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TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Úsek dopravního inženýrství

ROČENKA DOPRAVY
PRAHA 2010



Vážení čtenáři,

díky Úseku dopravního inženýrství Technické správy komunikací 
hlavního města Prahy máte v rukou Ročenku dopravy 2010. 
S využitím dat, která získává z vlastní činnosti a z podkladů 
od dalších městských i státních organizací a od provozovatelů 
dopravy, tak dostáváte ucelenou informaci o stavu dopravy v Praze 
a o změnách, které v roce 2010 nastaly. Jsou patrné z textu, tabulek 
a vývojových grafů uvedených přímo v ročence nebo ze srovnání 
s předchozí ročenkou 2009.

Příznivé bylo především zvýšení objemu finančních prostředků 
na dopravu v rozpočtu hlavního města Prahy 2010, určené zejména 
pro běžné výdaje na provoz hromadné dopravy, včetně pokrytí ztrát 
z roku 2009. Umožnilo se tím další zvyšování dopravních výkonů 
Pražské integrované dopravy, a tím i její zkvalitnění pro cestující. 
Mohly být zavedeny nové autobusové linky včetně nočních, rozšířen provoz metra i tramvají 
v nocích na sobotu a neděli, zlepšeny podmínky pro cestování osob se sníženou pohyblivostí. 
Ke kvalitě hromadné dopravy přispívají též dopravně inženýrská opatření, například preference 
tramvají a autobusů na řízených křižovatkách, vyhrazené jízdní pruhy a další.

I při omezení kapitálových výdajů byla zahájena výstavba prodloužení trasy A metra z Dejvic 
do Motola a po rekonstrukci zprovozněn západní vestibul stanice metra Stodůlky. Dále pokračovala 
výstavba severní části Městského okruhu, takže v ulici Milady Horákové na Letné a ke stanici 
metra Hradčanská mohl být obnoven provoz linek tramvají v jejich pravidelných trasách. Bohužel 
navýšení investičních nákladů na tuto rozsáhlou stavbu a finanční možnosti města neumožní 
dodržet plánovaný termín jejího zprovoznění.

Vyzdvihnout je třeba podíl státu na řešení dopravy v Praze. V uplynulém roce byl z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury dokončen jihozápadní úsek Pražského okruhu, jehož význam 
pro dopravu, ale i pro životní prostředí města je neocenitelný. Příspěvky tohoto fondu na výstavbu 
a opravy dalších komunikací města, které dočasně suplují úlohu dosud nedokončených úseků 
Pražského okruhu, umožňují spolu s rozpočtovými prostředky města udržovat tyto pro dopravu 
nejdůležitější komunikace v uspokojivém technickém stavu. Nezanedbatelné nejsou ani státní 
investice na železničních tratích a zařízení (v letech 2009 a 2010 například rekonstrukce Hlavního 
nádraží nebo trati Libeň – Běchovice), jejichž přínosem bylo jak rozšíření počtu příměstských linek 
vlaků „S“, tak i zvýšení počtu spojů v jejich denním provozu. Zvýšil se tak počet osob přepravených 
po železnici, obrat cestujících na Hlavním nádraží stoupl oproti roku 2009 až o 20 %.

Jak vyplývá z obsahu ročenky, přinesl rok 2010 další zlepšení pro dopravu ve městě i pro její 
uživatele, cestující i řidiče, občany Prahy i její návštěvníky. Mohu závěrem konstatovat, že i nové 
vedení města, vzniklé po volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2010, si je 
vědomo důležitosti a významu dopravy v životě města, vytvořilo a nadále bude vytvářet podmínky 
pro její rozvoj v dalších letech.

 Ing. Karel Březina
V Praze dne 11. dubna 2011 1. náměstek primátora hl. m. Prahy



Vážení čtenáři,

zpracovali jsme pro Vás Ročenku dopravy 2010 a předkládáme Vám ji pro informaci nebo 
k případnému využití. Její obsahovou strukturu jsme zachovali tradiční, takže umožňuje srovnání 
uvedených dat s daty z předchozích let.

