INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Číslo 02 / 2016 • Vyšlo 01. 02. 2016
Obsah
Do změn tramvají se zapojí veřejnost formou ankety .................................................................. 1
Všechny železniční tratě zařazené do PID budou od 1. 2. 2016 plně integrovány ...................... 3
Testování 21metrového autobusu na letištní lince 119 ................................................................ 4
Nové preferenční pruhy a lepší průjezd MHD křižovatkami ......................................................... 4
Průzkum nočních linek: posílené tramvaje si cestující rychle oblíbili ........................................... 5

Do změn tramvají se zapojí veřejnost formou ankety
Organizace ROPID ve spolupráci
s Dopravním podnikem hlavního města
Prahy, a. s. připravují na základě
vyhodnocení současného stavu dílčí
úpravy v provozu tramvajových linek
tak, aby více odpovídal požadavkům
městských částí a cestujících.
V závěru roku 2015 byly s prosbou
o zaslání svých podnětů osloveny
jednotlivé městské části, nyní se
poprvé obracíme i na cestující
veřejnost. „Na cca 80 zastávkách se
v těchto dnech postupně objeví řada
otázek,
kterými
chceme
vyzvat
cestující ke spolupráci na přípravě
změn. Nelze slíbit, že se podaří vyhovět všem podnětům, přesto je jakýkoli podnět důležitý, neboť
může přispět k vylepšení připravovaného návrhu změn,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m.
Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.
Kromě odpovědí na zveřejněné otázky jsou vítány i podněty zabývající se dalšími problémy
v tramvajovém provozu, které ve své lokalitě cestující vnímají. Záměrem dotazovací akce naopak
není získávat kompletní návrhy na úpravu celé tramvajové sítě, neboť postihnout vzájemné
technické a provozní souvztažnosti je často nad síly jednotlivce i v případě, že jde
o profesionálního projektanta.
Podněty k podobě tramvajového provozu v Praze jsou přijímány na emailové i standardní
adrese: tramvaje@ropid.cz a ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1 – heslo: TRAMVAJE. Vzhledem
k očekávanému velkému počtu reakcí cestujících nebude možné odpovědět na každý podnět
zvlášť. Cca za měsíc bude k dispozici celkové vyhodnocení počtu zaslaných dopisů, včetně
struktury témat, která cestující trápí. Základní odpovědí na zaslané podněty bude předložený návrh
(či návrhy) změn.
„Naší představou je, že v oblasti tramvajové dopravy budou představeny tři návrhy možných
změn. První návrh („konzervativní návrh“) bude obsahovat řešení základních problémů, které se
v tramvajové síti vyskytují. Rozsah změn v tomto návrhu nebude velký. Představa podoby druhého
návrhu je odvážnější, bude řešit zavádění nových spojení, například přímého tramvajového spojení
mezi Strašnicemi a Palmovkou. Počet změn v druhém návrhu, pracovně nazvaném „návrh
příležitostí“, bude výraznější. Třetí návrh dle aktuální představy má poskytnout cestujícím
a městských částem náhled na to, jak by síť tramvají vypadala, pokud by se po ní pohybovaly
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výhradně páteřní linky (tzv. Vídeňský model). V tomto tzv. „vídeňském“ návrhu budou za účelem
vyvolání diskuse zobrazeny možnosti zásadní koncepční změny v provozu linek tramvají v Praze,“
říká ředitel ROPID Petr Tomčík.
ROPID bude předkládat všechny tři návrhy do diskuze jak s městskými částmi, tak s cestující
veřejností a k termínu plánované realizace změn, kterým je 1. červenec 2016, bude připraveno
řešení, na němž bude nalezena shoda. Jak přesně budou jednotlivé návrhy vypadat, zatím není
dané, měly by být k dispozici na konci února 2016. Základním zadáním je, aby změny nestály
žádné peníze navíc, ale současně platí, že v žádné variantě nedojde k tomu, aby z ulic mizely
tramvajové spoje. Úseky, kde je nutné posílit, budou řešeny mírným oslabením v úsecích, kde nyní
tramvaje jezdí nevytížené.
„DPP se do této ankety aktivně zapojil poskytnutím vhodných zastávek MHD pro její
uskutečnění. S ROPID budeme úzce spolupracovat i po skončení ankety, a to především na
komunikaci jejích výsledků směrem k cestujícím. V případě uvedení některých změn a novinek do
praxe jsme potom připraveni našim cestujícím pomoci s orientací a snadným pohybem hromadnou
dopravou po hlavním městě,“ říká Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Otázky, které nás zajímají:
Otázka pro oblast Modřan
Preferujete pro cesty z Modřan do centra spojení k Národnímu divadlu a na Staroměstskou, na
Karlovo náměstí a Václavské náměstí, nebo k Andělu?
Otázka pro oblast Spořilova a Michle
Preferujete pro cesty ze Spořilova a Michle do centra spojení na I. P. Pavlova a k Muzeu, nebo do
Nuslí, na Karlovo náměstí a Národní třídu?
Otázka pro oblast Hostivaře a Strašnic
Je pro Vás zajímavé spojení přímou tramvajovou linkou z oblasti Hostivaře a Strašnic na
Palmovku? Kterou současnou linku by mohla taková linka nahradit?
Otázka pro oblast Depa Hostivař a Nových Strašnic
Preferujete pro cesty z Černokostelecké a Nových Strašnic do centra spojení na Floru a Muzeum,
nebo na Floru a Náměstí Republiky?
Otázka pro oblast Spojovací a Chmelnice
Preferujete pro část cest ze Spojovací a Chmelnice spojení na Floru a k Muzeu, nebo na Floru,
Náměstí Míru a Karlovo náměstí?
Otázka pro oblast v okolí Polikliniky Vysočany
Postrádáte v oblasti Polikliniky Vysočany provoz druhé tramvajové linky? Kterým směrem by
taková linka měla pokračovat?
Otázka pro oblast v okolí Manin a Dělnické
Postrádáte v oblasti Holešovic přímé tramvajové spojení z Manin do centra? Kterou současnou
linku by případně taková linka mohla nahradit?
Otázka pro oblast Letné, Strossmayerova náměstí a Vltavské
Jaké máte připomínky k provozu tramvajových linek v oblasti Vltavské, Strossmayerova náměstí
a Letné? Mělo by dojít k nějaké úpravě?
Otázka pro oblast Vítězného náměstí a Podbaby
Je pro Vás zajímavější přímé tramvajové spojení z oblasti Podbaby a Vítězného náměstí k metru
Vltavská, nebo na Náměstí Republiky a na Florenc?
Otázka pro oblast Bílé Hory
Preferujete v úseku mezi Bílou Horou a Vypichem provoz jedné páteřní linky nebo dvou linek
jedoucích z Malovanky směrem do centra různými směry?
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Otázka pro oblast Barrandova, Hlubočep, Zlíchova a Smíchovského nádraží
Pokud je pro Vás zajímavé přímé tramvajové spojení na Karlovo náměstí a I. P. Pavlova, které
současné linky byste se byli ochotni na jeho úkor vzdát?
Otázka pro oblast Radlic
Je pro Vás zajímavé současné spojení linkou 7 na Palackého náměstí a do Nuslí, nebo by
v Radlicích linku 7 měla nahradit linka směřující do jiné oblasti?
Otázka pro oblast u Vršovického nádraží a Bělehradskou ulici
Je pro Vás zajímavé přímé tramvajové spojení zastávek Nádraží Vršovice a I. P. Pavlova? Které
spojení byste případně na jeho úkor doporučovali omezit?

