
 

 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Číslo 05/2012 • Vyšlo 1.3.2012 

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

Obsah 

Tramvajová výluka Nábřeží Kapitána Jaroše............................................................................... 1 
Zrušení prodlouženého provozu metra a návazné denní povrchové dopravy od 4. 3. 2012 ....... 1 
Trvalé změny PID od 4. 3. 2012................................................................................................... 2 
Změna odjezdových stání na Černém Mostě od 4. 3. 2012......................................................... 3 
Přívozy PID v roce 2011 přepravily téměř 650 000 cestujících.................................................... 3 
Vlaková linka S11......................................................................................................................... 4 
Vlaková linka S12......................................................................................................................... 5 
Populárně-naučný seriál o jízdních řádech: Část 5. – Souhrnný zastávkový jízdní řád typu 

region (ČSAD), též souhrnný linkový jízdní řád ................................................................................ 7 
 

Tramvajová výluka Nábřeží Kapitána Jaroše 

Od 14. 2. 2012 do 31. 3. 2012 je z důvodu opravy tramvajové trati na nábřeží Kapitána Jaroše 
vyloučen provoz tramvají v úseku křižovatka Letenský tunel – Strossmayerovo náměstí. Náhradní 
doprava není zavedena. 

Změny vedení denních tramvajových linek: 
5 Linka je v úseku Masarykovo nádraží – Vltavská odkloněna přes zastávky Bílá labuť a Těšnov. 

8 Linka je v úseku Florenc – Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Těšnov 
a Vltavská. 

12 Linka je v úseku Malostranská – Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Chotkovy 
sady, Sparta, Letenské náměstí a Kamenická a dále je ve špičkách pracovních dnů 
prodloužena o úsek Palmovka – Nádraží Vysočany (Vysočanská) jako náhrada za linku 15. 

14 Linka je v úseku Masarykovo nádraží – Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky 
Bílá labuť, Těšnov a Vltavská. 

15 Linka je zrušena a částečně nahrazena linkou 12. 

17 Linka je zkrácena do polookružní trasy Levského – Staroměstská – Malostranská (T) – 
Čechův most (T) – Právnická fakulta (T) – Staroměstská – Sídliště Modřany. 

26 Linka je v úseku Dlouhá třída – Hradčanská odkloněna přes zastávky Čechův most, 
Malostranská a Chotkovy sady. 

Zrušení prodlouženého provozu metra a návazné denní 
povrchové dopravy od 4. 3. 2012 

S ohledem na rozpočtové možnosti hlavního města Prahy v roce 2012, vyhodnocení 
přepravních průzkumů a s cílem zefektivnit provoz linek Pražské integrované dopravy bude 
k termínu 4. března 2012 (celostátní termín změn) zrušen prodloužený denní provoz linek metra 
a návazné povrchové dopravy o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Naposledy tak 
vyjede metro a návazná doprava podle původního jízdního řádu v noci ze 3. a 4. března 2012. 
Využití nabízené přepravní kapacity denní dopravy v tomto období nedosahovalo v průměru 
ani 10 %. 
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Podle přepravních průzkumů prováděných na podzim 2011 (tedy v období obecně zvýšené 
poptávky po dopravě), se počet přepravených cestujících v rámci prodlouženého provozu metra 
a návazné dopravy pohyboval v rozmezí 8 000 až 10 000 cestujících za noc, přičemž nabídka činí 
cca 110 000 míst. Prodloužený provoz metra a návazné povrchové dopravy byl zaveden 
k termínu 1. 9. 2010. 

Navržené opatření umožní realizovat úsporu provozních nákladů cca 55 000 000 Kč ročně. 
Vzhledem k tomu, že prodloužený provoz denních linek tvoří nadstandard dopravní obsluhy, 
nepřinese jeho zrušení v dotčených oblastech zásadní změnu či zhoršení dopravní obsluhy, 
neboť zrušené páteční a sobotní spoje nahradí standardní provoz nočních autobusových 
a tramvajových linek. Oproti stavu před zavedením prodlouženého provozu k 1. 9. 2010 
byla rozšířena noční doprava tak, že pokrývá adekvátně kapacitě a rozsahu i všechny městské 
části. Systém noční dopravy v Praze je co do plošného i časového rozsahu jedním 
z nejrozvinutějších v Evropě. 