Největší změnou v pražské dopravě bylo v září 2010 zprovoznění jihozápadní části Pražského 
okruhu mezi dálnicí D1 a Slivencem. Současně provedeným dopravním opatřením – zákazem jízdy 
kamionů v úseku Městského okruhu Spořilov – Barrandov a v ulici K Barrandovu – se podařilo 
snížit objem nákladní automobilové dopravy v této dříve přetížené trase a využitím získané 
kapacity pro ostatní dopravu částečně přesměrovat realizaci dopravních vztahů v celé jižní části 
Prahy. Intenzita dopravy na novém úseku Pražského okruhu 40 – 44 tisíc vozidel za den svědčí 
o oprávněnosti preference další výstavby Pražského okruhu před stavbou jiných dálničních úseků 
v České republice.

Přes obtíže, provázející stavbu Městského okruhu Malovanka – Pelc-Tyrolka, bylo v roce 2010 
již možno vrátit provoz do ulice Milady Horákové na Letné a v okolí stanice metra Hradčanská. 
Pro pěší, hlavně turistický provoz, bylo významné dokončení rekonstrukce Karlova mostu a Starých 
zámeckých schodů. Vznikly též nové cyklotrasy a cyklostezky.

Další rozvoj v roce 2010 zaznamenala dopravní telematika. Přispěly k němu i dotace EU 
z tzv. Operačního programu Doprava. Jedním z projektů tohoto programu je „Systém řízení 
a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“, v rámci kterého probíhala obnova 
světelného signalizačního zařízení (SSZ) na křižovatkách a přechodech, rekonstrukce a dodávky 
pro hlavní i oblastní dopravní řídící ústředny, položení optických kabelů do tunelů metra, instalace 
úsekových i řezových strategických detektorů a meteočidel. V roce 2010 bylo postaveno 26 nových 
SSZ, z toho 12 na samostatných přechodech, zvýšil se počet SSZ s preferencí tramvají a SSZ 
s preferencí autobusů. Rozšířil se i počet lokalit s informacemi o aktuálních cestovních dobách.

Řada dalších opatření a akcí ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích města nesporně přispěla 
ke snížení počtu osob zraněných při dopravních nehodách o více než 10 % oproti roku 2009, 
i při současném zvýšení automobilové dopravy o 4 %. Výrazným kladem je i snížení počtu 
zraněných chodců.

Vážení čtenáři, věříme, že obsah ročenky Vám poskytne další důležité informace o dopravě 
v Praze.

 Ing. Luděk Dostál Ing. Ladislav Pivec
V Praze dne 11. dubna 2011 ředitel TSK 1. náměstek ředitele
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Z ÁKLADNÍ UKAZATELE

1.1 Hlavní město Praha

Vybrané údaje o hlavním městě Praze k 31.12.2010

Rozloha města …………. 496 km2

Počet obyvatel …………. 1 257 158
Celková délka komunikační sítě …………. 3 897 km

z toho dálnice na území města …………. 10 km
ostatní rychlostní komunikace …………. 88 km

Počet mostních objektů na komunikační síti* …………. 598
z toho mostních objektů přes Vltavu …………. 27

mimoúrovňových křížení …………. 218
podchodů …………. 123

Počet silničních tunelů (celková délka 8 530 m) …………. 10
Počet motorových vozidel …………. 928 769

z toho počet osobních automobilů …………. 699 630
Stupeň motorizace

vozidel na 1 000 obyvatel …………. 739
Stupeň automobilizace

osobních automobilů na 1 000 obyvatel …………. 557
Délka sítě metra (provozní) …………. 59,1 km
Délka tramvajové sítě …………. 141,6 km

z toho tramvajové tratě na vlastním tělese …………. 52 %
Délka sítě autobusů MHD …………. 681,0 km
Počet světelných signalizačních zařízení …………. 578

z toho samostatné přechody pro chodce …………. 108
Dopravní výkon automobilové dopravy na celé komunikační síti

za průměrný pracovní den …………. 22,2 mil. vozokm
za rok …………. 7,3 mld.vozokm

Dělba přepravní práce – motorová doprava (podle počtu všech cest
na území města v průběhu celého pracovního dne)

hromadná doprava …………. 57 %
automobilová doprava …………. 43 %

Dělba přepravní práce – motorová i nemotorová doprava (podle počtu
všech cest na území města v průběhu celého pracovního dne)

hromadná doprava …………. 43 %
automobilová doprava …………. 33 %
cyklisté …………. 1 %
pěšky …………. 23 %