Všechny železniční tratě zařazené do PID budou od 1. 2. 2016
plně integrovány
S platností od 1. 2. 2016 bude na
všech železničních tratích PID
zavedena platnost všech druhů
papírových jízdenek PID pro
jednotlivou
jízdu
(vyjma
dvoupásmové jízdenky na 15 min.
za 12/6 Kč). Možnost cestovat na
jednotlivé
jízdenky
PID
bude
omezena pouze tím, že v některých
stanicích a zastávkách nebude zatím
umístěn označovač jízdenek PID.
V těchto stanicích a zastávkách lze
nastoupit
do
vlaku
pouze
s jednotlivou jízdenkou PID již
označenou v jiném dopravním prostředku PID (obvykle v autobuse) nebo je nutné zakoupit
jízdenku dle tarifu železničního dopravce.
Tyto stanice a zastávky budou postupně osazeny označovači jízdenek PID nebo zde bude
umožněno označení v označovači ve vozidle nebo náhradní označení vlakovou četou.
„Novinka pomůže především těm cestujícím, kteří již mají jízdenku PID označenou například
z pražské MHD nebo z návazného příměstského autobusu a na mnoha příměstských tratích jim
dosud tato jízdenka ve vlacích neplatila. Výrazně tak rozšiřujeme možnosti využití integrovaných
jízdenek a kombinování cest vlakem, autobusem i pražskou MHD,“ vysvětluje ředitel ROPID Petr
Tomčík.
Dohodu o uznávání všech druhů papírových jízdenek PID pro jednotlivou jízdu vítají také
zástupci Českých drah. „Díky úplné integraci na dalších, především okrajových, tratích, dojde ke
zlepšení a zjednodušení cestování nejen do centra Prahy, ale také v okolí hlavního města a po
radiálních trasách. Očekáváme pak vyšší zájem o využití veřejné dopravy v pražské příměstské
dopravě a větší vytížení železničních spojů, které jsou v mnoha směrech nejrychlejší dopravou do
zaměstnání nebo do školy,“ doplnil Alois Kašpar, ředitel Regionálního obchodního centra Českých
drah pro Prahu a Středočeský kraj.
Od 1. 2. 2016 bude zároveň zařazena do systému PID také železniční zastávka Velký Borek
(tarifní pásmo 4). Zároveň tím vzniká další linka systému Esko: S33 (Mělník – Velký Borek –
Mšeno).
varianty odbavování dle Tarifu PID v jednotlivých stanicích/zastávkách
podíl stanic/zastávek
označování jízdenek PID na nástupišti (v prostorách stanice) v označovači
cca 52 %
označování jízdenek PID ve vlaku v označovači nebo vlakovou četou
cca 15 %
ve stanici/zastávce nelze označit jízdenku PID žádným výše uvedeným
cca 33 %
způsobem (platí tedy jen jízdenka PID označená odjinud)
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Testování 21metrového autobusu na letištní lince 119
Na základě požadavku organizace ROPID
vyzkouší v průběhu února 2016 Dopravní podnik
hl. m. Prahy na autobusové lince 119
velkokapacitní autobus Mercedes Benz CapaCity L
o délce 21 metrů. Tento autobus je cca o 3 metry
delší než stávající kloubové autobusy a má
kapacitu až 191 cestujících.
Cílem
je
vyzkoušet
různé
modely
velkokapacitních autobusů pro řešení narůstající
poptávky mezi Prahou a letištěm Václava Havla
Praha. Kapacita páteřní autobusové linky 119,
která spojuje letiště s Prahou, bývá od jara do
podzimu zcela vyčerpána. Dochází k častému
přeplňování spojů, které mnohdy vůbec nepobírají cestující s objemnými kufry. Proto se do doby
napojení letiště kapacitní kolejovou dopravou hledá takové řešení, které uspokojí požadavky
letištních cestujících.
Naší snahou je následně vyzkoušet také dvoukloubový autobus značky Van Hool délky 24 m.
V případě osvědčení se jedné z testovaných variant bude možné zodpovědně rozhodnout o další
podobě autobusového spojení s letištěm.

