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Děti do 10 let věku i nadále nepotřebují opencard 
Původně avizovaná změna prokazování nároku na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pro cesty po 

Praze dětí od 6 do 10 let se od 1. 2. 2012 konat nebude. I nadále tak bude možné i u dětí mezi 
6 a 10 lety věku prokazovat nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč osobní průkazkou ověřenou 
jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte. 
Může to být jak klasická průkazka PID vydávaná Dopravním podnikem, tak opencard s nahranou 
průkazkou PID, ale i průkazka jakéhokoli dopravce v ČR nebo třeba průkaz sportovního klubu či 
zájmového kroužku. 

Pro přehlednost uvádíme rozsah a podmínky nároku na zvláštní ceny jízdného 0 Kč dětí: 

Děti od narození do 6 let (do dne předcházejícímu dni 6. narozenin) 
• jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu 

• nemusí nijak prokazovat věk 

• pouze s doprovodem osoby starší 10 let 

Děti od 6 do 10 let (do dne předcházejícímu dni 10. narozenin) 

• nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze 

• musí prokázat nárok osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou 
osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte 

• pokud nemají žádnou průkazku  platí poloviční jednotlivé jízdné 

• mimo Prahu vždy platí poloviční jednotlivé jízdné 

Děti od 10 do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) 

• nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze 

• musí se prokázat opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného 
pro dítě od 6 do 15 let za 120 Kč 

• pokud nemají opencard s Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě 
od 6 do 15 let, ale mohou prokázat věk ověřenou průkazkou  platí poloviční jednotlivé 
jízdné 

• pokud nemohou ani prokázat věk  platí plné jízdné 

• mimo Prahu platí jízdné vždy 
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Pražská integrovaná doprava nově na Facebooku 
Organizace ROPID spustila prezentaci Pražské integrované dopravy 

také na Facebooku. Vstup do sociálních sítí je jedním z kroků ke zlepšení 
vzájemné komunikace s cestujícími. 

Pomocí sociální sítě Facebook budeme moci operativněji a méně 
formálně komunikovat především s mladšími lidmi, kteří využívají sociální 
sítě ve velké míře a klasická forma komunikace formou oficiálních stížností 
či podnětů jim nemusí v určitých případech vyhovovat. Na Facebooku PID 
najdou uživatelé aktuální informace a novinky ze světa Pražské integrované 

dopravy, dovědí se zde více o fungování celého systému, o jednotlivých druzích dopravy či 
dopravcích. Stránky okoření různé ankety, tématické fotografie nebo pozvánky na dopravní akce. 

Facebook PID je dalším v řadě zlepšení komunikace s cestující veřejností. V září loňského roku 
bylo zprovozněno Infocentrum PID na pražském Hlavním nádraží, od letošního ledna je v provozu 
i o víkendech. Současně jsme také rozšířili provozní dobu infolinky našeho zákaznického centra 
(234 704 560), a to denně od 8:00 do 18:30. Na webových stránkách www.ropid.cz bylo v poslední 
době vylepšeno informování o krátkodobých výlukách či byly přidány souhrnné zastávkové jízdní 
řady pro úseky, kde jezdí více linek ve společné trase. 

Uživatelé Facebooku najdou naší prezentaci pod tímto odkazem: 
http://www.facebook.com/pages/Pražská-integrovaná-doprava/217805858292380 

Systém PID si připomíná 20 let od svého vzniku 
Před 20 lety, 11. ledna 1992, byl položen 

základ dnešního systému Pražské 
integrované dopravy. Dopravní podnik hl. 
města Prahy (DPP) zahájil provoz na dvou 
nových autobusových linkách, které po dlouhé 
době, kdy zajišťoval dopravu výlučně na 
území města, vedly za jeho hranice. 

Nové spojení získaly obce Hovorčovice 
(linka 351 od stanice metra Českomoravská) 
a Ořech (linkou 352 ze Stodůlek), tedy místa, 
do nichž zajišťovaly dopravu tehdejší podniky 
ČSAD. 

