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Městská linka začne jezdit nově každý den až do 
Hostivaře, spoje zajistí Arriva  
 

V neděli 9. prosince začíná platit nový jízdní řád na železnici a velkou novinkou vlakového spojení 
v hlavním městě bude každodenní prodloužení městské linky S49 z Roztok u Prahy až do Hostivaře. 
Dosud končily všechny spoje městské linky v pracovní dny v Libni a do Hostivaře pokračovaly jen 
o víkendech. Změna se týká také dopravce. České dráhy střídá společnost Arriva, která na linku S49 
nasadí motorový vlak pro 122 cestujících s Wi-Fi připojením k internetu. Ve vlaku bude cestujícím 
zdarma k dispozici také pitná voda.  

 

Městská linka vyjela poprvé 19. dubna 2004 v trase z Roztok u Prahy přes Holešovice do Libně a od té doby 
jezdí ve stále stejné trase. V roce 2010 se její trasa prodloužila z Libně až do Hostivaře, ale jenom 
o víkendech a o svátcích. Letos se podařilo projednat prodloužení trasy až do Hostivaře i v pracovní dny 
a vytvořit přímé a rychlé spojení bez přestupů z Roztok přes Podbabu, Holešovice a Libeň právě do 
Hostivaře, kde mohou lidé dál přestupovat na vlaky směrem na Benešov u Prahy.  

 

„Městská linka bude mít nově označení S49, protože spojuje linku S4 do Kralup na jednom konci s linkou 
S9 do Benešova na konci druhém,“ vysvětluje ředitel ROPID Petr Tomčík. „V ranní i odpolední špičce pojede 
každých 30 minut. Mimo špičku a o víkendech jednou za hodinu. Kromě několika spojů na začátku a konci 
špičky pojedou všechny vlaky linky S49 až do Hostivaře, kde můžete využít osmiminutový přestup 
a pokračovat dál vlakem na Uhříněves, Říčany, Strančice a Benešov.“ 

 

Nový dopravce s novým servisem pro cestující 

Po dobu tří let bude jezdit na lince S49 místo Českých drah nově Arriva. Stává se tak po společnosti 
KŽC Doprava už druhým soukromým dopravcem, který se bude podílet na zajištění vlakových spojů v rámci 
Pražské integrované dopravy.  

 

„Naše vlaky znají cestující ze spěšných vlaků mezi 
Prahou a Benešovem. Mají 122 míst k sezení, k tomu 
dalších 21 sklopných sedaček i prostor pro jízdní kola. 
Každý cestující může využít zdarma Wi-Fi připojení 
k internetu, uprostřed soupravy najdete barel s pitnou 
vodou a stevardi budou mít ve vlaku také základní 
nabídku občerstvení,“ říká generální ředitel Arrivy 
Daniel Adamka.  

 

„Jsme připraveni i na přepravu hendikepovaných 
cestujících na vozíku. Všechny vlaky mají nástupní 
kolejničky, po kterých vjede vozíčkář z vysokého 
nástupiště za pomoci stevarda bez problému dovnitř,“ 
doplnil Adamka s tím, že na lince S49 budou kromě 
klasické flotily Arrivy vypomáhat zpočátku také dvě 
nízkopodlažní Desira zapůjčená od Deutsche Bahn. 
Mezi Roztoky a Hostivaří se objeví už během 
prosince. 

 

„Poptali jsme několik dopravců a Arriva nám nabídla 
nejvýhodnější podmínky,“ doplnil ředitel organizace 
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ROPID Petr Tomčík. „Bude jezdit na lince S49 se svými vlaky minimálně tři roky, než vybereme finálně 
dopravce, který nám na tuto linku nabídne nejvýhodněji elektrické vlaky. Motorové vlaky Arrivy tak budou na 
této lince zatím jen v přechodném období,“ dodal Tomčík.  

 

Tarif Pražské integrované dopravy i Českých drah 

Linka S49 je zařazena do systému Pražské integrované dopravy, a tak v ní budou platit hlavně jízdenky PID, 
které si bude možné koupit i od stevarda ve vlaku. Arriva se však dohodla také s Českými drahami, že bude 
na lince S49 uznávat i jejich jízdenky. Pokud tak cestující vystoupí například z rychlíku ČD v Holešovicích 
a bude chtít pokračovat vlakem Arrivy do Libně, bez obav může pokračovat na jízdenku ČD.  

 

Výluky v roce 2019 

Železniční provoz bude v Praze v roce 2019 ovlivněn velkým množstvím výluk a stavebních prací. Linku S49 
to může ovlivnit právě v novém úseku mezi Libní a Hostivaří, protože právě tudy budou pravděpodobně 
odkláněny některé spoje linky S9 z Benešova na pražské hlavní nádraží kvůli stavebním pracím ve stanici 
Praha-Vršovice a v jejím okolí.  
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