Z hlediska cestujících také dojde k opětovnému sjednocení denního i nočního provozu v rámci 
celého týdne (budou sjednoceny časové polohy spojů v rámci pracovního týdne), a tím k větší 
přehlednosti v jízdních řádech jednotlivých linek. Odjezdy posledních spojů metra budou rovněž 
sjednoceny s ostatními provozními dny a rovněž i jízdní řády nočních linek budou opět shodné pro 
každý den v týdnu. 

Trvalé změny PID od 4. 3. 2012 

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 4. března 2012 bude pro jeho nízké využití zrušen 
prodloužený denní provoz linek metra a návazné povrchové dopravy o nocích z pátku na sobotu 
a ze soboty na neděli. Naposledy tak vyjede metro a návazná doprava podle původního jízdního 
řádu v noci ze 3. a 4. března 2012. Zrušené páteční a sobotní spoje nahradí standardní provoz 
nočních tramvajových a autobusových linek. Oproti stavu před zavedením prodlouženého 
provozu k 1. 9. 2010 byla rozšířena noční doprava tak, že pokrývá adekvátně kapacitě a rozsahu 
i všechny městské části. 

Další změny jsou drobnějšího charakteru a týkají se městských i příměstských autobusových 
linek PID: 

Změny na jednotlivých linkách 
302 část spojů v pracovní dny je nově garantována jako nízkopodlažní, zachován poslední spoj 

o víkendových nocích ve zkrácené trase Bakovská – Přezletice (návaznost z linky 513) 

306 vybrané spoje v pracovní dny jsou prodlouženy do zastávek Dobrovíz, komerční zóna; 
Dobrovíz a Dobrovíz, obecní úřad 

316 část spojů celotýdenně je nově garantována jako nízkopodlažní 

355 část spojů v pracovní dny odpoledne je prodloužena o úsek Horoměřice, V Lipkách – Únětice 

405 vybrané spoje v pracovní dny se prodlužují o úsek Horoušany, Horoušánky – Úvaly, žel. st. 

510 zrušen poslední víkendový spoj z Letiště Ruzyně a nahrazen linkami 179 a 167 

608 nástupní zastávka Kobylisy se přemisťuje do ulice Nad Šutkou (návaznost z linky 505) 

615 nástupní zastávka v oblasti Dejvické se přesouvá do zastávky Vítězné náměstí společně 
s linkou 604 

Změny zastávek 
Černošice, Javorová – nová zastávka pro polookružní spoje linky 415 

Černý Most – změna odjezdových stání pro linky 181, 186, 223, 240, 250, 261, 273, 296, H1 

Dobrovíz, komerční zóna – nová zastávka pro linku 306 

Sekeřická – nová zastávka pro linku 296 ve směru Sídliště Skalka 
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Změna odjezdových stání na Černém Mostě od 4. 3. 2012 

Na základě požadavku městské části Praha 20 dochází od 4. 3. 2012 ke změně odjezdových 
stání v terminálu Černý Most. Změna spočívá v přiblížení nástupní zastávky 261 k zastávce linek 
223 a 296 směr Libošovická. V této souvislosti se přesouvají také odjezdy dalších linek. Kvůli 
společnému nástupu ve směru Běchovice a Újezd nad Lesy se spolu s linkou 261 přesouvají také 
linky 240 a 250. Linky 181, 186, 223, 273 a 296 ve směru sídliště Černý Most se přesouvají do 
přední části nástupní hrany. A jak si nový systém zapamatovat? Odjezdy jednotlivých linek jsou 
umístěny podle dalšího směru jízdy, tedy po výstupu z metra půjdou například cestující do 
Běchovic nebo Horních Počernic vlevo, naopak cestující do sídliště Černý Most se vydají na 
autobus vpravo. 