Důležitá byla tarifní opatření. Na obou 
linkách platil běžný tarif pražské MHD, ale 

současně začal DPP uznávat předplatní dělnické a žákovské jízdenky ČSAD. Současně začaly 
recipročně podniky ČSAD ve svých autobusech příměstských linek 
v úsecích Praha – Hovorčovice a Praha – Ořech uznávat všechny 
předplatní jízdenky, vydávané Dopravním podnikem hl. města Prahy. 

Byl to první, zatím spíš experimentální krok k vytvoření 
jednotného dopravního systému, na kterém by se podílelo více 
soukromých dopravců. Tomuto prvnímu, zatím ještě velmi 
jednoduchému systému integrované dopravy, předcházelo dlouhé 
jednání, završené dohodou podepsanou 20. prosince 1991 mezi 
hlavním městem Prahou, tehdejšími okresními úřady Praha-východ 
a Praha-západ a oběma dotčenými obcemi. 

Od 1. října 1992 byly provedeny první integrační kroky i na 
železnici, kde mezi vybranými pražskými železničními stanicemi 
a zastávkami začaly i ČSD uznávat předplatní jízdenky DPP. 
Základem každého integrovaného systému je tarifní integrace všech 
druhů dopravy, zvláště železnice jako páteře příměstské dopravy. 
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Uznávání pražských „tramvajenek“ ve vlacích odstartovalo další rozšiřování integrace železnice 
a posléze i autobusové dopravy v okolí Prahy. 

Tyto první kroky ve vytváření jednotného tarifního systému v Praze a okolí pak vyvrcholily 
1. prosince 1993, kdy zahájila činnost příspěvková organizace ROPID – Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy. V současné době jsou v systému Pražské integrované dopravy 
zařazeny celkem 3 linky metra, 34 linek tramvají, 30 vlakových linek, 172 městských autobusových 
linek, 154 příměstských autobusových linek, lanová dráha na Petřín a 5 přívozů. 

Foto: Dopravní podnik hl. m. Prahy 

Nejvytíženější příměstské autobusové linky PID 
Organizace ROPID sleduje pomocí pravidelných přepravních průzkumů aktuální počty 

přepravených cestujících na jednotlivých linkách PID. Níže uvedený přehled přináší údaje 
o nejvytíženějších příměstských autobusových linkách PID (stav k 1.1.2012). 

1) Příměstské autobusové linky řady 300 (vyjíždějí z Prahy): 
Celkový počet linek: 80 

3 linky s nejvyšším počtem spojů za 1 pracovní den: 

- 363 (Praha – Velké Popovice): 112 

- 332 (Praha – Jílové u Prahy – Prosečnice): 110 

- 375 (Praha – Brandýs n. L.-Stará Boleslav): 104 

3 linky s nejvyšším počtem přepravených osob za 1 pracovní den: 

- 375 (Praha – Brandýs n. L.-Stará Boleslav): 5 410 

- 332 (Praha – Jílové u Prahy – Prosečnice): 4 938 

- 370 (Praha – Odolena Voda – Kralupy nad Vltavou): 4 697 

3 linky s největší průměrnou vytížeností (počet cestujících na spoj): 

- 339 (Praha – Týnec nad Sázavou): 63 

- 372 (Praha – Odolena Voda – Kralupy nad Vltavou): 63 

- 381 (Praha – Kostelec nad Černými lesy – Suchdol): 61 

2) Příměstské autobusové linky řady 400 (jezdí pouze ve Středočeském kraji): 
Celkový počet linek: 63 

3 linky s nejvyšším počtem spojů za 1 pracovní den: 

- 446 (Mníšek pod Brdy – Kytín): 65 

- 461 (Strančice – Velké Popovice – Kamenice): 62 

- 478 (MHD Brandýs n. L.-Stará Boleslav): 51 

3 linky s nejvyšším počtem přepravených osob za 1 pracovní den: 

- 405 (Brandýs n. L.-Stará Boleslav – Čelákovice – Úvaly): 1 242 

- 412 (Čelákovice – Český Brod – Kouřim): 1 090 

- 461 (Strančice – Velké Popovice – Kamenice): 973 

3 linky s největší průměrnou vytížeností (počet cestujících na spoj): 

