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Tramvajová výluka Náměstí Bratří Synků – 2. etapa 

Termín: 31.10. – 14.11.2011 
Vyloučený úsek: Náměstí Bratří Synků – Spořilov / Vozovna Pankrác 

Změny tramvajových linek: 

- linky 11 a 18 jsou ve směru z centra zkráceny do zastávky Náměstí Bratří Synků 

- linky 53 a 56 jsou odkloněny přes zastávky Otakarova, Nádraží Vršovice a Oblouková do 
zastávky Čechovo náměstí 

Náhradní doprava: 

- X11 Otakarova – Michelská – Spořilov – Lešanská (nepřetržitý provoz) 

- X18 Otakarova – Pražského povstání – Vozovna Pankrác (nepřetržitý provoz) 

- X31 Otakarova – Michelská – Chodovská (pouze do 4.11.2011) 

Zároveň dochází ke změně zastávek v oblasti Náměstí Bratří Synků pro tramvajové 
a autobusové linky. 

Posílení linky 206 a nová zastávka na Dejvické 

Od 1.11.2011 bude pro linku 206 
v trase Dejvická – OC Ruzyně zřízena 
nová nácestná zastávka Dejvická na 
Evropské ulici pro nástup společně 
s linkou 218. Cestující do oblasti sídliště 
Na Dědině tak budou moci nastupovat do 
obou souběžných linek v jedné zastávce. 
Stávající nástupní zastávka v severní části 
Vítězného náměstí bude zachována. 

Zároveň dojde od 1.11.2011 na základě 
požadavku obchodního centra Šestka 
k předvánočnímu posílení linky 206. 
V období cca mezi 10:00 a 14:00 bude 
celotýdenní interval zkrácen z 60 na 

30 minut. Linka tedy pojede každý den cca od 10:00 do 22:00 v intervalu 30 minut. První spoj 
vyjíždí z Dejvické v 8:10, poslední spoj z OC Ruzyně odjíždí ve 21:45. 
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QR kódy na zastávkách pro aktuální informace o odjezdech 

Pro zlepšení dostupnosti aktuálních informací o dopravě jsme 
zkušebně zavedli uvádění tzv. QR kódů na vybraných zastávkách 
autobusové linky 173. Tyto kódy umožní majitelům „chytrých 
telefonů“ zobrazit přímo na jejich mobilním telefonu aktuální odjezdy 
nejbližších spojů z konkrétní zastávky. 

Těmito kódy byly zkušebně vybaveny vybrané zastávky na lince 
173, která jezdí v trase Násirovo náměstí – Nádraží Modřany – 
Točná. Po optickém načtení kódu do mobilního telefonu (pomocí 
některé z bezplatných aplikací čteček QR kódů) je uživatel 
přesměrován na webovou stránku s aktuálními odjezdy z konkrétní 

zastávky včetně aktuálního zpoždění. Všechny autobusy na lince 173 (i na linkách 165, 341 a 342) 
jsou totiž vybaveny zařízením GPS pro sledování aktuální polohy, a tudíž se v případě zpoždění 
tato odchylka zobrazí i na uvedené webové stránce. 

QR kódy jsou vyobrazeny v informační vitríně u jízdních řádů přímo na zastávkových 
označnících. Pokud se novinka osvědčí, budeme uvažovat o jejím rozšíření i na další zastávky. 

Seznam zastávek s QR kódy: 
Točná, Hrazanská, Cholupice, Cholupický vrch, Hornocholupická, Baba I, Baba II, K Vystrkovu, 

Na Šabatce, Modřanská škola, Darwinova, Lehárova, Na Cikorce, Tyršova čtvrť, Ke Schodům, 
Násirovo náměstí. 

Vyhodnocení Standardů kvality PID pro autobusy – 
3. čtvrtletí 2011 

Za 3. čtvrtletí 2011 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID 
u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění 
a komentáře k jednotlivým standardům (viz příloha). 

