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Novinky na železnici
platnost od 9. prosince 2018

Vážení cestující,
v rámci celostátní změny jízdních řádů 9. prosince 2018 dochází k mnoha novinkám v jízdním řádu 
vlakových linek PID. Kromě dalšího posilování nejvytíženějších tratí kolem Prahy a zlepšování 
návazností mezi jednotlivými spoji se zavádí plnohodnotný provoz městské vlakové linky S41, která 
nově jede pod číslem S49 do Hostivaře i ve všední dny. Středočechům i ze vzdálenějších lokalit zrychlí 
a zjednoduší dojíždění do Prahy nové spěšné vlaky – z Kutné Hory a Kolína jako linka R41 a z Benešova 
jako linka R49. K víkendovým nočním rozjezdům vlaků z Prahy ve 2:30 přibyde ještě jeden, a to na 
lince S6 přes Nučice do Berouna.

Nejvýznamnější změny na jednotlivých linkách – osobní vlaky

S2+S22

Nejvýznamnější změny na jednotlivých linkách – spěšné vlaky a rychlíky

Věříme, že budete se službami 
Pražské integrované dopravy spokojeni.

Nový půlnoční vlak z Prahy hl. n. do Milovic, zkrácení intervalů v pracovní dny odpoledne 
v úseku Lysá nad Labem – Nymburk.

Nový večerní pár vlaků Praha – Mělník celotýdenně.

Linka je prodloužena o úsek Praha-Libeň – Praha-Hostivař i v pracovní dny, v souvislosti 
s celotýdenním zavedením provozu v celé trase Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař je 
linka přečíslována na S49.

Posílení provozu v pracovní dny ve špičkách i v dopoledním období.

Linka je také zařazena do nočního víkendového rozjezdu z Prahy hl. n. přes Nučice do 
Berouna cca ve 2:30.

Nový pár vlaků Hostivice – Praha-Zličín v pracovní dny ráno (jede již přímo ze Středokluk, 
resp. z Noutonic), nový večerní pár vlaků celotýdenně ve večerních hodinách, zastávka 
Praha-Jinonice je přemístěna do nové polohy blíže ke stanici metra Jinonice.

Prodloužení vybraných vlaků na okrajích špiček pracovních dnů o úsek Praha-Radotín – 
Řevnice. Průjezdné vlaky přes Prahu hl. n. jedou nově v celé trase Beroun – Český Brod 
a na většině z nich je zdvojena kapacita.

Nový vlak Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha v pracovní dny ráno, zpravidelnění 
ranního intervalu z Vraného nad Vltavou do Prahy na 30 minut.

Zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne a večer cca do 21:00 v úseku Praha hl. n. – 
Říčany ze 30 na 15 minut. Navýšení kapacity o víkendu celoročně.

Na linkách S27 (Čáslav – Žleby – Třemošnice), S28 (Kutná Hora – Zbraslavice – Zruč nad Sázavou) 
a S98 (Olbramovice – Sedlčany) jsou zlepšeny návaznosti na rychlíky a zrovnoměrněny intervaly. Na 
lince S53 (Rakovník – Čistá – Kralovice) jsou zlepšeny návaznosti na autobusy směr Plzeň

Všechny rychlíky jedou z důvodu připravované rekonstrukce trati v úseku Nymburk – 
Praha hl. n. přes Poříčany a zastaví ve stanici Praha-Libeň.

Posílení a prodloužení spěšných vlaků Praha – Kolín. V ranní špičce pracovního dne jedou 
4 spěšné vlaky Kutná Hora – Kolín – Praha a v odpolední špičce 4 spěšné vlaky ve směru 
opačném, vždy v pravidelném intervalu 60 minut.

Nový spěšný vlak v pracovní dny odpoledne z Prahy do Mladé Boleslavi.

Zavedení nových spěšných vlaků Praha – Benešov ve špičkách pracovních dnů 
v pravidelném intervalu 60 min.
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