Nové preferenční pruhy a lepší průjezd MHD křižovatkami
Preferenční opatření pro veřejnou hromadnou dopravu jsou jedním z hlavních nástrojů
pro zajištění vyšší rychlosti, plynulosti a spolehlivosti provozu tramvajových
a autobusových linek, přičemž pomáhají v hl. m. Praze zachovat příznivý poměr mezi
využíváním veřejné hromadné dopravy
a individuální automobilové dopravy.
Veřejnou dopravu nyní využívá při
cestách po městě 57 % lidí, zatímco
automobily jen 43 %.
V roce 2015 se podařilo realizovat
3 km
vyhrazených
pruhů
pro
autobusy (například v ulicích Evropská,
Strakonická, Na Padesátém nebo na
Barrandovském mostě), na dalším 1 km
je nově povolena jízda autobusů po
tramvajových kolejích a vznikly společné zastávky pro autobusy i tramvaje (Petřiny, Bohemians,
Vozovna Střešovice). Tramvajové tratě dostaly na 870 metrech podélné oddělovací prahy, které
pomáhají zlepšovat průjezd tramvají kolizními místy. „Preference pro tramvaje byla nově
nainstalována nebo vylepšena na 18 světelných křižovatkách, tedy ke konci roku 2015 již 76 %
všech světelně řízených křižovatek v Praze
upřednostňovalo tramvaje,“ uvádí náměstek
primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy
Petr Dolínek.
„Pro následující období jsme ve spolupráci
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy vytipovali
zřízení preference pro autobusy v 17 lokalitách
a pro tramvaje ve 13 lokalitách. Tato opatření
budeme prosazovat a realizovat v úzké spolupráci
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Technickou
správnou komunikací hl. m. Prahy,“ říká ředitel
ROPID Petr Tomčík.
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„Jedná se výběr lokalit, kde navržené úpravy po své realizaci mohou přispět k zásadnímu
zlepšení plynulosti provozu tramvají a autobusů a zkvalitnit tak cestování po městě až statisícům
cestujících,“ doplňuje Petr Dolínek.
„Pro nejlepší využití efektů preference jsou opatření účelně soustřeďována do preferenčních
os, které definují úseky sítě místní komunikací s intenzivním provozem svazků důležitých linek.
Zrychlení a zkvalitnění průjezdu vozidel veřejné dopravy v těchto úsecích bude mít výrazný
pozitivní vliv na provoz velkého množství spojů,“ dodává Martin Šubrt, zástupce ředitele ROPID
pro dopravu.
Nejvýznamnější oblasti pro další realizaci preference MHD:
Místo

