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Prázdninový provoz 2009
Stejně jako v předešlých letech bude z důvodu letních prázdnin upraven provoz Pražské
integrované dopravy, a to v termínu od 1.7.2009 do 31.8.2009. Omezení se týká většinou pouze
přepravních špiček a linek s krátkými intervaly. Nezměněny nebo naopak posíleny jsou linky
s výrazným turistickým charakterem.

Metro
Všechny tři linky metra pojedou v časných ranních a večerních hodinách v pracovní dny
a během víkendů v nezměněném provozu. Prodlouženy jsou intervaly ve špičkách pracovních dnů
na všech třech linkách. Na trase C platí pásmový provoz v úseku Ládví – Letňany a na trase
A v úseku Skalka – Depo Hostivař v podobném rozsahu jako ve školním roce.

Tramvaje
Během letošních prázdnin jsou v provozu všechny tramvajové linky. Ve špičkách pracovních
dnů je prodloužen na všech denních linkách interval z 8 na 10 minut, u linek č. 9 a 22 ze 4 na 5
minut. V ostatních obdobích zůstávají intervaly stejné.

Autobusy
Ani autobusový provoz nezaznamenává o letošních prázdninách větších změn. Zcela bez
omezení zůstávají linky s výrazným turistickým charakterem (č. 112, 119). O prázdninách jsou
zrušeny školní linky a školní spoje, dále vybrané městské linky (č. 143, 182, 277). Naopak
posilujeme kloubovými spoji linku 261, u které dochází k nárůstu počtu cestujících. Na většině
městských linek dochází k mírnému prodloužení intervalu (přibližně o 10 až 15%), ale pouze ve
špičkách pracovních dnů. Provoz dále omezujeme dopoledne na linkách s krátkým intervalem,
které zaznamenávají během prázdnin citelný úbytek cestujících (č. 107, 131, 135, 136, 155, 167,
176, 188, 213, 215, 260, 271). Na linkách s dlouhým intervalem je provoz zachován bez omezení.
O víkendech se provoz autobusů o prázdninách, až na výjimky (prodloužení večerního intervalu v
neděli na linkách č. 107 a 147), nemění. Také v příměstské dopravě (linky řady 300) dochází
k mírnému prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. Zrušeny jsou školní linky (343, 451,
465) a také školní spoje.

Železnice
V provozu vlaků nedochází k žádnému výraznému omezení, řada vlaků je naopak z důvodu
vyššího zájmu turistů posílena. Do 31.7.2009 pokračuje výluka na linkách S5 a R5 v úseku Praha-
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Gymnasijní - Praha Masarykovo nádraží (zkrácení většiny vlaků od Kladna a Rakovníka do
provizorní zastávky Praha-Gymnasijní v blízkosti stanice metra Dejvická).

Plánované významné výluky na období letních prázdnin
1) Špejchar
Termín: 1. 7. – 1. 11. 2009
V rámci výstavby Městského okruhu budou od 1. července (tento termín může být z důvodu
nedokončení stavebních prací o několik dní posunut) vyloučeny tyto úseky v tramvajové dopravě:
smyčka Špejchar – Hradčanská – Prašný most, Hradčanská – Chotkovy sady. Oproti dnešnímu
stavu bude obnoven provoz tramvají v úseku Sparta – Špejchar. Na Letnou také přibude linka 15.

2) Křižovatka Střelničná x Klapkova a vozovna Kobylisy
Termín: 1. 7. – 18. 7. 2009
Vyloučené úseky: Ke Stírce – Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice
Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava. Tramvaje budou do
Kobylis zajíždět po trase …– Nádraží Holešovice – Trojská – Hercovka – Bulovka – Palmovka –…

3) Klapkova ulice a vozovny Kobylisy
Termín: 18. 7. – 1. 9. 2009
Vyloučený úsek: Kobylisy – Vozovna Kobylisy (v tomto úseku bude zavedena náhradní
autobusová doprava).

4) Trojská ulice
Termín: 18. 7. – 18. 9. 2009
V rámci výstavby Městského okruhu bude vyloučen úsek Nádraží Holešovice – Ke Stírce
(v tomto úseku bude také zavedena náhradní autobusová doprava).

5) Stanice metra Národní třída
Termín: od 1. 8. na dobu 10 měsíců
V rámci výstavby komerčního objektu bude uzavřena pro cestující stanice metra Národní třída.
Provoz tramvají přes Národní třídu zůstane zachován bez omezení.