Počet evidovaných dopravních nehod …………. 18 190
Počet zranění při dopravních nehodách:

smrtelných …………. 29
těžkých …………. 279
lehkých …………. 1 893

Relativní nehodovost (počet nehod připadající na 1 milion ujetých kilometrů) 2,5

* ve správě Technické správy komunikací hlavního města Prahy 
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1.2 Porovnání Prahy s Českou republikou

Praha ČR Praha/ČR (%)

Rozloha (km2) 496 78 864 0,6

Počet obyvatel (mil.) 1,257 10,533 11,9

 z toho ekonomicky aktivních (mil.) 0,656 4,912 13,4

Počet motorových vozidel (tis.) 929 6 037 15,4

 z toho osobní automobily (tis.) 700 4 494 15,6

Stupeň motorizace (motor. vozidel na tis. obyvatel) 739 573 -

(obyvatel na 1 motorové vozidlo) 1,4 1,7 -

Stupeň automobilizace (osob. automobilů na tis. obyvatel) 557 427 -

(obyvatel na 1 osobní automobil) 1,8 2,3 -

 
Křižovatka Poděbradská – Kbelská v Praze Dálnice D47 v Ostravě

Dopravní výkony 1990 – 2010 (mil. vozokm/průměrný pracovní den 0-24 h)

Rok 1990 2000 2005 2008 2009 2010 Index 10/90 (%) Index 10/09 (%)

Praha* 7,3 16,6 19,9 21 21,2 22,2 304 104,6

ČR+ 80,9 131,2 148,5 167,6 172,9 184,7** 215,9 101

* celá komunikační síť
+ dálnice + silnice 1. + 2. + 3. třídy, včetně úseků na území Prahy

** předběžný údaj

 
Provizorní křižovatka Milady Horákové – Svatovítská v Praze Ulice Úzká v Brně
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AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

2.1 Vývoj motorizace a automobilizace

Celkový počet motorových vozidel registrovaných na území Prahy se výrazně zvyšoval až 
do roku 1999, poté se nárůst zpomalil.

V roce 2010 přibylo v Praze 16 335 osobních automobilů, zatímco 1 790 ostatních motorových 
vozidel ubylo. Celkem tak přibylo 14 545 registrovaných motorových vozidel. Ke konci roku 2010 
připadal v Praze 1 osobní automobil na 1,8 obyvatele.

Počty registrovaných motorových vozidel 1961 – 2010

Rok

PRAHA Česká republika (do roku 1971 Československo)

Obyvatel Motorová vozidla Osobní automobily Obyvatel Motorová vozidla Osobní automobily

(tis.) celkem % celkem % (tis.) celkem % celkem %

1961 1 007 93 106 22 44 891 13 13 746 1 326 801 - 291 680 -

1971 1 082 203 519 48 133 129 40 14 419 2 931 629 - 1 041 137 -

1981 1 183 367 007 86 284 756 85 10 306 3 449 300 85 1 872 694 79

1990 1 215 428 769 100 336 037 100 10 365 4 039 606 100 2 411 297 100

1995 1 210 641 590 150 535 805 159 10 321 4 728 859 117 3 113 476 129

2000 1 181 746 832 174 620 663 185 10 267 5 230 846 129 3 720 316 154

2005 1 180 749 786* 175* 602 339* 179* 10 247 5 401 917 134 3 954 769 164

2008 1 233 906 571 211 678 056 202 10 468 5 943 953 147 4 423 370 183

2009 1 249 914 224 213 683 295 203 10 507 5 945 373 147 4 435 052 184

2010 1 257 928 769 217 699 630 208 10 533 6 036 576 149 4 494 425 186

100 % = rok 1990

* údaje jsou zatíženy chybou v evidenci (viz poznámka)

Poznámka: V období od října 2003 do března 2008 
byl správcem těchto údajů (MHMP) používán 
jiný algoritmus pro výpočet provozovaných 
vozidel, kterým bylo zjištěno o cca 130 000 méně 
provozovaných vozidel oproti předchozímu stavu.