Odjezdová stání – Černý Most: 
- zcela vlevo: směr Běchovice (linky 240, 250, 261) – NOVĚ 

- vlevo: směr Horní Počernice – Ratibořická (linky 220, 223, 296) 

- cca uprostřed: směr H. Počernice – Náchodská ul. (linky 221, 273, 303, 304, 344, 353, 398) 

- vpravo: směr sídliště Černý Most (linky 181, 186, 223, 273, 296, H1) – NOVĚ 

- zcela vpravo: příměstské linky směr Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (346, 367, 379) 

Příloha: schéma terminálu Černý Most 

Přívozy PID v roce 2011 přepravily téměř 650 000 cestujících 

Využití pražských přívozů, které jsou součástí Pražské integrované 
dopravy, vzrostlo v roce 2011 o 30 % oproti roku 2010. Pokračující 
vzestupná tendence potvrzuje, že přívozy jsou stále běžnější součástí 
klasické městské hromadné dopravy v hlavním městě. 

Nejvytíženějším přívozem byla již tradičně linka P2 z Podbaby do 
Podhoří, která v roce 2011 převezla 323 240 cestujících, tedy průměrně 
937 osob za den, což je pětkrát více než první rok provozu jejího 
provozu (2006). Proto zde byly také v loňské sezóně nasazeny dvě lodě 
místo jedné. Druhý nejvytíženější přívoz P3 mezi Lihovarem 
a Veslařským ostrovem využilo loni přes 150 000 cestujících. 

Jelikož u přívozů P4 a P5 převažoval spíše turistický charakter 
přepravy, bylo rozhodnuto o zrušení přívozu P4 a o změně trasy 
linky P5, aby lépe plnila úlohu dopravního prostředku pro každodenní 
cestování. Přívoz P5 vyjede od dubna v nové kratší trase. Bude spojovat 
Císařskou louku s oběma vltavskými břehy a bude jezdit v intervalu 
30 minut. To umožní odjet z Císařské louky každých 15 minut. 

I v letošní silné zimě pravidelně plují celkem 4 přívozy PID (P1 a P2 na 
severu Prahy, P3 a P6 na jihu Prahy). Linka P5 vyjede v nové trase 
31. 3. 2012. Na přívozech PID platí všechny jízdní doklady PID platné pro 
území Prahy (pásmo P) včetně SMS jízdenek. 

Statistické údaje o přívozech PID 
přívoz počet cestujících 

v roce 2010 
počet 

cestujících 
v roce 2011 

průměrný počet 
cestujících za 
den provozu 
v roce 2011 

P1 Sedlec – Zámky 50 154 67 537 196 

P2 V Podbabě – Podhoří 199 076 323 240 937 

P3 Lihovar – Veslařský ostrov 124 737 154 156 431 

P4 Národní divadlo-Hollar – Dětský ostrov* 32 829 43 421 209 
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P5 Císařská louka – Jiráskovo náměstí** 72 508 35 467 104 

P6 Lahovičky – Nádraží Modřany 12 529 17 903 52 

celkem 491 833 641 724 - 

* = přívoz od 11. 12. 2011 zrušen 
** = od 31. 3. 2012 v trase Kotevní – Císařská louka – Výtoň (do 30. 3. 2012 mimo provoz) 
Vše o přívozech PID najdete pod tímto odkazem: 

http://www.ropid.cz/cestujeme/privozy-v-pid-(od-1.1.2012)__s191x694.html 

Vlaková linka S11 

Linka S11 zajišťuje provoz na 
nejvýchodnější železniční trati zařazené do 
Pražské integrované dopravy. Své číselné 
označení nese od 11. prosince 2011. 

