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Tramvajové výluky v září 2011
Z důvodu pokračování opravy tramvajových tratí v Modřanech a na Masarykově nábřeží je
během září 2011 omezen provoz v několika úsecích pražské tramvajové sítě. Dopravní omezení
přibližuje následující přehled. Od 1.9.2011 je zprovozněna prodloužená a rekonstruovaná
tramvajová trať v Podbabě, otevřen je také úsek Výtoň – Nádraží Braník a Národní divadlo –
Staroměstská.

Úseky bez provozu tramvají:
1) Nádraží Braník – Sídliště Modřany
2) Jiráskovo náměstí – Národní divadlo
3) Staroměstská – Čechův most

Změny vedení tramvajových linek:
3 Linka je zkrácena o úsek Nádraží Braník – Sídliště Modřany.
17 Linka je zkrácena o úsek Nádraží Braník – Sídliště Modřany, v úseku Jiráskovo náměstí –
Národní divadlo je odkloněna přes zastávky Myslíkova a Národní třída a v úseku
Staroměstská – Čechův most přes zastávku Malostranská.
21 Linka je v úseku Jiráskovo náměstí – Karlovo náměstí odkloněna přes zastávku Myslíkova.
52 Linka je zkrácena o úsek Nádraží Braník – Sídliště Modřany.
53 Linka je v úseku Staroměstská – Čechův most odkloněna přes zastávku Malostranská.

Náhradní doprava:
X-3

Nádraží Braník – Sídliště Modřany (celotýdenně v nepřetržitém provozu)

Železniční výluka Masarykovo nádraží – Dejvice
Od 19. září 2011 do 16. listopadu 2011 bude vyloučen provoz vlakových linek S5 a R5
v úseku Praha Masarykovo nádraží – Dejvice. Pro přístup na dejvické nádraží doporučujeme kvůli
uzavření pěšího přechodu na Hradčanské použít značenou cestu od stanice metra Dejvická.
Přijata budou následující opatření:
vlaky na trati Praha – Kladno – Rakovník budou vedeny dle pravidelného jízdního řádu do
stanice Praha-Dejvice. Vybrané vlaky budou vedeny v odlišných časových polohách.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1, 110 00

Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511
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cestující s platnou jízdenkou pro úsek Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice
a opačně mohou využít prostředků MHD, a to:
o metro trasu A v úseku Dejvická – Můstek – Muzeum
o metro trasu B v úseku Můstek – Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží) – Florenc
o metro trasu C v úseku Vltavská – Florenc – Muzeum
cestujícím s aplikací na In-kartě (In-Gold, In-Senior a ŽP) bude pro jízdu prostředky MHD
vydán náhradní jízdní doklad, platný pro příslušný den, který není nutné v prostředcích
MHD označovat. Cestující s platným jízdním dokladem pro úsek Praha Masarykovo
nádraží, resp. Praha-Bubny – Hostivice mohou bez doplatku využít vlaků v úseku PrahaSmíchov Na Knížecí resp. Praha hl. n. – Hostivice.
Ve dnech 19. až 30. září 2011
proběhnou navíc denní výluky v úseku
Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně vždy
od 8:25 hod. do 14:45 hod. Rychlíky
a spěšné vlaky budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou v úseku Dejvická
(stanice metra A) – Hostivice v opačném
směru Hostivice – Hradčanská (stanice
metra A), v úseku Dejvická, resp.
Hradčanská – Masarykovo nádraží cestující
využijí prostředků MHD. Osobní vlaky jsou
nahrazeny v úseku Dejvická (stanice
metra A) – Hostivice a opačně autobusem,
který obsluhuje nácestné zastávky.

