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Trvalé změny PID od 2.1.2012 

Od pondělí 2.1.2012 dochází k některým kosmetickým úpravám v provozu vybraných 
autobusových linek PID. Jedná se zejména o korekce některých změn provedených k 11.12.2011. 

Změny autobusových linek 
180 nové poslední spoje celotýdenně z Dejvické (23:39) i ze Zličína (23:06) 

214 půlnoční spoj se převádí na linku 225 (prodlužuje se do zastávky Ciolkovského) 

273 mírné posílení provozu v úseku a směru Hloubětínská – Černý Most na konci ranní špičky 
pracovního dne (1 spoj) 

566 nový odpolední školní spoj z Ovčího hájku ve 14:20 do Řeporyjí 

Změny zastávek 
Sibřina, Říčanská – nová obousměrná zastávka pro linku 303 (stálá) 

Infocentrum PID otevřeno i o víkendech 

Informační přepážka Pražské integrované 
dopravy, která byla otevřena na pražském Hlavním 
nádraží v září 2011, obsloužila za čtvrt roku 
provozu téměř 10 000 zákazníků z řad Pražanů, 
ale i tuzemských a zahraničních návštěvníků 
Prahy. Proto jsme se rozhodli rozšířit provozní 
dobu i na víkendy, kdy jednak cestují Pražané na 
výlet a naopak návštěvníci Prahy přijíždějí do 
metropole a potřebují informace, jak se po Praze 
pohybovat. 

Infocentrum PID bude nově otevřeno každý den 
od 8:00 do 18:30 s polední přestávkou mezi 13:30 
a 14:00. 

Na přepážce č. 1 v rámci zákaznického centra 
na pražském Hlavním nádraží jsou zákazníkům zdarma k dispozici veškeré aktuální informační 
materiály i jízdní řády vlaků. Na požádání je možné nechat si vytisknout také libovolný zastávkový 
jízdní řád. Naši informátoři jsou samozřejmě připraveni odpovědět na jakýkoli dotaz ohledně 
dopravního spojení či ceny jízdného. 
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Přehled nejvýznamnějších událostí v PID v roce 2011 

1. leden: Zvýšení cen jízdenek pro jednotlivou jízdu ve vnějších tarifních pásmech, 
od 5.1.2011 jsou také navýšeny ceny předplatních jízdenek pro vnější pásma. 

Zahájení běžného provozu Standardů kvality pro autobusy PID. 

6. březen: Omezení provozu vybraných příměstských autobusových linek vlivem snížení 
dotace od Středočeského kraje. 

 Významné navýšení počtu garantovaných nízkopodlažních spojů na městských 
autobusových linkách v Praze, nasazení kloubových autobusů na linku 100. 

2. duben: Zavedení bezplatné přepravy jízdních kol ve vlacích PID na území Prahy (při 
cestování na jízdní doklady PID). 

12. červen: Zřízení noční příměstské autobusové linky 610 v trase Obchodní náměstí – Dolní 
Břežany, náměstí – Zlatníky-Hodkovice, náves. 

1. červenec: Úprava Tarifu PID – změna cen a časových platností jízdenek pro jednotlivou jízdu 
na území Prahy (cena základní jízdenky se zvyšuje z 26 na 32 Kč a její platnost se 
prodlužuje na 90 minut), zavedení nových typů jednotlivých i předplatních jízdenek. 

 Druhá etapa rozšíření počtu zastávek na znamení zejména na území Prahy. 

21. srpen: Spuštění aplikace Interaktivní dopravní mapy pro mobilní telefony. 

1. září: Zprovoznění prodloužené tramvajové trati do Podbaby. 

Zřízení nové midibusové linky 156 v trase Nádraží Holešovice – Strossmayerovo 
náměstí – Nádraží Holešovice. 

Zřízení příměstské autobusové linky 334 v trase Smíchovské nádraží – Psáry. 

Úprava školních linek, zřízení školních linek 558 a 563. 

Zvýšení přirážky za jízdu bez platné jízdenky ze 700 na 800 Kč, resp. z 950 
na 1000 Kč. 

19. září: Otevření prvního Infocentra PID, provozovaného organizací ROPID, na pražském 
Hlavním nádraží. 

1. říjen: Zřízení autobusové linky 207 v trase Staroměstská – Ohrada, úprava linek 133, 155 
a 175. 

19. říjen: Nasazení kloubových autobusů na expresní linku 125. 

11. prosinec: Reorganizace autobusových linek v oblasti Jihozápadního Města, Řep, Zličína 
a Ruzyně. Optimalizace provozu autobusových linek v oblasti Kyjí, Dolních Počernic 
a Újezdu nad Lesy. Posílení autobusové dopravy z Dolních Břežan k tramvaji 
v Modřanech. 

 Nové midibusové linky 168, 260, 262 a 264 a nová noční příměstská linka 615. 

 Prodloužení vlakové linky S9 do stanice Praha-Horní Počernice a integrace všech 
rychlíků v trase Praha – Kralupy nad Vltavou do PID. 

 Dooznačení všech vlaků PID linkami „S“. 


