
Trvalé změny PID od 29. 4. 2017 

Vážení cestující,  

k termínu 29. dubna 2017 dochází na základě vyhodnocení komplexního přepravního průzkumu metra 
v pracovních dnech k posílení provozu metra na všech třech linkách. Na řadě městských autobusových linek 
jsou zkráceny večerní intervaly, linky 113, 119, 136 a 213 jsou posíleny také ve špičkách. V oblasti 
Uhříněveska je na základě požadavků městských částí realizováno posílení provozu, zejména v okolí zastávky 
Venušina a ve směru ke stanici metra Háje. Vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již 
zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí plynule dále, 
jsou pro její potřeby uvolněna čísla od 501 do 750. Z tohoto důvodu dochází k přečíslování všech nočních 
linek PID a vybraných denních městských a regionálních linek.  

Posílení provozu metra: 
• V pracovní dny jedou všechny vlaky na lince A až do stanice NEMOCNICE MOTOL. 
• V ranní špičce pracovního dne jedou všechny vlaky na lince C i v úseku Ládví – LETŇANY.  
• Na všech linkách metra je posílen páteční provoz, je zrušen omezený páteční jízdní řád.  
• Na všech linkách metra jsou zkráceny intervaly v pracovní dny na konci odpolední špičky. 
• V období od 21 do 22:30 je celotýdenně na linkách metra zkrácen interval z 10 na 7,5 min.  

Posílení provozu denních autobusových linek: 
• V různých obdobích prac. dnů je zkrácen interval na linkách 113, 119, 125, 136, 180 a 213. 
• Kvůli zajištění návazností na posílený večerní provoz metra je každý den v období od 21 do 22:30 zkrácen 

interval na většině autobusových linek (z 20 na 15 minut a ze 40 na 30 minut).  
• O víkendech je zkrácen interval na lince 100 a na linku 118 jsou nasazeny kloubové autobusy. 

Přečíslování linek:  
• Čísla nočních tramvajových linek se mění z 51-59 na 91-99:  

5191, 5292, 5393, 5494, 5595, 5696, 5797, 5898, 5999 

• Čísla nočních městských autobusových linek se mění z 501-515 na 901-915: 
501901, 502902, 503903, 504904, 505905, 506906, 507907, 509909, 510910, 
511911, 512912, 513nahrazena příměstskou linkou 953, 514914, 515915 

• Čísla nočních příměstských autobusových linek se mění z 601-610 na 951-960: 
601951, 602952, 603953, 604954, 605955, 606956, 607957, 608958, 609959, 
610960 

• Čísla vybraných denních městských autobusových linek se mění v souvislosti s tím, že od začátku září 2017 
budou čísly vyššími než 250 označovány školní linky: 
251211, 253190, 260210, 261221, 262212, 263208, 269209  

• Čísla denních regionálních autobusových linek, jezdících zcela mimo Prahu, se mění ze 401-420 na 651-670. 

Změny tras denních autobusových linek: 
184 Z důvodu posílení provozu metra A je zkrácena o úsek Vypich – HRADČANSKÁ. 
202  Na své trase obousměrně zajíždí do zastávek Bakovská v ulici Bakovské. 
203  Všechny spoje o víkendu zajíždějí do zastávky Milíčov. 
208  (původně 263) Mezi zastávkami Sídliště Jahodnice a U Radiály se ve směru Depo Hostivař zřizuje 

zastávka U Jahodnice. 
213 Vybrané spoje jsou ve směru ze zastávky Želivského prodlouženy po trase linky 232 o úsek Horčičkova – 

Křeslice – Nové Pitkovice – Nové náměstí – NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES. 