Trvalé změny PID od 1.9.2011
K termínu zahájení nového školního roku 1.9.2011 dochází kromě návratu k předprázdninovým
jízdním řádům také k úpravám vybraných tramvajových a autobusových linek Pražské integrované
dopravy. Prodloužena je tramvajová trať v Podbabě, rozšiřuje se síť doplňkových midibusových
linek a úprav se dočkaly také trasy některých školních linek.
Změny jednotlivých linek
2
Obnoven provoz linky na prodloužené trati v Podbabě v trase Petřiny – Vozovna Střešovice
– Vítězné náměstí – Podbaba (v provozu pouze v pracovní dny cca do 20:00).
8
Obnoven provoz linky na prodloužené trati v Podbabě. O víkendech nově nasazeny
dvouvozové soupravy.
16 V úseku Kotlářka – Sídliště Řepy se zavádí provoz také v odpolední špičce pracovního dne.
156 Nová midibusová linka v trase Nádraží Holešovice – Přístav Holešovice – Maniny –
Argentinská – Vltavská – Strossmayerovo náměstí (v provozu v pracovní dny cca
do 20:00 v intervalu 30 minut).
193 Linka se prodlužuje do zastávky Nádraží Vršovice.
216 Nová trasa: Poliklinika Petřiny – Vojenská nemocnice – Norbertov – Vozovna
Střešovice – Bořislavka – Nové Vokovice (v provozu celodenně, celotýdenně, v úseku
Bořislavka – Nové Vokovice pouze ve špičkách pracovních dnů).
240 Zkrácení intervalů v pracovní dny ráno z 15 na 10 minut.
318 Zkrácení intervalů v pracovní dny a zavedení víkendového provozu v úseku Smíchovské
nádraží – Jíloviště.
334 Nová midibusová linka v trase Smíchovské nádraží – Jesenice – Psáry (v provozu vybrané
spoje v pracovní dny).
343 Zavádí se provoz vybraných školních spojů v trase Horoušany, Horoušánky – Zeleneč, žel.
zast.
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Nová trasa školní linky: Náměstí Míru – I. P. Pavlova (T) – Vratislavova.
Nová školní linka v trase Žvahov – Hlubočepy – Chaplinovo náměstí.
Školní linka nově nezajíždí do zastávek Smiřická, Smržovská a Hulická.
Nová školní linka v trase Lhotka – Jitřní.

Změny zastávek
název zastávky
Argentinská
Čakovice (v ul. Ouhrabkova)
Čínská
Lotyšská
Podbaba
Podbaba
Správa sociálního zabezpečení
Statenice, Černý Vůl, hospoda
Vltavská
Zelená

změna
zastávka je nově na znamení
zastávka je nově na znamení
nový název pro původní autobusovou zastávku Podbaba
autobusová zastávka je nově na znamení
nový název pro původní zastávku Ve Struhách
nová tramvajová zastávka na prodloužené tramvajové trati
zastávka je nově na znamení od 20:00 do 4:00 hod. a v SO,
NE celodenně
zastávka je nově na znamení
autobusová zastávka je nově na znamení
trvale zřízená zastávka pro tramvajové linky 2 a 8

Den Pražské integrované dopravy 19.9.2011
V pondělí 19.9.2011 se na pražském
hlavním nádraží uskuteční další ročník
Dne Pražské integrované dopravy
s cílem
přiblížit
široké
veřejnosti
fungování a další rozvoj veřejné dopravy
v Praze a okolí. Podrobný program
celého dne se dočtete v následujících
řádcích.

1) výstava o proměnách Pražské
integrované
dopravy
na
1. nástupišti
Nahlédněte do historie, současnosti
i budoucnosti
Pražské
integrované
dopravy. Dozvíte se, co ještě možná nevíte o dopravě v Praze a okolí, uvidíte, co nového se
chystá, zjistíte, jak vlastně Pražská integrovaná doprava funguje.

2) slavnostní otevření Infocentra PID na Hlavním nádraží
První informační centrum zaměřené na komplexní informace o Pražské integrované dopravě
bude slavnostně otevřeno v 10:00 v prostorách zákaznického centra ČD na pražském hlavním
nádraží. Pokud Vám není něco jasného ohledně cen jízdného, potřebujete-li poradit se spojením
nebo se dozvědět více o cestování nejen po Praze, ale i za jejími hranicemi, navštivte nás
v pracovní dny vždy od 8:00 do 19:00.