Do výsledků za 3. čtvrtletí 2011 se pozitivně promítl klidnější provoz během letních prázdnin, 
naopak negativně působily zejména na pravidelnost linek četné výluky a objížďky. Největší výkyvy 
mezi dopravci stále přetrvávají zejména u informování cestujících ve vozidlech a na zastávkách, 
podílu bezbariérových vozidel na linkách včetně garance nízkopodlažních spojů a také ve 
funkčnosti některých technických zařízení, kterými jsou autobusy vybaveny. Obecně jsou však 
tyto rozdíly postupně vyrovnávány a opětovně došlo ke zlepšení celkového hodnocení – někteří 
dopravci se opět posunuli do kategorií s vyšší kvalitou, takže v posledních dvou kategoriích již není 
žádný dopravce. U devíti dopravců se zvýšil počet splněných standardů, ke snížení počtu 
splněných standardů nedošlo u žádného dopravce. 

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO 
BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených 
měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců 
Dopravci s vysokou kvalitou 

(splněno 80 a více % standardů) 

BOSÁK BUS, ČSAD MHD Kladno, ČSAD POLKOST, 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Martin UHER, 
PROBO BUS, STENBUS 

Dopravci s vyšší kvalitou 

(splněno mezi 60% a 80% standardů) 

ABOUT ME, ČSAD Střední Čechy, Jaroslav Štěpánek, 
OAD Kolín, Veolia Transport Praha, Vlastimil Slezák 

Dopravci s průměrnou kvalitou 

(splněno mezi 40% a 60% standardů) 

– 

Dopravci s nižší kvalitou 

(splněno 40 a méně % standardů) 

– 



 3/9 

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: 
ABOUT ME, OAD Kolín, PROBO BUS 

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: 
ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS 

Na základě dosavadních výsledků připravujeme ve spolupráci s dopravci úpravu standardů pro 
příští rok, která bude spočívat ve změně metodiky vyhodnocování některých standardů, zpřísnění 
i změkčení některých úrovní náročnosti a také ve spravedlivějším obecném hodnocení kvality 
dopravců podle skutečných priorit zjištěných anketou mezi cestujícími. 

Podrobný komentář k jednotlivým standardům a konkrétní hodnoty pro všechny dopravce 
včetně vybraných porovnávacích grafů jsou uvedeny v samostatné příloze a také na www.ropid.cz. 

Soutěžní otázka (1) – poznejte místo na fotografii 

Uveďte název zastávky, ve které se autobus nachází. Malá nápověda: zastávka se nenachází 
na území hl. m. Prahy. 

Své návrhy posílejte do 10.11.2011 (24:00) na e-mail: padevet@ropid.mepnet.cz (v předmětu 
zprávy uveďte heslo „Soutěž 1“). 

Tři vylosovaní soutěžící, kteří zašlou správnou odpověď, budou odměněni malým dárkem. 
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Populárně-naučný seriál o jízdních řádech: 
Část 3. – Zastávkový jízdní řád typu region (ČSAD), též 
linkový jízdní řád 

Zastávkový jízdní řád typu region (ČSAD) většinou uvidíte na příměstských linkách a velmi 
často jen mimo území města. Tyto jízdní řády naleznete na webu www.ropid.cz nebo 
portalpid.idos.cz. 

Největším rozdílem oproti zastávkovému jízdnímu řádu typu město je uvádění všech zastávek 
na lince s časy odjezdů z každé z nich ve sloupcové sazbě s rozlišením provozních dní pouze 
příslušnou značkou. 

Na dále uvedeném fiktivním příkladu Vám představíme nejdůležitější části tohoto typu 
zastávkového jízdního řádu a upozorníme Vás na jeho úskalí a důležitá místa. 

Z důvodu některých odlišností věnujeme obdobným jízdním řádům pro vlaky samostatnou část. 
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Hlavní oddíly na jízdním řádu 
Uváděné informace jsou platné pro běžné linky. U některých typů linek se mohou některé prvky 

jízdního řádu, popř. jejich význam mírně odlišovat. 

Záhlaví 

Zde se nachází základní identifikační údaje o jízdním řádu, kterými jsou: označení linky, 
označení dopravního prostředku, název a kontakty na dopravce na lince, spojení na infolinku 
a konečně velmi důležitý údaj začátku platnosti jízdního řádu. 

Seznam zastávek 

Jedná se o blok dat s výpisem zastávek, kterými linka projíždí. U zastávek je uveden jejich 
charakter (tj. je-li na znamení či nikoli), tarifní pásmo. Za názvem zastávky je také uvedena 
možnost přestupu na nadřazený kolejový dopravní prostředek (metro nebo vlak). 