226 Nová linka v trase HÁJE – Uhříněves – Venušina – Kolovraty – Lipany – BENICE  
(nahrazuje linky 265 a 267). 

227 Nová linka v trase HÁJE – Uhříněves – Kolovraty – NEDVĚZÍ (nahrazuje linku 267). 
228 Nová linka v trase NÁDRAŽÍ UHŘÍNEVES – BENICE (nahrazuje linku 265). 
229 Nová linka v trase DEPO HOSTIVAŘ – Uhříněves – Hájek – KRÁLOVICE (nahrazuje linku 266). 
232 Je zrušena (v její původní trase provoz plně nahrazen a posílen prodloužením linky 213). 
265 Je zrušena (nahrazena linkami 226 a 228). 
266 Je zrušena (nahrazena linkou 229). 
267 Je zrušena (nahrazena linkami 226 a 227). 
572 Nová školní linka v trase DOLNOKŘESLICKÁ – Nové nám. – Uhříněves – NÁDR. UHŘÍNEVES. 

Změny tras a zřízení zastávek u nočních autobusových linek: 
513  Je zrušena (všechny spoje linky prodlouženy za hranice Prahy a začleněny do linky 953). 
901  (původně 501) ANDĚL – Smíchovské nádraží – Novodvorská – IKEM – Kunratice – Šeberov – Opatov – 

Na Košíku – Strašnická – SKALKA (v úseku Anděl – Jinonice nahrazena provozem nové linky 908). 
906 (původně 506) Ze zastávky Nové náměstí je prodloužena přes Benice, Lipany a Kolovraty do NEDVĚZÍ 

(zrušeny zastávky Picassova a Nádraží Uhříněves), ze zastávky Strašnická je prodloužena po trase 
Štěchovická – V Rybníčkách – SKALKA.  

908  Nová noční linka v trase ANDĚL – Malvazinky – Farkáň - JINONICE (nahrazuje linku 901). 
910  Mezi zastávkami Platónova a Poliklinika Modřany se zřizuje zastávka Písková. 
911  Mezi zastávkami Rokoska a Bulovka se ve směru Čakovice zřizuje zastávka Vychovatelna. 
953  (původně 603) Je posílena o spoje zrušené linky 513 a v úseku Prosek – Výst. Letňany je nově vedena 

přes zastávky Nový Prosek a Letňanská (zrušena zastávka Garáže Klíčov).  
956  (původně 606) V úseku U Tří svatých – U Studánky je nově vedena přes zastávku Betáň (zrušené 

zastávky Kunratická škola, Kunratice a Šeberák nově obsluhuje linka 901). 

Změny názvů zastávek: 

původní název nový název pro linky  
Bělocerkevská (v ul. Ruská) Volyňská 175 
Malá Ohrada (v ul. Jeremiášova) Archeologická 142, 184, 566, 904 
Na Groši (v ul. Pražská) Záveská 175 
Nad Malou Ohradou (v ul. Tlumačovská) Malá Ohrada 142 
Nádraží Čakovice (v ul. Cukrovarská) Za Avií 136, 140, 158, 166, 202, 351, 377, 911 
Osecká (v ul. Osecká) Dvorní 162 
Skládka Chabry (v ul. Spořická) Klášterecká 202 
Spořická (v ul. Spořická) V Kratinách 169, 202 

Nové zastávky: 

název zastávky  charakter pro linky  
Ke Kříži (v ulici Ke Kříži, směr Pitkovice) na znamení 213, 228, 325, 906, 959  
Nádraží Čakovice (v ul. Ke Stadionu) na znamení 140, 158, 166, 202  
Sušická (v ul. na Pískách) na znamení 131, 915 

Vážení Pražané, jsme si vědomi, že zejména změny číslování linek jsou pro Vás nepříjemné. V tomto případě 
ale jejich realizace umožní zrychlit proces integrace regionálních autobusových linek do systému Pražské 
integrované dopravy a tím rozšířit území, na němž se cestující mohou přepravovat na jeden jízdní doklad. 
Proto věříme, že výše uvedené změny přijmete s pochopením. Děkujeme.        ROPID 
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