
Integrace Neratovic a M ělníka



Výhody integrované dopravy

• jedna jízdenka na všechno
• zvýhodněné předplatní 

jízdenky s neomezeným 
počtem cest

• návaznost a koordinace 
jízdních řádů

• on-line informace 
pro cestující (zpoždění)

• větší přehlednost (méně linek, sjednocené trasy)
• snadná zapamatovatelnost jízdních řádů 

(pravidelné intervaly) 

1 tarif – 1 jízdenka – 1 jízdní řád



Schéma vedení linek



Autobusová doprava 
- nový stav

• páteřní zrychlená linka 369 Praha – Mělník – Št ětí
(celodenní, celotýdenní provoz)

• páteřní linka 348 Praha – Neratovice – Kozárovice
(celodenní, celotýdenní provoz)

• rychlíková linka 349 Praha – Mělník
(provoz ve špičkách pracovních dnů)

• linky ukončeny u stanice metra „C“ Ládví
(vybrané spoje celotýdenně na Bulovku)

• z Mělníka i Neratovic špičkový interval 5 - 10 minut ráno
a 15 minut odpoledne

• doplňkové návazné linky 
351, 368, 416, 417, 418, 470 – 476, 479

• vzájemné návaznosti v zastávkách
Obříství, Št ěpánský most a Líbeznice II .

• jednotný tarif, výhodné předplatní časové jízdenky



Souhrnné intervaly

v.s.v.s.6012060Praha – Štětí

30-6030-6015305-10Praha – Mělník

30-6030-6015305-10Praha – Neratovice

15-3015-307,5155Praha – Líbeznice

víkendvečerodpolední
špi čka

dopoledneranní
špi čka



Páteřní autobusové linky

PD: 10-20/-/15/-špičky 
pracovního 
dne

Praha, Ládví – Mělník, aut.st. – Mělník, 
Mlazice, žel.zast.

349

PD: 30/30/30/30-60

SN: 60

celodenně, 
celotýdenně

Praha, Ládví – Líbeznice II. – Obříství, 
Štěpánský most – Mělník, aut.st. –
Mělník, Mlazice, žel.zast. – Liběchov –
Štětí, aut.st.

369

PD: 5-10/30/15/30-60
SN: 30-60

celodenně, 
celotýdenně

Praha, Bulovka – Praha, Ládví –
Líbeznice II. – Neratovice, Dům Kultury –
Libiš, obec – Obříství, Štěpánský most –
Zálezlice, Kozárovice

348

intervalyrozsah 
provozu

trasalinka



Doplňkové autobusové linky

PD: 60-120pracovní dny do 
18:30

Mělník, aut.st. – Mělník, Fibichova – Mělník, Mlazice, žel.zast. – Liběchov / Mělník, 
Mlazice, LIAZ

475

PD: vybrané spojepracovní dny do 
16:00

Neratovice, žel.st. – Kostelec n.L., nám. – Ovčáry – Všetaty476

PD: 60/v.s./60/-pracovní dny 
do 20:00

Neratovice, III.ZŠ – Libiš, Spolana 4 – Obříství, Štěpánský most – Zálezlice – Kralupy 
n.Vlt., žel.st.

473

PD 60/120/60
SN: 180

celotýdenně do 
20:00

Mělník, Chloumek – Mělník, aut.st. – Mělník, Fibichova – Velký Borek, Skuhrov – Velký 
Borek

474

PD: vybrané spojepracovní dny do 
18:00

Neratovice, Korycany – Neratovice, žel.st. / Lobkovice, OA Sova479

PD: vybrané spojepracovní dny 
do 19:00

Odolena Voda, závod – Neratovice, Korycany – Neratovice, Nám. Republiky – Neratovice, 
Lobkovice

418

PD: vybrané spojepracovní dnyMělník, aut.st. – Všetaty, Přívory – Kostelec n.L., nám. – Brandýs n.L.-St.Boleslav, nádr.  472

PD: 60/v.s./60/-pracovní dny 
do 21:00

Zlonín – Měšice – Líbeznice II. – Líbeznice, zdrav.stř. – Líbeznice, škola416

PD: 30-60/60-120/60/-pracovní dny 
do 19:00

Brandýs n.L.-St.Boleslav, nádr. – Měšice – Líbeznice II. – Hovorčovice – Odolena Voda, 
závod

417

PD: vybrané spoje
SN: vybrané spoje

celodenně, 
celotýdenně

Mělník, Mlazice, žel.zast. – Obříství, Štěpánský most – Zálezlice – Kralupy n.Vlt., žel.st.470

PD: 15-30/v.s./30/v.s.
SN: vybrané spoje

celodenně, 
celotýdenně

Mělník, Mlazice, žel.zast. – Obříství, Štěpánský most – Libiš, Spolana 4 – Kostelec n.L., 
nám. – B.n.L.-St.Bol., nádr.  

