Trvalé změny PID od 9. prosince 2018
V neděli 9. prosince začíná platit nejen nový jízdní řád na železnici, ale dochází také ke změnám na některých autobusových linkách
v rámci Pražské integrované dopravy.

Cestující v Praze i ve Středočeském kraji čeká na autobusových i železničních linkách řada
úprav, novinek a zlepšení.

Hlavní změny autobusových linek PID:
108

Drobná úprava trasy v oblasti vozovny
Střešovice – přesunutí zastávky Vozovna
Střešovice ve směru Sídliště Na Dědině do
společné zastávky s linkou 216.

248

Zrušení vložených spojů ve špičkách pracovních
dnů v trase Nádraží Radotín – Sídliště Radotín.

307

Nový pár spojů v pracovní dny dopoledne.

321

Nový spoj v pracovní dny odpoledne v úseku
Mníšek p. Brdy, nám. – Mníšek p. Brdy, Stříbrná
Lhota.

328

Prodloužení 1 páru spojů v pracovní dny dopoledne
o úsek Dobřejovice, Na návsi – Modletice,
Doubravice.

334

Nový pár spojů v pracovní dny ráno v úseku
Smíchovské nádraží – Jesenice.

348

Prodloužení části spojů zejména v pracovní dny
ráno ve směru do Prahy o zastávku Neratovice, U
Vojtěcha.

443

Zrušení dvou spojů v pracovní dny večer sloužících
jako náhrada za zrušenou lávku přes Labe v
Nymburce.

467

Prodloužení linky o úsek Roudnice n. L., Aut. nádr.
– Roudnice n. L., ČSAD.

484

Nové spoje ve špičkách pracovních dnů – zkrácení
intervalu odpoledne z 60 na 30 minut.

485

Nové školní spoje v pracovní dny odpoledne
v úseku Týnec nad Sázavou – Chářovice.

490

Nový spoj v pracovní dny odpoledne v úseku
Stříbrná Skalice – Ondřejov.

655

Prodloužení spojů ve špičkách pracovních dnů
o úsek Horoušany, Horoušánky – Úvaly.

672

Nová linka v trase Vrané nad Vltavou, Žel. st. –
Zvole – Zvole, Nová Zvole (náhrada za zrušenou
dočasnou linku 742, v provozu ve špičkách
pracovních dnů).

906

Linka je nově vedena přes Újezd u Průhonic jako
náhrada za zrušenou linkou 955.

955

Linka je zrušena (Modrá škola – Čestlice) a
částečně nahrazena změnou trasy linky 906.
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Změna zastávek:
Kamenice, Štiřín, U Rybníka – nová zastávka pro linku 461.
Kolín, Nádraží – nový název pro zastávku Kolín, Aut. st.
Lety, Karlštejnská – nová zastávka pro linky 311, 451.

Změna charakteru zastávek ze „Stálé“ na „Na znamení“:
Dube, Halenkovská, Hrníe, Hrníský hbitov, Kolodje, Kvasinská, Sídlišt Zliín, Sobín, Starý Zliín, Šeberov, Škola Dube.

Noviny na železnici:
Vyjedou nové spšné vlaky z Prahy do Benešova i Kutné Hory, tzv. mstská linka z Roztok u Prahy do Libn zane jezdit nov
každý den až do Hostivae a na mnoha hlavních i vedlejších tratích ve Stedoeském kraji pibudou další spoje. Zmny myslí i
na flamendry, kteí se vrací pozd veer dom. Každý den zane jezdit nový pedplnoní vlak z Prahy do Milovic a k noním
víkendovým rozjezdm v pl tetí ráno se pipojí také vlaková linka S6 z Prahy pes Rudnou u Prahy do Berouna. Podrobnosti
jsou k dispozici na stránkách ROPIDu.
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