjezdem z konečných
po 2:00 odjedou až podle nového „zimního“ času, tedy o hodinu později. Spoje linek 603 a 605
pojedou podle zvláštního jízdního řádu.

Ukončení letní sezóny přívozů
V neděli 30. 10. 2016 vyplují letos naposledy
lodě na sezonních přívozech P3 (Lihovar –
Veslařský ostrov), P5 (Císařská louka – Výtoň –
Náplavka Smíchov), P6 (Lahovičky – Nádraží
Modřany) a P7 (Pražská tržnice – Ostrov
Štvanice – Karlín). Všechny tyto lodní linky opět
vyplují koncem března 2017.
V provozu přes zimní období zůstávají
přívozy P1 (Sedlec – Zámky) a P2 (V Podbabě
– Podhoří). Vzhledem k plynule rostoucímu
zájmu Pražanů i návštěvníků metropole
o vltavské přívozy očekáváme i letos rekordní
počet cestujících, který by se měl vyšplhat
přes 450 000.
V letošním roce byla nasazena nová plavidla na linkách P1, P2, P5 a P6, což přineslo nejen
pohodlnější cestování zejména cestujícím s koly nebo kočárky, ale také navýšení kapacity.
Pozitivní ohlasy jsou i na letošní rozšíření provozní doby přívozů P5, P6 a P7 (v pracovní dny ráno
a variantní ukončení provozu večer dle délky denního světla), v září a říjnu se osvědčil zkušebně
posílený provoz na lince P5 druhou lodí v pátek odpoledne a o víkendech. Zkulturněn byl také
vzhled většiny přístavišť včetně zastávkových označníků, které nově odpovídají běžným
zastávkám MHD.

Linky k nákupním centrům pojedou 28. 10. 2016 jinak
V
souvislosti
s
novým
zákonem
upravujícím otevírací dobu obchodů s prodejní
plochou větší než 200 metrů čtverečních
během vybraných sedmi státních svátků
(1. ledna, Velikonoční pondělí, 8. května,
28. září, 28. října, 25. a 26. prosince) bude
poprvé již v pátek 28. října 2016, a rovněž tak
o všech dalších uvedených státních svátcích,
upraven provoz autobusových linek 180,
191 a 263.
Na lince 180 nebudou v provozu vložené
spoje v trase Zličín – Obchodní centrum
Zličín, přičemž spoje v trase Dejvická –
Obchodní centrum Zličín pojedou bez omezení dle pravidelného jízdního řádu.
Spoje autobusové linky 191, které končí v zastávce Obchodní centrum Šestka, budou
ukončeny v zastávce Ciolkovského (odjezdy směr Na Knížecí dle pravidelných jízdních řádů), beze
změny časových poloh a tras budou v provozu i spoje v trase Na Knížecí – Letiště.
Výrazně zredukován bude provoz linky 263, jež obsluhuje obchodní centrum Europark ve
Štěrboholech. V provozu budou pouze spoje jedoucí v trase Depo Hostivař – Bezděkovská
v intervalu 60 minut. Z důvodu koordinace s linkou 163 ve společném úseku dojde na lince 263
k časovým posunům v celé trase oproti standardnímu sobotnímu či nedělnímu provozu.
Zastávkové jízdní řády budou k dispozici na webových stránkách www.ropid.cz, změny
v jízdních řádech budou reflektovat i vyhledávače jízdních řádů.
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Novinky na železnici od prosince 2016
Od 11. 12. 2016, kdy dochází k celostátní změně jízdních řádů, pro Vás na železnici
připravujeme ve spolupráci se Středočeským krajem řadu několik zlepšení, zejména ve smyslu
navýšení objemu železniční dopravy. Nejvýraznějšího posílení se dočkají cestující na linkách S4
do Kralup nad Vltavou, S3 do Všetat a S6 mezi Nučicemi a Berounem, kde budou zkráceny
intervaly především o víkendech. Zavedeny budou také nové přímé vlaky Praha – Mělník
v pravidelném intervalu. Přibude rovněž večerních vlaků do Nymburka, Kouřimi, Plaňan, Mšena
nebo Velvar. Zároveň dojde v souvislosti s připravovaným sjednocováním dopravních systémů
Prahy a Středočeského kraje k očíslování zbylých vlakových linek v rámci Středočeského kraje
systémem Esko a také k přečíslování rychlíkových linek s ohledem na jednotné celostátní
číslování.