471

PD: 10-30/60/30-60
SN: 120

celodenně, 
celotýdenně

Praha, Ládví – Líbeznice II. – Bašť – Předboj368

PD: 7-8/60/15/60, 
SN: 60

celodenně, 
celotýdenně

Praha, Letňany – Měšice – Kojetice – Neratovice, žel.st.351

intervalyrozsah provozutrasalinka



Schéma linek M ělník



Doprava v M ělníku

• provoz obou linek MHD zůstává zachován
• hlavní spojení v rámci Mělníka 

také zajištěno páteřní linkou 369
včetně obsluhy Podolí, Mlazic a Liběchova

• vedení spojů z Prahy zachováno 
ve stejné trase jako dosud

• na Autobusové stanovišt ě jsou vedeny 
všechny linky (349, 369, 470, 471, 472, 474, 475)



Schéma linek Neratovice



Doprava v Neratovicích

• současné linky MHD
se začleňují do páteřní linky 348
a do doplňkových linek 
351, 471, 473 a 479

• páteřní linka 348 v trase 
současné hlavní linky MHD č. 1 přes Dům kultury

• současná linka MHD č. 2 očíslována jako 479
• garantované přestupy v zastávce Obříství, Št ěpánský most
• obsluha jednotlivých částí Neratovic a okolí:

– Byškovice: páteřními linkami z Prahy (348, 349, 369)

– Kojetice: posílenou linkou 351
– Libiš: páteřní linkou 348

– Spolana: linkami 471 a 473

– Korycany: linkou 479
– Ovčáry: linkou 476



Výrazná úspora 

pro pravidelné cestující
• dnes musí každý platit jízdenku i na území Prahy
• nově se bude doplácet k pražské tramvajence jen jízdné mimo 

území Prahy
• díky předplatním jízdenkám není nutno platit při každé jízdě
• měsíční úspora pro pravidelné cestující:

• z Líbeznic: cca 600 Kč
• z Neratovic: cca 900 Kč
• z Mělníku: cca 1 100 Kč

760 Kč2898 Kč300 Kč966 Kč12 Kč23 KčLíbeznice – Praha 

1200 Kč4032 Kč460 Kč1344 Kč18 Kč32 KčNeratovice – Praha

2400 Kč6048 Kč920 Kč2016 Kč32 Kč48 KčMělník – Praha

novědosudnovědosudnovědosud

Čtvrtletí (jezdím 
každý všední den)

Měsíc (jezdím 
každý všední den)

Jedna cesta



Ceny jízdného a tarifní pásma



Kvalitn ější autobusy

• stejní dopravci s lépe vybavenými autobusy
• garance nízkopodlažních spoj ů
• dopravci budou muset dodržovat standardy kvality

• žádné předčasné odjezdy
• dodržování návazností
• žádné kouření za volantem 

• pokud by výrazně vzrostla 
poptávka, je možné po čase nasadit 
i kloubové autobusy



Přímé spoje až na Bulovku

• dnes zastavují autobusy na Vychovatelně
• vybrané spoje linky 348 pojedou 

celotýdenně až do zast. Bulovka
• na Ládví také možný přestup 

na tramvaj 10 nebo midibus 295
(zajíždí až do areálu nemocnice ) 



Vyšší spolehlivost autobus ů

• pravidelné zácpy v Holešovičkách 
(často až na Prosek)

• na jízdní řád se nelze spolehnout
• na Ládví je to blíž
• zrychlí se odbavení díky předplatním jízdenkám
• na Ládví také možný přestup na tramvaj 10 nebo midibus 295 

(zajíždí až do areálu nemocnice) 

47 minut45 – 55 minutMělník, aut.st. –
Praha, Muzeum (rychlík)

48 minut45 – 55 minutNeratovice, dům kultury –
Praha, Muzeum

31 minut25 – 35 minut 
(podle hustoty provozu)

Líbeznice I. –
Praha, Muzeum

nově přes Ládvídosud přes Holešovice

Srovnání dojezdových časů do centra Prahy



Přestupní bod Ládví 

je atraktivn ější

• metro zde jezdí ve špičce každé dvě minuty
• každé druhé metro zde začíná (cestující si sednou )
• možný přestup na metrobusy směr Prosek, 

Vyso čany, Žižkov (136, 177, 183)
• mnohem více služeb než na Nádraží Holešovice

• nákupní centrum
• menší obchody
• kino, restaurace



Integrace Neratovic a M ělníka

Děkujeme za pozornost

• předpokládaný termín 
spušt ění: 1. července 2014

• informa ční kampa ň:

• každý občan obdrží
brožuru s jízdními řády

• všechny informace na webu 
www.ropid.cz

• možnost dotazů na Facebooku
• infostánky v terénu