Trvalé změny PID od 1.7.2009
V souvislosti s pokračováním výstavby tunelového komplexu Blanka pokračuje tramvajová
výluka v oblasti Letné a Hradčanské další etapou. Nově bude zprovozněna tramvajová trať
v úseku Sparta – Špejchar. Z tohoto důvodu bude možné posílit tramvajovou dopravu na Letné
třetí linkou. Zavedena bude linka 15 v nové trase: Špejchar – Strossmayerovo náměstí –
Nádraží Holešovice – Maniny – Palmovka – Nádraží Vysočany/Vysočanská. Linka bude
v provozu celodenně, celotýdenně ve standardních intervalech. Výměnou za linku 15 již nepojede
linka 8 do Vysočan, ale z Balabenky bude odkloněna přes Nádraží Libeň do zastávky Starý
Hloubětín. Dojde tak k požadovanému posílení tramvajové dopravy v tomto úseku se stále rostoucí
bytovou zástavbou.
Zřízeny budou následující nové zastávky:
název zastávky
charakter
linky
Plynárna Michle (pouze ve směru Chodovská)
stálá
136, 213, 260
Vlastibořská
stálá
220
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Od 1.7.2009 také dojde k přejmenování vybraných autobusových zastávek:
původní název
nový název
linky
Frýbortova
Filosofská
121, 581
Jilemnická
Bakovská
185, 186, 202, 302, 513, 603
Řásnovka
Nemocnice Na Františku
133
U Váhy
Nádraží Dolní Počernice
109, 110, 208, 503, 557
Zároveň dojde ke změně charakteru vybraných autobusových zastávek:
zastávka
původní charakter
nový charakter linky
Králova
stálá
na znamení
166, 305, 351
Na Štamberku na znamení od 20:00 do 4:00 na znamení
103, 202, 345, 368
a v SONE celodenně
Toužimská
na znamení od 20:00 do 4:00 na znamení
186, 513, 603
a v SONE celodenně
Trutnovská
stálá
na znamení
134, 140, 151, 166, 195, 348,
351, 365, 511
Krausova
na znamení od 20:00 do 4:00
stálá
134, 166, 186
Liběchovská
na znamení od 20:00 do 4:00 stálá
103, 345, 368
a v SONE celodenně
Zamašská
na znamení
stálá
202, 302

ROPID spouští Interaktivní plán dopravy
Organizace ROPID ve spolupráci se společností
SmartGIS s.r.o. spustila zcela novou aplikaci, která pomůže
cestujícím lépe se zorientovat v Pražské integrované
dopravě.
Na webových stránkách www.ropid.cz nebo přímo na stránce http://pid.planydopravy.cz najdou
cestující interaktivní plán linek Pražské integrované dopravy. Nyní spouštíme první etapu, ve které
jsou zakresleny všechny vlakové a autobusové příměstské linky PID včetně přesných poloh
všech stanic a zastávek. V druhé etapě předpokládáme zakreslení i veškerých linek PID na území
Prahy. Plán linek je umístěn nejen na klasickém mapovém podkladu, ale možné je pod něj zobrazit
také ortofotomapu.
Interaktivní plán je jedinečný díky své aktuálnosti a on-line propojení s vyhledávačem spojení,
databází jízdních řádů, mapovými podklady a aktuálními informacemi o poloze vozidel. Díky tomu
získávají cestující na jednom místě kompletní přehled o dopravním spojení pro cesty do okolí
Prahy.
Aktuálnost plánu je zajištěna průběžným zanášením trvalých změn i výluk, horké aktuality
v dopravě (například mimořádnosti vlivem počasí nebo dopravní situace na silnicích) se zobrazují
přímo na horní liště obrazovky. Interaktivnost a aktuálnost je největším přínosem tohoto produktu –
cestující tak mohou mít jistotu, že podávané informace v danou chvíli skutečně platí. V budoucnu
předpokládáme možnost přímých vstupů pracovníků dispečinku, takže zde budeme moci uvádět
i velice čerstvé informace z provozu.
Tato průlomová novinka v informování cestujících v Praze a okolí přináší následující možnosti:
• přehledné vyhledání spojení přímo v mapě
• vyhledání spojení podle zastávky nebo linky
• u každé zastávky přímé zobrazení aktuálních odjezdů, odkaz na jízdní řády jednotlivých
linek, přímý odkaz na podrobnou mapu okolí zastávky
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• odkazy na mapky dopravních terminálů
• snadné přizpůsobení měřítka mapy vybrané oblasti
• možnost tisku aktuálního výřezu nebo celé mapy
• zanesení aktuálních výluk včetně odkazů na podrobné informace o nich
Plány dopravy fungují úspěšně již v mnoha městech i regionech České republiky. Plán Pražské
integrované dopravy je nejnovějším a také dosud nejpropracovanějším produktem. Například
prvně cestujícím nabízí aplikaci kompletně přeloženou do anglického jazyka, čímž vychází vstříc
studentům a turistům ze zahraničí.