Druh dopravy

Druh preference

Svatovítská směr Vítězné nám.

BUS

Jízda po TRAM tělese

Jugoslávských partyzánů směr Vítězné nám.

BUS

Vyhrazený BUS pruh

Strakonická směr Barrandovský most

BUS

Vyhrazený BUS pruh

Křižovatka Vypich

BUS+TRAM

Úprava semaforů, řazení

Křižovatka Karlovo náměstí

TRAM

Úprava semaforů

Křižovatka Chodovská – U Plynárny

BUS+TRAM

Úprava semaforů, řazení

Slavia – Spořilov (preferenční osa)

BUS

Kombinace opatření

Průmyslová (obousměrně)

BUS

Vyhrazený BUS pruh

Sjezd z Barrandovského mostu do Modřanské

BUS

Vyhrazený BUS pruh

Pozitivní efekty realizace preferenčních opatření:
•
•
•
•

cestující jede rychleji a kratší dobu, jeho spoj není zdržován ostatním provozem
cestující dorazí do cíle včas, bez zpoždění
dojde ke snížení spotřeby trakční energie, respektive pohonných hmot u vozidel
při systematické aplikaci preferenčních opatření může dojít i ke snížení potřebného počtu
vozidel na lince a tedy k podstatným ekonomickým úsporám

Průzkum nočních linek: posílené tramvaje si cestující rychle
oblíbili
O dvou listopadových víkendech 2015
proběhl průzkum pražské noční dopravy.
Zejména tramvajové linky prošly od
1. září 2015 zásadní změnou o nocích
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, kdy
byl zkrácen interval na 20 minut.
„Listopadový průzkum jen potvrdil, že
posílení bylo na místě a Pražané
a návštěvníci města noční tramvajové linky
hojně využívají,“ konstatoval Petr Dolínek,
náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy
pro oblast dopravy.
V roce
2006
cestovalo
nočními
tramvajemi 20 000 osob, v roce 2012 skoro
21 000 a v listopadu 2015 jelo 30 000
cestujících, což představuje od posledního
průzkumu nárůst o 42 %. Zkrácení intervalu
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z 30 na 20 minut představuje zvýšení nabídky o 50 %. „Cestující zareagovali a průměrné vytížení
spojů je téměř totožné, jak tomu bývalo při půlhodinových rozestupech,“ doplňuje Dolínek.