Seznam časů odjezdů 

Zpravidla nejrozsáhlejší oblast v jízdním řádu, ve které jsou definovány odjezdy z každé 
uvedené zastávky a pro všechny provozní dny. Časy jsou uspořádány do sloupcové sazby. Nad 
některými sloupci časů odjezdů mohou být různé poznámky, ty jsou pak vysvětleny v bloku se 
seznamem vysvětlivek. 

Seznam vysvětlivek 

Prostor pod seznamem zastávek a časů odjezdů (výjimečně vpravo od seznamu časů odjezdů) 
na posledním listu jízdního řádu se používá pro umístění všech vysvětlivek použitých v jízdním 
řádu. Uváděné vysvětlivky se mohou vztahovat jak k seznamu zastávek, tak k seznamu časů 
odjezdů, nebo globálně k celé lince. Doprovází je i základní poučení o tarifu. 

Detailní popis jednotlivých částí 
Uváděné informace jsou platné pro běžné linky. U některých typů linek se mohou některé prvky 

jízdního řádu, popř. jejich význam mírně odlišovat. 

Označení linky (A) 

V levém horním rohu jízdního řádu je označení linky, pro kterou daný jízdní řád platí. Pro 
označování dopravních prostředků i zastávek se používá zkrácené označení, které je napsáno 
velkým písmem. Menší číselné označení (6 číslic) představuje licenční číslo (v případě, že linku 
provozuje více dopravců, je uvedeno licenčních čísel více). Varianty a možnosti zkráceného 
označení jsou obdobné jako u zastávkového jízdního řádu typu město. 

Symbol výluky (B) 

Objeví-li se na jízdním řádu tento symbol, znamená to, že linka není ve standardní podobě – 
trase. Tato informace je navíc podpořena i žlutou barvou papíru, na kterém je jízdní řád vytištěn. 

Symbol nízkopodlažnosti (C) 

Pokud je vedle symbolu dopravního prostředku, uveden i tento symbol (H), pak to znamená, že 
na všechny spoje uvedené v oddíle Seznam časů odjezdů jsou vypravována nízkopodlažní 
vozidla. 

Platnost (D) 

Jedná se o velice důležitý údaj! Datum uvedené v řádku „Platí od“ totiž říká, odkdy začne nebo 
začal příslušný jízdní řád platit. Tomuto údaji proto věnujte zvýšenou pozornost, protože se může 
stát, že na zastávce je již vyvěšen jízdní řád, který začne platit teprve za pár dní. 

Naopak řádek „Platí do“ je pouze informativní a v žádném případě nezaručuje, že jízdní řád 
bude opravdu platit v dané podobě až do tohoto termínu! 

Aktuální zastávka (E) 

Zvýrazněná zastávka, resp. celý řádek udává aktuální zastávku a k ní příslušející časy odjezdů. 
Toto označení se používá kvůli snazšímu hledání časů odjezdů, protože z podstaty konstrukce 
tohoto typu jízdního řádu si lze zjistit odjezd z kterékoli zastávky na lince. 
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Charakter (G) 

Charakterem zastávky se rozumí to, zda je zastávka na znamení či nikoli. Pokud je před 
názvem zastávky grafický symbol (×, #, +, o) značí to, že charakter zastávky je jiný než stálý. 

Tarifní pásmo (H) 

Tento sloupec určuje zařazení zastávky do tarifního pásma. 

Čísla spojů (F) 

Nad každým sloupcem časů odjezdů se nachází číslo spoje, které se uplatní při rozlišování 
vysvětlivek, jež mají stejnou značku, ale různý výklad. 

Provozní dny (J) 

První řádek pod čísly spojů je určen pro vymezení provozních dní konkrétního spoje, které se 
provede příslušným symbolem nebo jejich kombinací (např. X, 5, 6+, X6). Vysvětlení jednotlivých 
symbolů naleznete v oddílu Seznam vysvětlivek. Pokud není uveden žádný symbol, pak je 
příslušný spoj v provozu denně. 