- 405 (Brandýs n. L.-Stará Boleslav – Čelákovice – Úvaly): 39 

- 470 (Mělník – Kralupy nad Vltavou): 34 

- 412 (Čelákovice – Český Brod – Kouřim): 32 

3) Noční příměstské autobusové linky řady 600: 
Celkový počet linek: 11 

Nejvytíženější noční linka: 602 (Praha – Beroun): 64 cestujících za noc 
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Vlakem z Horních Počernic v centru za 16 minut 
Od platnosti nového jízdního řádu pro 

rok 2012 jsou nově některé vlaky linky S9 
prodlouženy až do stanice Praha-Horní 
Počernice. Jedná se o spoje v době 
přepravní špičky, konkrétně v ranní 
špičce je to pět spojů odjíždějících 
z Horních Počernic (v opačném směru tři 
spoje), v odpolední špičce je do/z 
Horních Počernic prodlouženo pět párů 
spojů. V ranní špičce směrem do centra 
Prahy jezdí tyto vlaky v půlhodinovém 
intervalu (což spolu se spoji linky S2 
a S20, které jezdí vždy po půl hodině, 
vytváří zhruba patnáctiminutový interval), 
v ostatních případech je možné tuto 
nabídku využít každou hodinu. Cestovní 

doba do centra Prahy je u většiny vlaků 16 minut, což je bezkonkurenční hodnota v porovnání 
s autobusem a následným přestupem na metro (cestovní doba cca 30 minut). 

Na rozdíl od vlaků linek S2 a S20 nejezdí spoje linky S9 na Masarykovo nádraží, ale na Hlavní 
nádraží, odkud dále pokračují ve směru Praha-Uhříněves, Strančice, Čerčany a Benešov u Prahy. 
V drtivé většině jsou vlaky vedeny nízkopodlažními plně klimatizovanými jednotkami řady 471 
CityElefant, v průběhu letošního roku budou na tyto spoje nasazovány již pouze moderní soupravy. 

Pro zvýšení komfortu nástupu a výstupu cestujících bylo v nedávné době v železniční stanici 
Praha-Horní Počernice vybudováno nové ostrovní nástupiště s nástupištní hranou ve výšce 
550 mm nad temenem kolejnice, tedy ve výšce podlahy nízkopodlažních vozidel, což zásadním 
způsobem zvýší pohodlí a bezpečnost nástupu cestujících do vlaku. V letošním roce bude na toto 
nástupiště vybudován bezpečný a také bezbariérový přístup podchodem. 

V blízkosti stanice Horní Počernice se nachází autobusová zastávka Nádraží Horní Počernice, 
kde zastavuje řada příměstských i městských autobusových linek. Z nich jmenujme především 
midibusovou linku 296, která obsluhuje některé hůře dostupné lokality Horních Počernic, 
zejména v oblasti Chval a umožňuje pohodlné spojení s Prahou 10. Navíc má zastávku přímo před 
nádražím a časové polohy linky 296 jsou nastaveny tak, aby navazovala na vlaky v obou směrech. 

Nový autobus pro linku 262 
Dopravce OAD Kolín zařadil do 

provozu na minibusovou linku PID č. 262 
nový autobus Iveco Daily. Tento minibus 
má bezbariérový vstup zadními dveřmi 
a umožňuje přepravu až 30 osob, z toho 
20 sedících. Autobus je vybaven 
informačním a odbavovacím systémem 
podle standardů PID a je opatřen 
jednotným červenomodrobílým nátěrem 
PID. 

Nový autobus je provozován na 
minibusové lince 262, která zajišťuje 
místní obsluhu západní části Klánovic 
(Nepasické náměstí) s návazností na 
vlaky ve stanici Praha-Klánovice. 
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Soutěžní otázka (2) – poznejte místo na fotografii 
Uveďte název zastávky, poblíž které se autobus nachází. 

 

Své návrhy posílejte do 25.1.2012 (24:00) na e-mail: padevet@ropid.mepnet.cz (v předmětu 
zprávy uveďte heslo „Soutěž 2“). 

Tři vylosovaní soutěžící, kteří zašlou správnou odpověď, budou odměněni malým dárkem. 

Správná odpověď na soutěžní otázku z Informačního zpravodaje č. 19/2011 byla: „Hostivice, 
Břve, sportovní hala“. 