Výsledky u tramvají
Nejvíce cestujících přepravila linka č. 54 jezdící na trase z Lehovce na Sídliště Barrandov –
4 200, těsné druhé místo patří lince č. 51 (Divoká Šárka – Radošovická) – 4 100. U těchto dvou
linek jezdí průměrně každým spojem 100 cestujících. Třetí největší zájem byl o linku č. 59 (Sídliště
Řepy – Nádraží Hostivař) – 3 900. Více než tři tisíce cestujících využilo ještě linky č. 57 a 58.
Naopak nejnižší zájem byl o jízdu linkou č. 56 (Sídliště Petřiny – Spořilov) – 2 100. Celkem devítka
nočních tramvajových linek, společně s náhradní autobusovou linkou X56, vykonala během
průzkumu 414 spojů, z nichž bylo 32 nevyhovujících (7,7 %; tj. poptávka převyšovala nabídku).
Dne 3. listopadu 2015 oslavil noční tramvajový přestupní bod Lazarská 30 let od svého zřízení
a právě Lazarská patří na všech devíti linkách k zastávkám s nejvyšším obratem, tedy nástupem
a výstupem cestujících.

Výsledky u autobusů
Zájem o cestování nočními autobusovými linkami v posledních měsících takový boom
nezaznamenal. V roce 2009 přepravily noční autobusy 9 700 cestujících, o tři roky později 10 200
a loni na podzim opět 10 200. Proti roku 2009 tedy sledujeme pouze pětiprocentní nárůst. Nejvíce,
celá čtvrtina nočních autobusových cestujících (2 700), využívá linku č. 511 (Čakovice – Nádraží
Hostivař). Jedním spojem linky 511 jezdí bezmála stovka cestujících. Těsně pod hranicí dvou tisíc
přepravených skončily linky č. 505 (Sídliště Čimice – Jižní Město; necelé 2 000) a č. 510 (Letiště –
Na Beránku; 1 900). Poslední linkou s více než tisícem přepravených cestujících je 504 (Sídliště
Stodůlky – Sídliště Písnice; 1 400).
Zatímco noční tramvajové linky mají jednotný interval 20 minut, autobusové linky se podstatně
liší. Čtveřice zmiňovaných linek má okolo třiceti spojů za provozní období. Zbylá devítka jezdí
většinou jednou za hodinou v jednom směru, tím je i jejich vytížení nižší. Linka č. 513 má dokonce
jen čtyři spoje, které využilo 50 cestujících. Mezi linkami s dlouhým intervalem přepravila nejvíce
cestující 502 (Řeporyjské náměstí – Suchdol; přes 400). Nejmenší zájem byl o cestování linkou
č. 514 (Sídliště Ďáblice – Březiněves), která připravila v osmi spojích 30 cestujících.
Podobný charakter jako linka č. 514 mají i příměstské noční autobusové linky řady 600
(navazují na noční tramvaje a vozí cestující do okrajových oblastí Prahy nebo obcí ve
Středočeském kraji). Celkem „šestistovky“ v noci z pátku na sobotu zajišťují 25 spojů, které využilo
300 cestujících. Více než 80 % pasažérů jelo ve směru z Prahy. Největší zájem byl o linku č. 602
(Sídliště Řepy – Beroun), kterou jelo 60 cestujících.
„Poznatky z nočního průzkumu nyní poslouží pro celkové vyhodnocení nočního provozu
a ovlivní jeho budoucí podobu. Naši projektanti na základě těchto dat navrhnou případné úpravy
tramvajových a případně i autobusových linek, abychom docílili rovnoměrnějšího vytížení
jednotlivých vozů,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
„Obyvatelům a návštěvníkům Prahy chceme poskytovat přesně takové služby, o jaké mají
zájem, proto podobné iniciativy, jako byl tento průzkum vytíženosti nočních linek tramvají
a autobusů, velmi vítáme. Dobrá dopravní dostupnost jednotlivých míst v hlavním městě
prostřednictvím hromadné dopravy v jakoukoliv denní dobu je požadavkem, s jehož naplněním
cestujícím chceme vyjít vstříc,“ řekl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