Od 31. března 2008 se používá nová verze programu 
registru silničních vozidel, kterou se výpočet vozidel 
vrátil na původní hodnoty před rokem 2003.

Stupně motorizace a automobilizace 1961 – 2010

Rok

PRAHA Česká republika (do roku 1971 Československo)

Stupeň motorizace Stupeň automobilizace Stupeň motorizace Stupeň automobilizace

vozidel na

1 000 obyv.

obyv. na

1 vozidlo

os. aut. na 

1 000 obyv.

obyv. na

1 os. aut.

vozidel na

1 000 obyv.

obyv. na

1 vozidlo

os. aut. na

1 000 obyv.

obyv. na

1 os. aut.

1961  92 10,8 45 22,4 97 10,4 21 47,1

1971 188 5,3 123 8,1 203 4,9 72 13,8

1981 310 3,2 241 4,2 335 3,0 182 5,5

1990 353 2,8 276 3,6 390 2,6 233 4,3

1995 530 1,9 443 2,3 458 2,2 302 3,3

2000 632 1,6 525 1,9 510 2,0 362 2,8

2005 635* 1,6* 510* 2,0* 527 1,9 386 2,6

2008 735 1,4 550 1,8 568 1,8 423 2,4

2009 732 1,4 547 1,8 566 1,8 422 2,4

2010 739 1,4 557 1,8 573 1,7 427 2,3

* údaje jsou zatíženy chybou v evidenci

2
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Stupně automobilizace 1961 – 2010

* Údaje za Prahu za období 2003-2007 jsou zatíženy chybou v evidenci, jak je uvedeno v poznámce na předcházející straně.

2.2 Intenzity automobilové dopravy v pracovních dnech

V automobilové dopravě České republiky zaujímá hlavní město Praha specifické postavení, 
projevující se v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými 
českými městy nebo s dálnicemi a silnicemi v extravilánu.

Základním agregovaným ukazatelem vývoje automobilové dopravy v Praze jsou dopravní výkony 
(ujeté vozokilometry) na celé komunikační síti sledované od roku 1978. Kromě dopravních výkonů 
slouží ke zjišťování trendů vývoje pražské automobilové dopravy také kordonová sledování, 
tzn. periodická dopravní sčítání na místech vytvářejících ucelený kordon všech významných vstupních 
komunikací do vymezené oblasti. Vývoj vnitroměstské dopravy je sledován na tzv. centrálním 
kordonu, vývoj vnější dopravy je sledován na tzv. vnějším kordonu. Časové řady na obou 
kordonech jsou k dispozici od roku 1961.

Poznámka: všechny údaje o dopravních výkonech se vztahují k období 0-24 h průměrného pracovního 
dne; veškeré údaje o automobilové dopravě jsou uváděny bez autobusů městské hromadné dopravy. 
K 20.9.2010 došlo ke zprovoznění Pražského okruhu v úseku Slivenec – D1. Údaje za rok 2010 pro AD 
v této ročence jsou z období po této významné změně.

Z provedených dopravních sčítání vyplývá, že každoroční nárůst automobilové dopravy, zaznamenaný 
na území města v období po roce 1990, se v letech 2008 až 2009 prakticky zastavil. V roce 2010 
však došlo k mírnému nárůstu.

Celkově se automobilová doprava na území hlavního města Prahy v roce 2010, měřená dopravním 
výkonem na celé komunikační síti, zvýšila v průměru o 4,6 % ve srovnání s předcházejícím 
rokem. Z toho doprava osobními automobily vzrostla o 4,9 % a doprava nákladními automobily 
a autobusy o 1,1 %.