Železniční trať z Peček do Kouřimi patří do 
početné skupiny „lokálek“, místních drah 
vznikajících především v posledním dvacetiletí 
19. století. Kolem roku 1875 bylo v Rakousku-
Uhersku dokončeno budování hlavních 
železničních tratí. Prakticky všechna významná 
města byla na nový, kapacitní a ekonomický 
výhodný železniční prostředek již připojena. 
Přesto existovalo ještě mnoho krajů s méně 
významnými sídly, kterým by připojení na 

železniční síť přineslo hospodářský užitek. Bylo zřejmé, že připojení dalších lokalit k železnici 
v technických parametrech hlavních drah by bylo zbytečným plýtváním a většina projektů by se 
zřejmě nedočkala realizace. Začalo se uvažovat o výstavbě méně výkonných, avšak podstatně 
levnějších drah, které by dopravní potřeby příslušných regionů uspokojily. Po vzoru Francie vznikla 
myšlenka místních drah, které byly nazývány též dráhami lokálními, sekundárními, vicinálními či 
železnicemi nižšího řádu. 

S11 Pečky – Kouřim  

PID Pečky – Kouřim 

Plná integrace není 
- 

S11 Intervaly (min., cca) Rozsah provozu (cca) 

úsek PD 
ráno

PD 
dopoledne 

PD 
odpoledne 

Sobota 
a neděle 

Pracovní den Sobota 
a neděle 

Pečky – Plaňany 45 120 60 120 

Plaňany – Kouřim 90 120 60 120 
3:40 – 23:30 4:30 – 23:30 

Již v roce 1875 bylo vydáno nařízení připouštějící při výstavbě nových drah úlevy v technických 
a právních normách a pravidlech. Systémové řešení přinesl zákon č. 56 ze dne 26. května 1880 
nesoucí název „O poskytování výhod místním dráhám“. Formulace nových zásad byla tak příznivá, 
že ještě před schválením zákona bylo jenom z Čech předloženo zhruba sto žádostí o koncesování 
místních drah. Nový zákon dovoloval četné úlevy při stavbě a vybavení, jakož i při provozování 
místních drah, které byly kromě toho po dobu 30 let osvobozeny od daňové povinnosti. Z hlediska 
stavebního byly povoleny menší poloměry oblouků, sklony až 35 ‰ (výjimečně až 50 ‰), lehčí 
kolejnice a slabší pražce. Daní za to měla být maximální povolená rychlost 25 km/h. Tratě stavěné 
podle těchto zásad se mohly lépe přimknout k terénu a bylo se možné vyvarovat nákladných 
zemních staveb (vysokých náspů, hlubokých zářezů či tunelů) a mostů. 

Nové možnosti v budování železničních tratí přinesly vznik nových firem, z nichž některé byly 
přímo specializovány na výstavbu místních drah. Jednou z nich se stala Rakouská společnost 
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místních drah, která byla ustavena ještě před schválením lokálkového zákona. Budovala svoje 
tratě v celých Čechách i na Moravě. Ve středních Čechách postavila nejdřív v letech 1881 – 1882 
lokálku z Čáslavi do Třemošnice s odbočkou do Vrdů. Atraktivním místem pro zřízení nového 
železničního spojení byla i oblast Kouřimska, kde po levném dopravním prostředku volaly 
především četné cukrovary. Rakouská společnost místních drah je vyslyšela na přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých let. Projekt schválený v roce 1880 předpokládal výstavbu trati 
Pečky – Zásmuky s odbočkou k cukrovaru ve Svojšicích. Dodatečně bylo rozhodnuto o připojení 
významného města Kouřim další odbočkou, a tak se na nádražíčku uprostřed polí nazvaném podle 
blízké osady Bošice rozcházely traťové koleje do čtyř směrů. 

Nákladní doprava na trati byla zahájena 8. října 1881, aby mohla být pokryta začínající řepná 
kampaň. Definitivní zahájení provozu bylo odsunuto na 15. února 1882, pravděpodobně z důvodu 
nedostatku lokomotiv. Celá síť podlipanských lokálek byla doplněna 1. srpna 1887, kdy byl zahájen 
provoz na vlečce ze Zásmuk do cukrovaru v Bečvárech. Tento úsek zvýšil svoji důležitost po 
dokončení části místní dráhy Kolín – Ledečko – Čerčany v roce 1900, kdy se trať ze Zásmuk do 
Bečvár stala přípojkou k této nově vzniklé lokálce a byla zde zahájena i osobní doprava. 