Provozní den se vždy stanovuje podle odjezdu z výchozí zastávky spoje, tj. spoj jedoucí v noci 
ze soboty na neděli bude mít u sebe značku 6, pokud je jeho odjezd z výchozí zastávky stanoven 
na čas před 24:00 (0:00), a to i když do následujících zastávek přijede již po půlnoci. 

Další řádek umožňuje rozšíření poznámek k danému spoji, které parametry daného spoje nějak 
upřesňují (např. nízkopodlažní vozidlo, omezení provozu v některé dny, návaznosti na/z jiných 
spojů). Vysvětlení jednotlivých poznámek naleznete v oddílu Seznam vysvětlivek. 

Sloupce časů odjezdů (K) 

Největší blok tohoto typu jízdního řádu zabírají časy odjezdů ze zastávek. Systém řazení spojů 
je vzestupně podle času odjezdu z konečných zastávek od začátku provozu linky do jejího konce, 
a to bez ohledu na provozní den (začátek provozu bývá u denních linek v časných ranních 
hodinách a konec po půlnoci). Ten je odlišen vysvětlivkou v řádku provozní dny. V rámci 
jednotlivého spoje se pak trasa, resp. odjezdy z jednotlivých zastávek čtou ve směru shora dolů, 
kromě případu obousměrného jízdního řádu popsaného dále. 

Tyto jízdní řády je v podstatě shodné pro všechny zastávky na lince, a tak jediným rozdílem je 
zvýrazněná aktuální zastávka. 

Pro rozlišení varianty trasy se může místo času odjezdu z dané zastávky vyskytnout klikatá čára 
(K), která znamená, že spoj jede po jiné trase a v dané zastávce nezastavuje (popř. spoj zastávku 
projíždí, tj. nezastavuje v ní). 

V případě, že počet spojů nebo zastávek překračuje kapacitu tabulky, je jízdní řád rozdělen na 
několik dílů, o čemž informuje poznámka pod sloupci časů (L). 

Pokud je na lince v provozu jen velmi málo spojů, může se vykytovat sdružená varianta jízdního 
řádu, která obsahuje časy odjezdů pro oba směry. V tom případě je sloupec zastávek umístěn 
uprostřed a časy odjezdů po jeho obou stranách. Časy na levé straně se čtou shodně se 
standardní variantou jízdního řádu (tj. shora dolů), ale času na pravé straně je nutné číst obráceně, 
tj. zdola nahoru. Jako pomůcka o směru čtení časů odjezdů slouží šipky po obou stranách 
seznamu zastávek. 

Jsou-li některé zastávky uvedeny několikrát, je to proto, že spoj přes tuto zastávku projíždí 
vícekrát (např. při tak zvaném závleku) nebo s ohledem na rozmanitost trasování jednotlivých 
spojů není možné trasu spoje popsat bez opakování příslušné zastávky. 

Jsou-li některé spoje uvedeny zdánlivě duplicitně, je to proto, že se v některém aspektu od sebe 
liší (např. nízkopodlažností, provozních poznámkou). 

Pokud mají některé spoje předepsané vyčkávání na přípoje (znázorněno vysvětlivkou B nebo 
textovým popisem), pak odjezdy tohoto spoje ze zastávek na trase mohou být, až o udanou 
hodnotu čekání, opožděny. 
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Vysvětlivky (M, N, P) 

Vysvětlivky mohou být různého druhu a povahy a je jim třeba věnovat náležitou pozornost. 
Rozlišujeme následující: 

• globální – mající vztah k celému jízdnímu řádu, resp. lince (např. přeprava kol nebo 
informace o přepravních podmínkách) 

• lokální – mající vztah pouze k určité části jízdního řádu, ty jsou: 

o zastávkové – vztahují se k parametrům zastávky (např. charakter, přestupní bod) 

o vozidlové – vztahují se k typu provozovaného vozidla (nízkopodlažnost) 

o časové (N) – omezují spoj časově (např. omezení provozu v některé dny) 

o ostatní (P) – doplňují informace o spoji o některé důležité informace (např. 
návaznosti na jinou linku) 

V jízdním řádu se vysvětlivky vyskytují pouze na jednom (posledním) listu, a to bez ohledu na to 
kolik jich ve skutečnosti má. 