V období 0-24 h průměrného pracovního dne ujela motorová vozidla na celém území Prahy 
celkem 22,205 milionu vozokilometrů. Z toho činil podíl osobních automobilů 20,435 milionu 
vozokilometrů, tj. 92 %. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamená, že v roce 2010 ujela 
motorová vozidla v Praze za den o 974 tisíc vozokilometrů více než v roce předcházejícím. 
Proti roku 1990 se do roku 2010 automobilový provoz ve městě zvýšil o 204 %, tj. více než 
na trojnásobek. V porovnání s nárůstem automobilové dopravy na dálnicích a silnicích České 
republiky byl nárůst v Praze v tomto období cca 1,4x vyšší.

V širší oblasti centra města se dle sčítání na tzv. centrálním kordonu, který vyjadřuje obousměrnou 
intenzitu dopravy na vstupech do širší oblasti centra města, vymezené zhruba Petřínem na západě, 
Letnou na severu, Riegrovými sady na východě a Vyšehradem na jihu (Strahovský tunel a tunel 
Mrázovka jsou vně centrálního kordonu), automobilová doprava ve srovnání s předcházejícím 
rokem zvýšila jen nepatrně – o 0,3 %. Do širší oblasti centra města vjíždělo v roce 2010 za 24 h 
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průměrného pracovního dne 312 000 vozidel, z toho 299 000 osobních automobilů. Ve srovnání 
s rokem 1990 to bylo cca o 31 % vozidel více. Veškerý nárůst byl tvořen pouze osobními 
automobily, neboť počet nákladních vozidel a autobusů od roku 1990 naopak výrazně poklesl 
(-67 %).

Intenzita automobilového provozu v širší oblasti centra města každoročně vzrůstala až do roku 1998, 
kdy dosáhla zatím historického maxima, od té doby víceméně – s mírnými výkyvy – mírně klesá. 
Od roku 2000 se intenzita automobilového provozu v širší oblasti centra snížila o 10 %.

Ve středním pásmu města doprava trvale a výrazně rostla v letech 1990 – 2007. Ve srovnání 
s rokem 1990 se na některých komunikacích zvýšila trojnásobně až čtyřnásobně. V roce 2010 
se oproti roku předcházejícímu zvýšila o 1 až 3 %.

Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1961 – 2010
Pracovní den, oba směry celkem, období 0-24 h 

Rok

Centrální kordon Vnější kordon

Osobní Nákladní Vozidla celkem Osobní Nákladní Vozidla celkem

počet % počet % počet % počet % počet % počet %

1961  76 000 18 35 000 81 141 000 29 15 000 14 15 000 41 40 000 26

1971 265 000 62 42 000 98 314 000 66 56 000 50 25 000 68 85 000 55

1981 272 000 64 43 000 100 321 000 67 74 000 67 34 000 92 114 000 74

1990 424 000 100 43 000 100 479 000 100 111 000 100 37 000 100 154 000 100

1995 521 000 123 34 000 79 564 000 118 224 000 202 40 000 108 270 000 175

2000 653 000 154 25 000 58 690 000 144 334 000 301 47 000 127 386 000 251

2005 602 000 142 19 000 44 631 000 132 433 000 390 62 000 168 503 000 327

2008 583 000 137 17 000 40 614 000 128 490 000 441 63 000 170 563 000 366

2009 596 000 141 15 000 35 623 000 130 491 000 442 58 000 157 557 000 362

2010 598 000 141 14 000 33 625 000 130 505 000 455 58 000 157 572 000 371

100 % = rok 1990

Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu 1961 – 2010

průměrný pracovní den, oba směry celkem, období 0-24 h

Ve vnějším pásmu města (dle sčítání na tzv. vnějším kordonu, který vyjadřuje obousměrnou intenzitu 
automobilové dopravy na vstupech hlavních výpadových silnic a dálnic do souvisle zastavěného 
území města) se intenzita automobilové dopravy v roce 2010 oproti roku předcházejícímu zvýšila 
o 2,7 %. Do Prahy přijíždělo přes hranici vnějšího kordonu za 24 h průměrného pracovního dne 
286 000 vozidel, z toho 252 000 osobních automobilů.

