
Trvalé změny PID od 29. června 2019 

K termínu zahájení letních prázdnin 29. 6. 2019 dochází k několika trvalým změnám 
jízdních řádů vybraných autobusových a vlakových linek PID. Nejvýraznější změnou je 
integrace autobusů na Příbramsku a dále několik úprav denních i nočních autobusových linek 
v Praze. 

1) Změny jednotlivých linek – MHD Praha 

130 Prodloužení večerního provozu v pracovní dny cca do 23:30. 

246 Linka je ve směru od Zbraslavi vedena ze zastávky Hlávkova nově přes Stodůlky a OC 
Sárská do zastávky Zličín, zavedeny jsou vložené spoje celotýdenně v trase Zličín – OC 
Sárská. 

903 Linka je z důvodu minimální vytíženosti zrušena (Chaplinovo náměstí – Sídliště 
Radotín). 

908 Linka je prodloužena o úsek Kvasinská – Klánovice, zastávka Koloděje se neobsluhuje. 

H1 Linka je z důvodu minimálního využití zkrácena do polookružní trasy Chodov – Hlavní 
nádraží – Florenc – Náměstí Republiky – Hlavní nádraží – Chodov. 

2) Změny zastávek – Praha: 

Bazén Hloubětín – nový název pro zastávku Hloubětínská. 

Holýšovská – nová zastávka obousměrně pro linky 130, 246. 

Roztyly – přesunutí zastávky směr Dědinova pro linky 135 a 203, zřízení této zastávky také 
pro linku 911. 

Sídliště Pankrác – nová zastávka ve směru Pankrác pro linky 193, 904. 

Výzkumný ústav vodohospodářský – nový název pro zastávku Hydrologický ústav. 

3) Integrace autobusů na Příbramsku od 29. 6. 2019 

Nové autobusové linky PID 

392 Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, nám. – Rosovice – Pičín – Příbram, Aut. nádr. 

393 Praha, Smíchovské nádr. – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Drkolnov, Podbrdská. 

395 Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, nám. – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Drkolnov, 
Podbrdská. 

511 Příbram, Aut. Nádr. – Lhota u Příbramě – Obecnice – Drahlín – Sádek – (Hluboš). 

512 Příbram, Aut. nádr. – Podlesí – Obecnice – Drahlín – Sádek. 

531 Příbram, Zdaboř, Žežická – Příbram, Jiráskovy sady – Hluboš – Jince – Hořovice, žel. 
st. 

Změny stávajících linek PID 

317 Linka je prodloužena o úsek Dobříš, nám. – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje, 
šachta 16 – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, sídl. II. poliklinika 
– Příbram, sídl. Archiv. 

Zrušené linky mimo PID 

210031 (C31) Hořovice – Příbram (nahrazeno linkou 531). 

220031 (A31) Kladno – Příbram (nahrazeno linkami 531, A30). 

300021 (D21) Příbram – Sádek – Pičín (nahrazeno linkou 511). 

300022 (D22) Příbram – Obecnice – Sádek – Hluboš – Příbram (nahrazeno linkou 512). 

300047 (D47) Příbram – Pičín – Dobříš (nahrazeno linkou 392). 

300087 (D87) Příbram – Pičín – Suchodol – Praha (nahrazeno linkou 392). 
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300085 (D85) Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Obořiště – Praha (nahrazeno linkami 
317, 393, 395, D31). 

301096 (D96) Věšín – Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Praha (nahrazeno linkami 393, 
D31). 

303058 (D58) Příbram – Pičín – Dobříš – Praha (nahrazeno linkou 392). 

303095 (D95) Příbram, Zdaboř – Praha, Roztyly (částečně nahrazeno linkou 395). 

303097 (D97) Příbram – Praha (nahrazeno linkou 393). 

303098 (D98) Příbram – Dobříš – Praha (nahrazeno linkou 395). 

303099 (D99) Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha (nahrazeno linkami 317, 395). 

Změny stávajících linek mimo PID 

136440 Linka je zkrácena o úsek Praha – Dobříš, zachovány přímé spoje do Milevska 
bez přestupu s linkou 392 v úseku Praha – Dobříš. 

143443 Linka je zkrácena o úsek Praha – Příbram, zachovány 
přímé spoje do Březnice, Blatné a Horažďovic bez přestupu s linkou 
393 v úseku Praha – Příbram. 

300031 (D31) Na linku jsou převedeny spoje z linek D85 a D96, 
které přejíždějí bez přestupu na linku 393 v úseku Praha – Příbram. 

300088 (D88) Linka je zkrácena o úsek Praha – Dobříš, 
zachovány přímé spoje do Kamýku n. Vlt. bez přestupu s linkou 392 
v úseku Praha – Dobříš. 

301018 (D18) Linka je zkrácena o úsek Čenkov – Příbram, spoje 
v tomto úseku převedeny na linku 531. 

Slavnostní zahájení integrace Příbramska 
a informování cestujících 

V souvislosti s připravovaným spuštěním integrace autobusových 
linek na Příbramsku od soboty 29. června 2019 se bude ve středu 26. 
června v 10:00 v Příbrami na autobusovém nádraží konat 

slavnostní akt, na který naváže zahájení intenzivní informační kampaně pro cestující. 
V průběhu středy 26. 6. 2019 bude po Příbrami jezdit zdarma historický informační autobus 
Ikarus 280, který nabídne zdarma také informační materiály, a informátoři uvnitř autobusu 
poradí, jak nově cestovat linkami PID. Zároveň bude na autobusovém nádraží informační 
stánek PID s aktuálními informačními materiály včetně jízdních řádů. 

V dalších dnech budou informace o změnách v autobusové dopravě k dispozici na 
infostáncích v Praze v terminálech Na Knížecí nebo Smíchovské nádraží a také na 
vybraných místech v Příbrami. Informační materiály včetně jízdních řádů budou k dispozici 
v průběhu posledního červnového týdne také v informačních kancelářích dopravce Arriva 
a města Příbram. 
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