3) okružní jízdy vlakem do Depa kolejových vozidel ve Vršovicích
Poznejte zázemí pražských vlaků, odkud se vypravují na pravidelné linky CityElefanty,
pantografy, Pendolina i mezinárodní rychlíky. Čekají na Vás okružní jízdy areálem Depa
kolejových vozidel a Odstavného nádraží Jih včetně odborného výkladu. Pro bezplatné okružní
jízdy Vám bude k dispozici třívozová motorová jednotka řady 854+054+954. Odjezdy jsou
stanoveny každou hodinu z Hlavního nádraží od 10:35 do 17:35 (doba jízdy cca 50 minut).
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4) exkurze v dopravní kanceláři stanice Praha hlavní nádraží
Své zázemí Vám ukáže také nejrušnější osobní železniční stanice v ČR. V pravidelných
intervalech bude malým skupinkám zájemců umožněna exkurze do řídícího centra hlavního
nádraží, odkud se dálkově řídí provoz také v komplexu Nového spojení. Sraz vždy u infocentra PID
na hlavním nádraží.

5) 3. ročník soutěže o Největšího šotouše PID
Dopravní nadšenci, koníčkáři i odborníci na veřejnou dopravu, procvičte si mozkové závity na
dalším ročníku soutěže o Největšího šotouše PID. I tentokrát budete potřebovat znalost ze všech
druhů dopravy. Začátek je v 15:30 ve vládním salónku na hlavním nádraží (vchod z 1. nástupiště).

6) debata o budoucnosti veřejné dopravy v Praze a okolí
Rádi byste se osobně zeptali zástupců vedení organizace ROPID na to, co Vás zajímá nebo co
Vám není jasné? Chcete se dozvědět něco víc o budoucnosti veřejné dopravy v Praze a okolí?
Přijďte s námi diskutovat od 17:00 do vládního salónku na hlavním nádraží (vchod z 1. nástupiště).

Interaktivní dopravní mapa také v mobilu
Po roce fungování Interaktivní dopravní mapy Prahy jsme ve
spolupráci se společností SmartGIS rozšířili tuto jedinečnou
aplikaci také o verzi pro mobilní telefony. Na adrese
www.pid.dopmap.cz je možné jednoduše vyhledat spojení,
zobrazit mapový výřez se zakreslením linek Pražské integrované
dopravy nebo třeba zjistit aktuální odjezd ze zastávky.
Interaktivní plán Pražské integrované dopravy nabízí na
jednom místě komplexní informace o dopravě. Pro vyhledání
spojení není nutné znát přesný název zastávky – vyhledávač
reaguje také na zadání adresy (ulice, čísla popisného atd.). Díky
interaktivitě je zaručena aktuálnost zobrazených údajů, intuitivní
a jednoduché zobrazení pomocí mapy zpřístupňuje tuto službu
širokému okruhu uživatelů.
Aplikace funguje pro všechny typy mobilních telefonů, které
mají připojení k internetu a webový prohlížeč. Telefony, které
umí lokalizovat svou aktuální polohu, navíc po spuštění mapové
aplikace nasměrují uživatele přímo na nejbližší zastávku
hromadné dopravy.
Verze dopravních map pro mobilní telefony se zobrazuje ve
dvou základních úrovních – Praha a region (Praha nabízí
podrobnější mapu i doplňkové informace, v regionu jsou zase
rozšířenější zastávky s možností zobrazení aktuálních odjezdů
ze zastávek).

Popis hlavních funkcí mobilní mapy:
• uživatel může vyhledat zastávky zadáním textu do políčka
nebo výběrem z oblíbených
• zastávky lze vyhledávat podle názvu zastávky, ulice či
adresy
• aplikace umí zobrazit vlastní polohu podle GPS
a vyhledání nejbližších zastávek v okolí
• deset nejčastěji vyhledávaných zastávek se ukládá do „Oblíbených“
• pro vyhledání spojení je možné označit na mapě místo nástupu i výstupu a aplikace vyhledá
aktuální spojení
• po výběru zastávky se zobrazí také aktuální odjezdy nejbližších spojů (jsou-li vybaveny GPS)
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Zvýšení postihů za jízdu bez platné jízdenky od 1.9.2011
V návaznosti na úpravu Tarifu PID od 1.7.2011 dochází od
1.9.2011 ke zvýšení postihů za jízdu bez platného jízdního dokladu
na linkách Pražské integrované dopravy (s výjimkou vlaků PID).
Přirážka k jízdnému se zvyšuje z 700 Kč na 800 Kč, v případě
nezaplacení na místě nebo v doplatkové podkladně do 15 dnů se
původní přirážka 950 Kč zvyšuje na 1000 Kč.
Tato částka je zároveň legislativním stropem pro výši postihů za
jízdu bez platné jízdenky. V případě otálení se zaplacením přirážky
však nabíhají také další poplatky spojené s vymáháním dlužné částky
a výsledná suma tak může být i několikanásobně vyšší.
Manipulační přirážka při zpětném doložení zapomenuté osobní
časové jízdenky do 15 dnů zůstává i nadále ve výši 50 Kč. Výše
přirážky při nezaplacení za zavazadlo, psa nebo za porušení smluvních přepravních podmínek se
také nemění.
Závěrem je vhodné připomenout, že pracovníci přepravní kontroly se pohybují i v příměstských
autobusech, kde je zaveden nástup předními dveřmi a kontrola řidičem. Postih může být vůči
cestujícímu uplatněn i v případě, kdy jízdné řidiči zaplatil, ale nemůže se prokázat platnou
jízdenkou, nebo třeba v případě použití zlevněné jízdenky, ale bez doložení nároku na slevu.
Ve vlacích PID se výše přirážky řídí tarifem příslušného železničního dopravce.