Nejvýznamnější změny na jednotlivých linkách
Linky S1 + S7 (Praha – Český Brod – Kolín)
• rozšíření rozsahu přepravní špičky v pracovní dny prodloužením zbývajících vlaků linky S7
z Úval do Českého Brodu
• prodloužení jednoho večerního páru vlaků linky S1 do Kolína
• nový 1 pár vlaků linky S7 večer
Linky S2 + S9 + S20 (Praha – Nymburk – Kolín)
• rozšíření začátku a konce odpolední špičky v pracovní dny na lince S9 do/z Lysé nad
Labem
• doplnění nabídky spojů ve večerních hodinách celotýdenně
Linky S3 + R3 + S32 (Praha – Neratovice – Všetaty – Mělník)
• zkrácení intervalu o víkendech v úseku Praha – Všetaty na pravidelných 60 minut
• nově přímé spojení Praha – Mělník v intervalu 120 minut
• nové posilové spoje v ranní a odpolední špičce pracovních dnů
Linky S4 + R4 (Praha – Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves)
• zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne a o víkendech ze 60 na 30 minut v úseku
Praha – Kralupy nad Vltavou
• prodloužení vybraných spojů z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi pro zajištění pravidelné
60minutové celodenní obsluhy
Linka S5 + R5 (Praha – Kladno)
• nový 1 dopolední pár spěšných vlaků Praha – Kladno-Ostrovec
• víkendové kapacitní posílení spěšných vlaků
Linka S6 (Praha – Rudná – Beroun)
• prodloužení vlaků jedoucích v úseku Praha-Smíchov – Nučice do Nučic zastávky
• zkrácení intervalů mezi Nučicemi a Berounem (60 minut ve špičkách pracovních dnů a
120 minut dopoledne a o víkendech)
Linka S7 (Praha – Beroun)
• prodloužení vybraných vlaků ukončených nyní ve stanici Praha-Radotín do Řevnic
a vybraných vlaků z Řevnic do Berouna
Linka S9 (Praha – Benešov)
• nový 1 pár vlaků Praha – Říčany na začátku odpolední přepravní špičky
• prodloužení vybraných vlaků jedoucích v úseku Praha – Říčany do Strančic
• prodloužení vybraných vlaků jedoucích v úseku Praha – Strančice do Benešova
Linka S65 (Praha – Hostivice)
• prodloužení všech spojů do stanice Praha hl. n. z důvodu nemožnosti zachování provozu
zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí
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Přečíslované linky
původní číslo
S20
S80
S88
R3
R4
R5
R32

nové číslo
S22
S88
S80
R21 + R43
R20 + R44
R24 + R45
R23

trasa
Praha – Milovice
Praha – Dobříš
Čerčany – Ledeč nad Sázavou
Praha – Mělník / Mladá Boleslav – Turnov
Praha – Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem
Praha – Kladno-Ostrovec / Rakovník
Kolín – Lysá nad Labem – Štětí

Nově očíslované linky
S10
S15
S18
S20
S21
S25
S26
S27
S28
S30
S31
S33
S35
S46
S51
S52
S53
S57
S66
S67
S90
S98
S99

Kolín – Týnec nad Labem
Kolín – Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou
Kolín – Ledečko – Sázava
Kolín – Kutná Hora hl. n. – Čáslav – Světlá nad Sázavou
Nymburk – Křinec – Kopidlno
Nymburk – Křinec – Městec Králové
Městec Králové – Chlumec nad Cidlinou
Čáslav – Třemošnice
Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou
Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl. n. – Turnov
Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl. n. – Nymburk
Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav hl. n. – Sobotka
Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov
Straškov – Zlonice
Rakovník – Deštnice
Rakovník – Domoušice
Rakovník – Kralovice u Rakovníka
Rakovník – Blatno u Jesenice
Březnice – Blatná
Březnice – Rožmitál pod Třemšínem
Benešov u Prahy – Olbramovice – Tábor
Olbramovice – Sedlčany
Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov

Další změny
Některé stávající linky doznají drobných úprav v linkovém vedení:
S3 variantě prodloužena ze Všetat do Mělníka a z Mladé Boleslavi hl. n. do Mladé Boleslavi
město (shodná změna platí i pro linku R43, dříve R3)
S40 prodloužena ze Slaného do Telce
S54 vybrané spoje prodlouženy z Hostivice do Prahy Masarykovo nádraží
S60 prodloužena do Mirovic
S70 prodloužena do Kařízku
S80 (dříve S88) prodloužena do Ledče nad Sázavou
Cyklohráček
v pražském úseku je nově veden přes tzv. Pražský semmering na Hlavní nádraží
(tj. po trase linky S65)