Úřední forma linkového jízdního řádu (verze CIS) 
Toto je úřední forma jízdního řádu, kterou dávají k dispozici dopravní úřady prostřednictvím 

aplikace CIS (Celostátní informační systém) nebo jednotliví dopravci (zpravidla mimo PID). Tyto 
jízdní řády naleznete na webu www.ropid.cz nebo portal.idos.cz. 

Od linkové varianty jízdního řádu používané v PID se liší jen málo, a proto ve stručnosti 
upozorníme jen na hlavní odlišnosti. 

Pokud linku provozuje více dopravců, existuje i příslušný počet úředních jízdních řádů, vždy pod 
samostatným licenčním číslem pro každého dopravce na lince. 

 

Označení linky (A) 

Nad tabulkou jízdního řádu je označení linky a její trasa – tzv. licenční číslo a trasa. Pro 
označení linek PID se obvykle používají poslední tři číslice z šestimístného licenčního čísla. 

Dopravce (B) 

Název a kontakty na jediného dopravce, který linku daného licenčního čísla zajišťuje. 

Platnost (D) 

Udávané údaje mají obdobný charakter jako u jízdního řádu PID. 
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Seznam zastávek (E) 

Jedná se o blok dat s výpisem zastávek, které na lince leží. U zastávek jsou uvedeny některé 
základní informace (např. zastávka na znamení). 

Tarifní kilometry, pásmo a číslo (H) 

Tento blok sloupců udává základní tarifní kilometry (sloupec označen „km“), tarifní pásmo 
(sloupec označen „Tp“) a tarifní číslo (sloupec označen „Tč“). Od těchto údajů se vypočítá základní 
jízdné dle tarifu dopravce nebo integrovaného systému. 

Hlavička spojů (F) 

Použitá struktura hlavičky spojů se obsahově v podstatě shoduje s jízdními řády PID. 

Sloupce časů odjezdů (K) 

Největší blok tohoto typu jízdního řádu opět zabírají časy odjezdů ze zastávek. Systém řazení 
spojů i jejich čtení je opět shodné s jízdními řády PID. 

Vysvětlivky (M) 

Vysvětlivky mohou být různého druhu a povahy a je jim třeba věnovat náležitou pozornost. 
Jejich rozdělení a význam je obdobný jako u jízdních řádů PID. 

V jízdním řádu se vysvětlivky vyskytují pouze na jednom (posledním) listu, a to bez ohledu na to 
kolik jich ve skutečnosti má. 

Na co si dát pozor 
Pro připomenutí uvádíme nejdůležitější části, kterých je vhodné si na jízdním řádu všímat, 

a i v jakém pořadí: 

1) linky 

2) data platnosti 

3) nástupní zastávky a směru jízdy 

4) provozního dne (období) 

5) vysvětlivek uvedených u spoje 

Něco pro zvídavé 
Pro rozšíření znalostí o jízdním řádu Vám představíme i některé další údaje, které na jízdním 

řádu naleznete. Upozorňujeme, že rozšířené informace se nachází pouze na jízdních řádech ve 
formátu PDF, které jsou k dispozici pouze na Portálu JŘ (portalpid.idos.cz). 

 Z

Y 
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Identifikační údaje (Y) 

Řádek s jedinečnými identifikačními údaji jízdního řádu. Uváděny jsou tyto parametry: 

• Graf. – druh a číslo grafikonu (jízdního řádu) pro každý provozní den (T = trvalý, 
V = výlukový, OV = ovlivněn výlukou (na trase jiné linky), P = prázdninový grafikon) 

• Chron. – číslo chronometrážní karty (soupis zastávek a jízdních dob na lince) 

• Zast. – číslo zastávky a sloupku 

• Šabl. – označení šablony použité pro vytvoření jízdního řádu 

Co nám tyto údaje mohou prozradit? Například pokud je číslo grafikonu (pro příslušný provozní 
den) a chronometrážní karty v jízdních řádech s různou platností stejné, pak to znamená, že 
i jízdní řád pro příslušný provozní den by měl být beze změny (nemusí platit pro některé minoritní 
změny, např. změna charakteru zastávky nebo nízkopodlažnosti spoje). 

Textová informace (Z) 

Upřesňující textová informace o charakteru jízdního řádu (např. Prázdniny), pokud byla zadána 
při jeho generování. 