2
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Automobilový provoz ve vnějším pásmu města trvale vzrůstal od roku 1990 až do roku 2008. 
V roce 2009 došlo poprvé od roku 1991 k mírnému poklesu (o 1,2 %), v roce 2010 pak 
k opětovnému nárůstu o 2,7 %.

Ve srovnání s rokem 1990 přijíždělo v roce 2010 denně do Prahy z jejího okolí (z příměstské 
zóny, z ostatního území státu a ze zahraničí) 3,7x více vozidel (+271 %). Rozhodující část nárůstu 
byla tvořena osobními automobily, neboť jejich počet se zvýšil více než 4,5x (+355 %).

Nejzatíženějšími úseky na pražské komunikační síti v roce 2010 byly

Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská, kde projíždělo 147 000 vozidel za den (0-24 h) 
Barrandovský most (132 000 vozidel za den) 
Jižní spojka v úseku Braník – Sulická (122 000 vozidel za den) 
Jižní spojka v úseku Chodovská – V Korytech (121 000 vozidel za den) 
Strakonická v úseku Dobříšská – Barrandovský most (118 000 vozidel za den) 

Pro porovnání: Wilsonova na přemostění Masarykova nádraží 103 000 vozidel za den, Wilsonova 
u Hlavního nádraží 92 000 vozidel za den.

Nejzatíženějšími mimoúrovňovými křižovatkami 
v roce 2010 byly

5. května – Jižní spojka (222 000 vozidel za den) 
Jižní spojka – Vídeňská (180 000 vozidel za den) 
Strakonická – Barrandovský most  
(178 000 vozidel za den)
Jižní spojka – Chodovská (166 000 vozidel za den) 
Jižní spojka – Průmyslová (152 000 vozidel za den) 

Nejzatíženějšími úrovňovými křižovatkami 
v roce 2010 byly

Poděbradská – Kbelská (74 000 vozidel za den) 
Černokostelecká – Průmyslová  
(72 000 vozidel za den)
Anglická – Legerova (69 000 vozidel za den) 
Žitná – Mezibranská (69 000 vozidel za den) 
Argentinská – Plynární (65 000 vozidel za den) 