Ještě předtím došlo ke změně vlastníka, když na počátku roku 1884 tratě přešly do majetku 
Rakouské společnosti státních drah, provozovatele hlavní trati Praha – Kolín. Do státních rukou 
lokálka přešla v roce 1908 při zestátnění této významné železniční společnosti. Změny v průběhu 
let na lokálkách nebyly významné, vzpomenout snad lze jen postupné zřizování dalších 
železničních zastávek. Významným počinem byla na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století 
zahájená motorizace vedlejších tratí. Motorové vozy, které nahradily na těchto dráhách klasické 
soupravy s parní lokomotivou, přinesly kromě významných ekonomických úspor také zrychlení 
dopravy a zvýšení počtu spojů. Na trati Pečky – Kouřim se první „kolejové autobusy“ objevily již 
v roce 1928. Přesto hospodářská krize snížila i na Podlipansku rozsah železniční sítě. V roce 1926 
ukončil činnost cukrovar ve Svojšicích, a tak významu pozbyla i odbočka trati Bošice – Svojšice. 

Další změna přišla v souvislosti s rekonstrukcí stanice Pečky při elektrizaci hlavní trati Praha – 
Kolín. Při přestavbě kolejiště byla nově zaústěna místní dráha od Kouřimi, která dosud přicházela 
do obvodu stanice kolem budovy depa. Od 9. dubna 1953 vlaky z podlipanské lokálky přijíždějí do 
Peček velkým obloukem zaústěným do poříčanského zhlaví stanice. Trať se prodloužila 
o 918 metrů. Stará trať se z velké části dochovala jako vlečka. 

Poslední změnou na síti podlipanských lokálek je zastavení pravidelné osobní dopravy na trati 
Bošice – Bečváry ke dni zahájení platnosti jízdního řádu 2006/2007. Poslední pravidelný osobní 
vlak po této trati projel 8. prosince 2006. Trať neosiřela zcela. Již v letní sezóně 2007 se po ní 
poprvé projely vlaky nostalgického Podlipanského motoráčku provozovaného dopravcem 
KŽC Doprava. Podlipanský motoráček jezdí od roku 2007 spolu s vlaky linky S11 také po trati 
Pečky – Kouřim a oživuje tak letní víkendový provoz na tratích Podlipanska. 

Vlaková linka S12 

Linka S12 navazuje na linku S1 a propojuje ji 
s linkou S2. V úseku Poříčany – Sadská je 
začleněna do Pražské integrované dopravy. Do 
systému číslování Esko byla zařazena při jeho 
vzniku 9. prosince 2007. 

Vlnu budování místních drah na počátku 
osmdesátých let 19. století využily i některé 
významné železniční společnosti k rozšíření 
vlivu a připojení nových oblastí ke svým 
páteřním tratím. Jednou z velmi aktivních firem 
v tomto směru byla Rakouská společnost státní 
dráhy, která ve středních Čechách vybudovala 
několik místních drah. Jednou z nich byla trať 
spojující Poříčany s Nymburkem. 
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Původním záměrem bylo připojit k trati Praha – Kolín městečko Sadská, kde fungoval – jak bylo 
v Polabí obvyklé – cukrovar žádající kolejové připojení. Přípravné práce byly povoleny na konci 
září 1880, stavba byla zahájena až o rok později. Skromné slavnostní zahájení provozu mohlo 
v Sadské proběhnout 1. července 1882. 

S12 Poříčany – Sadská (– Nymburk hl. n.)  

PID Poříčany – Sadská 

Plná integrace Poříčany – Sadská 
- 

S11 Intervaly (min, cca) Rozsah provozu (cca) 