Nové stránky o preferenci MHD
Na webových stránkách organizace ROPID
(www.ropid.cz)
byla
spuštěna
nová
stránka
o preferenci MHD. Jedná se o první oficiální webovou
stránku, která se touto důležitou a klíčovou
problematikou pro rozvoj veřejné dopravy v Praze
a okolí zabývá. Veřejnost zde najde popis všech
způsobů preference MHD (zejména tramvají
a autobusů) před automobilovou dopravou, názorné
ukázky toho, jak to funguje v praxi, aktuální seznam
vyhrazených pruhů pro autobusy a odkazy na další
webové stránky, které se preferencí zabývají. Do
budoucna zde budou přibývat novinky, které se
podařilo zrealizovat a také ukázky z jiných českých i zahraničních měst pro inspiraci laické
i odborné veřejnosti.

Páteřní tramvajové linky získávají nové cestující
Dne 30.8.2008 přibyla k tramvajové lince č. 9 další
páteřní linka 22, která je provozována v krátkých
intervalech. Intervaly ve špičkách dosahují u páteřních
tramvajových linek 4 minut, jezdí tedy dvakrát častěji než
ostatní tramvajové linky. Posílení linky 22 vzniklo sloučením
s linkou 23, která kopírovala linku 22 v nejzatíženějším
úseku.
Za devět měsíců provozu linky 22 v nových parametrech
provedla organizace ROPID několik přepravních průzkumů,
které jsme následně porovnali se stavem před změnou,
abychom zjistili vývoj počtu cestujících v jednotlivých
úsecích.
Několik na sobě nezávislých přepravních průzkumů
ukázalo, že v okrajových úsecích (Malovanka – Bílá Hora,
Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař) po zkrácení intervalů
na lince 22 výrazně vzrostl počet přepravených cestujících.
Ukázalo se totiž, že krátký interval dokáže nalákat cestující
i ze vzdálenějších míst. Tento tzv. „nasávací efekt“ tak byl
prokázán nejen u tramvajové linky 22, ale obecně funguje
u všech linek, které mají krátký interval. Lidé jsou totiž
ochotni dojít na zastávku o něco dále, pokud mají jistotu
krátkého čekání na dopravní prostředek.
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Zejména pro oblast Břevnova, který je dotčen výstavbou Městského okruhu, přineslo posílení
linky 22 výraznou pomoc při cestování do centra Prahy, neboť je zajištěno relativně bezkolizní
napojení na metro A na Malostranské.
Níže uvedené tabulky dokumentují postupné zvyšování počtu cestujících na lince 22
v okrajových úsecích. Plnější tramvaje na okrajích města však nezpůsobily přeplňování linky 22
v centru, neboť cestující se v průběhu trasy rozptýlí a celková kapacita linky nabízí ještě určitou
rezervu. Navíc bylo odstraněno nerovnoměrné využití tramvají, kdy delší linka 22 byla výrazně
plnější než její kratší varianta v podobě linky 23.
Počet přijíždějících cestujících na Malovanku od Bílé Hory 6:00 – 9:00
13.3.2008
16.10.2008
20.5.2009
Linka 22
969
2823
2949
Počet odjíždějících cestujících z Malovanky ve směru Bílá Hora 15:30 – 19:00
13.3.2008
16.10.2008
20.5.2009
Linka 22
1245
2607
3030
Počet přijíždějících cestujících na Nádraží Strašnice od Hostivaře 6:00 – 9:00
13.3.2008
16.10.2008
19.5.2009
Linka 22
1147
1963
2411
Počet odjíždějících cestujících z Nádraží Strašnice ve směru Hostivař 15:30 – 19:00
13.3.2008
16.10.2008
19.5.2009
Linka 22
1379
2075
2178

Nové vlaky na lince S7
Od 14.6.2009 jsou v souvislosti se
změnou jízdního řádu na linku S7 Praha –
Beroun nasazeny nové moderní patrové
soupravy CityElefant. Dosud na této trati
jezdily pouze starší elektrické jednotky,
lidově zvané „pantografy“. Díky postupným
dodávkám moderních klimatizovaných
CityElefantů mohou být nové vlaky
nasazeny i na tuto velmi frekventovanou
linku. Nové soupravy jsou provozovány zejména v přepravních špičkách pracovních dnů a na
kratších spojích Praha – Řevnice, aby se dostaly na co nejvíce spojů a užitek z nich mělo co
nejvíce pasažérů. V následujících letech lze předpokládat postupné rozšiřování nasazení
CityElefantů na lince S7 včetně spojů do Berouna.