Vývoj intenzity automobilové dopravy v Praze a v ČR 1990 – 2010

průměrný pracovní den

MÚK 5. května – Jižní spojka

2



Ročenka dopravy Praha 2010 11

61
0

24
3

D
8

60
8

24
2

7

60
66

4
10

2

60
3

D
1

2

12

D
1161

1

10

KPEHRADÁM

STRAKONICKÁ

N
A

H
R

C
E

ROZTOCKÁ

NAHLAVNÍ

VÍDE SKÁ

P
R

A
Ž

S
K

Ý
O

K
R

U
H

KBELSKÁ

M
LA

D
O

B
O

LE
S

LA
V

S
K

Á

N
O

V
O

P
A

C
K

Á

O
LO

M
O

U
C

K
Á

N
O

V
O

S
IB

IN
S

K
Á

P
ÁTELS

TVÍ

KUTNOHORSKÁ

E
S

K
O

B
R

O
D

S
K

Á

C
H

LU
M

E
C

K
Á

Š
T

R
B

O
H

O
LS

K
Á

R
A

D
IÁ

LA

E
R

N
O

K
O

S
T

E
LE

C
K

Á

JI
Ž

N
ÍS

P
O

JK
A

SLÁNSKÁ

PRAŽSKÝOKRUH

WILSONOVA

M
IL

A
D

Y
H

O
R

Á
K

O
V

É

SAT

ÚSTECKÁ

CÍN
OVECKÁ

LIPSKÁ

R
O

Z
V

A
D

O
V

S
K

Á
 S

P
O

JK
A

D
5

BR
N

NSK
Á

P
LZ

E
S

K
Á

P
A

T
O

K
O

V
A

E
V

R
O

P
S

K
Á

K
B

A
R

R
A

N
D

O
V

U
P

R
A

Ž
S

K
Ý

O
K

R
U

H

STRAKONICKÁ

JI
Ž

N
Í S

P
O

JK
A

T
S
K
-Ú

D
I

IN
T

E
N

Z
IT

Y
 A

U
T

O
M

O
B

IL
O

V
É

 D
O

P
R

A
V

Y
N

A
 H

L
A

V
N

ÍC
H

 K
O

M
U

N
IK

A
C

ÍC
H

 P
R

A
H

Y

ná
r

st
 1

99
1 

- 
20

10
ro

k 
19

90

Le
ge

nd
a

22
/1

02
/8

0
ro

k 
19

90
 / 

ro
k 

 2
01

0 
/ n

ár
st

 1
99

1 
- 

20
10

vo
zi

dl
a 

ce
lk

em
 v

 ti
sí

cí
ch

, 0
-2

4h
, p

r
m

rn
ý 

pr
ac

ov
ní

 d
en

2



Ročenka dopravy Praha 201012

Tempo nárůstu dopravních výkonů automobilové dopravy v Praze po roce 1990 ve srovnání 
s 80. léty bylo nejvyšší v první polovině 90. let.

Průměrné meziroční přírůstky denních dopravních výkonů na celé komunikační síti:
1981 – 1990 meziročně +192 000 vozokm/den 
1991 – 1995 meziročně +1 134 000 vozokm/den
1996 – 2000 meziročně +736 000 vozokm/den
2001 – 2005 meziročně +652 000 vozokm/den
2006 – 2010 meziročně +461 000 vozokm/den

Převažující část nárůstu automobilové dopravy v Praze po roce 1990 byla způsobena osobními 
automobily. V období 1991 – 2010 se dopravní výkony automobilové dopravy v Praze 
podle jednotlivých druhů vozidel zvýšily následovně:

osobní automobily +249 %
nákladní automobily a autobusy +22 %
vozidla celkem  +204 %

Míra nárůstu automobilové dopravy je různá v jednotlivých pásmech města. V letech 1991 – 2010 
se zvýšil automobilový provoz:

v průměru na celé síti +204 %
v širší oblasti centra města +30 %
ve vnějším pásmu +271 %
ve středním pásmu města +100 až +300 %

 
Smetanovo nábřeží Křižovatka Švehlova – Pražská

Dopravní výkony automobilové dopravy v Praze 1961 – 2010
Celá komunikační síť, průměrný pracovní den, 0-24 h

Rok

Motorová vozidla celkem Z toho osobní automobily Podíl osobních automobilů

na celkových dopravních 

výkonech (%)
mil. vozokm % mil. vozokm %

1961  2,273*  31  1,273*  23 56

1971  5,061*  69  3,543*  65 70

1981  5,562  76  4,338  79 78

1990  7,293 100  5,848 100 80

1995 12,961 178 11,509 197 89

2000 16,641 228 15,131 259 91

2005 19,899 273 18,023 308 91

2008 21,040 288 19,139 327 91

2009 21,231 291 19,481 333 92

2010 22,205 304 20,435 349 92

100 % = rok 1990

* odhad podle trendů vývoje intenzit na centrálním a vnějším kordonu (dopravní výkony jsou v Praze sledovány až od roku 1978)
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Dopravní výkony automobilové dopravy v Praze 1961 – 2010

celá komunikační síť, průměrný pracovní den, období 0-24 h

Vliv automobilové dopravy na dopravní poměry ve městě

První dopravní problémy jako důsledek přibývajícího počtu automobilů vznikaly v Praze již 
ve 30. letech 20. století. Vlivem 2. světové války a poválečného vývoje se automobilový provoz 
ve městě na čas významně utlumil (stupeň automobilizace z roku 1937, kdy 1 osobní automobil 
připadal v Praze na 32 obyvatel, byl po válečném a poválečném poklesu dosažen znovu teprve 
v roce 1959). Rozvoj automobilové dopravy od počátku 60. let s sebou přinesl opětovný vznik 
předchozích dopravních problémů. Jedním z nich byla nedostatečná kapacita klíčových křižovatek 
vzhledem k dopravním nárokům (kapacita křižovatek určuje kapacitu celé komunikační sítě), jejímž 
důsledkem pak byl vznik front pomalu popojíždějících vozidel.