První údaje o prodaných jízdenkách po změně Tarifu PID
Organizace ROPID vyhodnotila první údaje o počtu
a struktuře prodaných jízdenek PID za období červenec 2011.
Statistika potvrzuje správnost odborných odhadů, které
organizace ROPID zpracovala před změnou Tarifu PID, která
proběhla od 1.7.2011. Výrazně vzrostl podíl krátkodobých
jízdenek v základní ceně 24 Kč, se kterými je možné nově
cestovat 30 minut včetně přestupů bez jakéhokoli omezení
(původní platnost těchto jízdenek při ceně 18 Kč byla 20 minut
ale při nemožnosti přestupů a s dalším omezením).
Poměrně významně se také zvýšil prodej 24hodinových
jízdenek. V tomto případě se ukazuje, že Praha začíná
kopírovat vývoj hlavních evropských metropolí, kde je podíl
využívání jednodenních jízdenek vůči základním jízdenkám
pro jednotlivou jízdu velmi vysoký. Přitom jejich používání je
zejména pro návštěvníky města tak snadné.
I když prodej základní jízdenky za 32 Kč (původní cena
26 Kč) oproti stejnému období loňského roku mírně klesl,
celkové tržby z prodaných jízdenek vzrostly meziročně
cca o 50 mil. Kč. Tak velký nárůst je však do jisté míry
způsobem velkou mírou předzásobení novými jízdenkami a v dalších měsících už očekáváme
nárůst mírnější. Nicméně dosavadní vývoj ukazuje na správnost odborného odhadu, se kterým
jsme počítali při tarifních úpravách. Předběžné výsledky dokazují, že cíl zvýšit tržby se naplnil
a přitom nedošlo k odlivu platících cestujících, naopak části cestujících se cestování po Praze
dokonce mírně zlevnilo.
Pro podrobné vyhodnocení a kvalifikované závěry je však třeba si počkat na vývoj tržeb
v několika příštích měsících.
Za červenec 2011 se prostřednictvím Českých drah prodalo celkem 300 nových rodinných
jízdenek SONE+ za 400 Kč nebo 700 Kč. Jednodenních jízdenek, které si mohou cestující nově
zakoupit na kterémkoli nádraží nebo u průvodčího vlaku, se prodalo za stejné období
cca 1350 kusů.
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Tabulka vybraných údajů:
celkový počet prodaných jízdenek
(včetně vícepásmových a po odečtení zpětně vykoupených)
celkové tržby z prodaných jízdenek
(včetně vícepásmových a po odečtení zpětně vykoupených)
počet prodaných jízdenek krátkodobých
(původní cena 18 Kč, nová cena 24 Kč) včetně zlevněných
počet prodaných jízdenek základních
(původní cena 26 Kč, nová cena 32 Kč) včetně zlevněných
počet prodaných jízdenek turistických
(24 hod., 72 hod., 5denní)

červenec 2010
6 mil. ks

červenec 2011
6,7 mil. ks

157 mil. Kč

210 mil. Kč

1,8 mil. ks

3,5 mil. ks

3,8 mil. ks

3,2 mil. ks

214 000 ks

332 000 ks