úsek PD ráno PD 
dopoledne 

PD 
odpoledne

Sobota 
a neděle

Pracovní 
den 

Sobota 
a neděle 

Poříčany – Nymburk 30 60 60 60 4:15 – 23:30 4:15 – 22:30 

Rakouská společnost státní dráhy v té době se zájmem sledovala výstavbu místní dráhy 
Nymburk – Jičín s odbočkami do Městce Králové a Libáně, kterou v cukrovarnickém kraji 
prováděla další významná specializovaná lokálková firma České obchodní dráhy stavitele inženýra 
Muziky. Již záhy mocná společnost skoupila akcie provinční firmy a stala se jejím faktickým 
majitelem. Za této situace se snažila nově ovládnuté tratě připojit přímo ke své síti, obzvlášť když 
scházelo pouze pár kilometrů mezi Sadskou a stanicí Veleliby, kde se polabská část sítě Českých 
obchodních drah připojovala k trati Rakouské severozápadní dráhy, velkého konkurenta Rakouské 
společnosti státní dráhy. Stavba byla zahájena na konci roku 1882 a již 26. srpna 1883 byla 
dokončena. 

Zbývalo zřídit krátký spojovací úsek mezi oběma konkurenčními železničními společnostmi 
v Nymburce, mezi dnešní stanicí Nymburk město a hlavním nádražím. Vyjednávání se táhla 
a krátká spojovací trať byla provozu otevřena až 23. září 1896. Stalo se tak na žádost armády 
a necelý 1 km dlouhá spojka zůstávala dlouho mimo pravidelný provoz, klíče od odbočných 
výhybek měli v úschově přednostové stanic a trať bylo možné použít jen v případě naléhavé 
potřeby vojenské správy. Situaci vyřešilo až zestátnění obou znepřátelených velkých železničních 
společností v roce 1908. 

Možná je překvapivé, že se trať z Poříčan do Nymburka svým původem řadí do kategorie 
místních drah – lokálek. K těmto pochybnostem svádí dnešní elektrizace této jednokolejné trati. Ve 
druhé polovině padesátých let 20. století byla železniční stanice Poříčany zvolena jako vzorové 
socialistické nádraží a byla zde provedena komplexní přestavba kolejiště spojená s peronizací 
a novou výpravní budovou. Při té příležitosti byla zcela nově zaústěna i trať od Nymburka, 
původně do Poříčan přicházející v souběhu se silnicí od Sadské. Elektrizace spojovací trati 
Poříčany – Nymburk byla dokončena 18. června 1961 a za zmínku jistě stojí, že na zdejší trati na 
konci šedesátých let dokončily éru svého provozního nasazení elektrické jednotky řady EM 475.0, 
které byly prototypem úspěšných jednotek dnešních řad 451 a 452, jež po dlouhá desetiletí tvořily 
páteř pražské příměstské železniční dopravy. 

V letech 1993 – 1996 prošla železniční stanice Poříčany znovu rekonstrukcí v souvislosti 
s modernizací I. tranzitního železničního koridoru. V roce 2007 došlo k úpravě železničního mostu 
přes Labe v Nymburce, který byl o 1080 mm zvednut z důvodu zajištění vyšší plavební výšky na 
labské vodní cestě. V současnosti je elektrizovaná trať využívána pouze několika osobními vlaky 
denně vedenými elektrickou trakcí, neboť vzhledem k frekvencím cestujících a ekonomice provozu 
je velká většina osobních vlaků na lince S12 vedena motorovými jednotkami řady 814 
„Regionova“. V případě potřeby trať slouží i odklonovému provozu rychlíků Praha – Hradec 
Králové při plánovaných i mimořádných výlukách na trati přes Lysou nad Labem. Při mimořádných 
událostech v úseku Poříčany – Kolín bývají přes Sadskou prováženy i odkloněné vlaky dálkové 
dopravy z této trati. Významné je i využití spojky Poříčany – Nymburk v nákladní dopravě, když 
tudy směřují vlaky z jihozápadních Čech a Prahy na naše nejvýznamnější seřaďovací nádraží 
v Nymburce. 
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Populárně-naučný seriál o jízdních řádech: 
Část 5. – Souhrnný zastávkový jízdní řád typu region (ČSAD), 
též souhrnný linkový jízdní řád 

S tímto typem jízdního řádu se na zastávkovém sloupku setkáte naprosto výjimečně. Pro 
vybrané úseky je k dispozici především na internetu v rámci Portálu JŘ (portalpid.idos.cz). 

