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Vážení cestující,
od 11. 12. 2016, kdy dochází k celostátní změně jízdních řádů, pro Vás na železnici připravujeme ve spolupráci 
se Středočeským krajem řadu zlepšení, zejména ve smyslu rozšíření rozsahu železniční dopravy:

Linky S1 (Praha – Český Brod – Kolín) a S7 (Beroun – Praha – Český Brod)
Rozšíření rozsahu přepravní špičky v pracovní dny a doplnění nabídky spojů ve večerních hodinách.

Linky S3 a R43 (Praha – Všetaty – Mladá Boleslav)
Zavedení posilového spoje v ranní (osobní vlak) a odpolední (spěšný vlak) špičce.
Doplnění nabídky spojů o víkendech a svátcích na pravidelný interval 60 minut Praha – Všetaty a přímé 
spojení Praha – Mělník v intervalu 120 minut.

Linka S4 (Praha – Kralupy nad Vltavou – Hněvice)
Zavedení pravidelného 30minutového intervalu celotýdenně v úseku Praha – Kralupy nad Vltavou. 
Prodloužení vybraných spojů z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi k zajištění pravidelné 60minutové 
celodenní obsluhy.

Linky S5 a R45 (Praha – Kladno – Kladno-Ostrovec)
Doplnění nabídky spojů o jeden pár spěšných vlaků mezi Prahou Masarykovým nádražím a Kladnem-
-Ostrovcem v období přepravního sedla celotýdenně.
Víkendové kapacitní posílení spěšných vlaků.

Linka S6 (Praha – Nučice – Beroun)
Prodloužení vlaků jedoucích v úseku Praha-Smíchov – Nučice do Nučic zastávky.
Doplnění nabídky spojů mezi Nučicemi a Berounem (60 minut v pracovní dny v období přepravní špičky, 
120 minut v období přepravního sedla a o víkendy).

Linka S9 (Praha – Strančice – Benešov u Prahy)
Zavedení nového páru spojů z Prahy do Říčan na začátku odpolední přepravní špičky.
Prodloužení vybraných spojů jedoucích v úseku Praha – Říčany do Strančic.
Prodloužení vybraných spojů jedoucích v úseku Praha – Strančice do Benešova u Prahy.
Doplnění nabídky spojů na trati č. 231 na konci odpolední špičky a večerních hodinách celotýdenně.

Linka S11 (Pečky - Bošice - Kouřim)
Doplnění nabídky spojů ve večerních hodinách.

Linka S40 (Kralupy nad Vltavou - Slaný)
V souvislosti se zavedením třicetiminutového intervalu na trati č. 090 bude umožněna na trati č. 110 změna 
provozního konceptu spočívající v posunu většiny vlaků linky S40 mezi Kralupami nad Vltavou a Slaným cca 
o 30 minut, čímž bude možné odstranění půlhodinových prostojů vlaků ve Slaném a zároveň zajištění přípo-
jových vazeb ve směru Neratovice, Lovosice a Kladno.

Linka S42 (Kralupy nad Vltavou - Vraňany - Lužec nad Vltavou)
Doplnění nabídky přidáním jednoho páru spojů v odpolední přepravní špičce v pracovní dny.

Linka S44 (Kralupy nad Vltavou - Velvary)
Doplnění nabídky zavedením večerního páru vlaků (cca ve 23 hodin).

Linka S65 (Praha - Hostivice - Rudná u Prahy)
Prodloužení všech spojů do stanice Praha hl. n. z důvodu nemožnosti zachování provozu zastávky Praha-
-Smíchov Na Knížecí, doplnění nabídky spojů v ranní přepravní špičce.