Souhrnný jízdní řád typu region (ČSAD) se od běžné liší v několika základních rysech: 

• do jedné tabulky integruje několik linek 

• je určen pouze pro určitý úsek (nikoli celou trasu obsažených linek) 

• je ochuzen o některé důležité údaje (proto ho nelze používat jako plnohodnotnou náhradu 
běžného zastávkového jízdního řádu) 

Jinak je velmi podobný klasickému zastávkovému jízdnímu řádu typu region, a proto si 
v následujícím článku popíšeme pouze hlavní rozdíly. 

 

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 odlehčené základní identifikační údaje o jízdním řádu, kterými jsou: výpis linek 

obsažených v jízdní řádu, definice souhrnného úseku a velmi důležitý údaj začátku platnosti 
jízdního řádu. 

Seznam zastávek 
Jedná se o blok dat s výpisem zastávek, ke kterým je souhrnný jízdní řád vztažen. Na rozdíl od 

běžného zastávkového jízdního řádu má tento blok důležitou vypovídací roli ve vztahu k seznamu 
časů odjezdů. 

U zastávek je uveden jejich charakter (tj. je-li na znamení či nikoli). Za názvem zastávky je také 
uvedena možnost přestupu na nadřazený kolejový dopravní prostředek (metro nebo vlak). 

Seznam časů odjezdů pro jednotlivé provozní dny 
Nejrozsáhlejší oblast v jízdním řádu, ve které jsou definovány odjezdy z aktuální zastávky pro 

jednotlivé provozní dny a pro uvedený blok seznamu zastávek. Nad každým časem odjezdů je 
uvedeno číslo linky, které odjezdový čas odpovídá. Zde je také rozdíl od zastávkového jízdního 
řádu typu region, kde jsou časy odjezdů sloučeny pro všechny provozní dny. 

 
 
 
seznam 
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záhlaví 

 
seznam 
vysvětlivek 
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pro 
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Vzhledem k tomu, že se u časů neuvádějí všechny omezující a upřesňující vysvětlivky, je nutno 
brát tuto formu jízdního řádu pouze jako orientační! A to je také jeden z důvodů, proč tento jízdní 
řád slouží pouze jako doplněk k běžným zastávkovým jízdním řádům. 

Seznam vysvětlivek 
Místo pod seznamem zastávek se používá pro umístění vysvětlivek použitých v jízdním řádu. 

Vzhledem k možné duplicitě některých vysvětlivek a jejich problematickému přiřazení k času 
odjezdu, je nutno tento jízdní řád brát pouze jako orientační! 

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. 

Výpis linek (A) 
Uprostřed záhlaví je výpis linek, které jsou v souhrnném jízdním řádu obsaženy. 

Platnost (D) 
Jedná se o velice důležitý údaj! Uvedené datum 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. 

Provozní dny (J) 
Systém provozních dnů je obdobný jako u běžného zastávkového jízdního řádu typ město 

(MHD) a zároveň je rozdílný od zastávkového jízdního řádu typu region (ČSAD). Z důvodu 
přehlednosti se totiž oddělují provozní dny, avšak ve zjednodušené formě, kterou je rozdělování na 
tři (popř. dva) pevně daná období: pracovní dny, soboty, neděle (popř. jen pracovní dny, soboty 
a neděle). 

Charakter (G) 
Uvedená oblast je shodná s běžným zastávkovým jízdním řádem. 

Čísla linek a poznámky (F) 
Nad každým sloupcem časů odjezdů se nachází v prvním řádku číslo linky, které odjezdový čas 

odpovídá. 

Druhý řádek je vymezen pro ostatní poznámky 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. 

Sloupec 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 provozního dne do jeho konce. 
V rámci jednotlivého spoje se pak trasa, resp. odjezdy z jednotlivých zastávek čtou ve směru shora 
dolů. 

Protože je tento jízdní řád v podstatě shodný pro všechny zastávky na lince, není rozlišována 
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 stran. 

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

a i v jakém pořadí: 

1) výpisu linek 

2) data platnosti 

3) směru jízdy 
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4) provozního dne (období) 

5) hodiny a minuty 

6) linky uvedené u spoje 