Ve srovnání se současným stavem se však až do konce 80. let tyto problémy týkaly spíše jen 
omezeného počtu klíčových křižovatek, omezovaly se většinou jen na centrum města, měly v průběhu 
dne obvykle jen krátkodobé trvání a vyskytovaly se převážně pouze v dopravních špičkách.

Explozivní nárůst automobilové dopravy v Praze v 90. letech vytvořil kvalitativně novou situaci:
• Přetížení komunikační sítě již nemá bodový, nýbrž plošný charakter. Za přetíženou lze považovat 

celou oblast centra a navazujícího středního pásma města o rozměrech cca 7 x 6 km, 
vymezenou zhruba Strahovem na západě, mostem Barikádníků na severu, nákladovým nádražím 
Žižkov na východě a Pankrácí na jihu.

• V důsledku prudkého nárůstu automobilového provozu v Praze dochází v posledních letech stále 
častěji k dopravním zácpám nejen v centru města, ale na řadě míst v celé komunikační síti.

• Postupně se snižuje rozdíl mezi špičkami a sedlovými obdobími, neboť na řadě míst se intenzita 
automobilové dopravy zvyšuje již jen v mimošpičkových obdobích, protože ve špičkových 
hodinách již tato místa více vozidel nepropustí.

 
MÚK Barrandovský most – Strakonická Mánesův most
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Průměrná obsazenost osobních automobilů (osob na vozidlo)

Rok Centrum (centrální kordon) Vnější pásmo (vnější kordon) Praha celkem

1990 1,57 1,90 1,71

1995 1,45 1,60 1,50

2000 1,37 1,49 1,44

2005 1,35 1,42 1,40

2008 1,33 1,37 1,36

2009 1,31 1,32 1,31

2010 1,30 1,30 1,30

2.3 Skladba dopravního proudu vozidel v pracovních dnech

Ve skladbě dopravního proudu výrazně převažují osobní automobily. Z hlediska územního rozložení se 
podíl osobních automobilů v dopravním proudu zvyšuje směrem k centru města. V roce 2010 činil:

na centrálním kordonu 96 % 
na vnějším kordonu 88 % 
v průměru na celé síti 92 % 

Skladba dopravního proudu 1961 – 2010 (v procentech)

Pracovní den, oba směry celkem, období 0-24 h

Rok

Centrální kordon Vnější kordon

Osobní

automobily
Motocykly

Nákladní

automobily

Autobusy

(bez MHD)

Osobní

automobily
Motocykly

Nákladní

automobily

Autobusy

(bez MHD)

1961 53,7 19,4 29,4 2,0 38,6 22,1 34,4 4,9

1971 79,3 5,6 13,3 1,8 63,2 8,6 25,1 3,1

1981 84,3 0,4 13,2 2,0 65,1 0,6 30,3 4,0

1990 88,6 0,7 9,1 1,6 72,1 0,5 24,0 3,4

1995 92,4 0,3 6,0 1,3 83,4 0,2 14,7 1,7

2000 94,7 0,6 3,7 1,0 86,5 0,2 12,1 1,2

2005 95,4 0,7 2,9 1,0 86,2 0,4 12,2 1,2

2008 95,0 1,1 2,7 1,2 87,0 0,5 11,3 1,2

2009 95,5 1,2 2,4 0,9 88,0 0,5 10,4 1,1

2010 95,7 1,0 2,4 0,9 88,4 0,3 10,2 1,1

Poznámka: Podíl cyklistů se na celkovém počtu vozidel v dopravním proudu pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,8 %.

2.4 Časové variace automobilové dopravy

Denní variace dopravních výkonů automobilové dopravy v pracovní dny jsou charakteristické 
následujícími skutečnostmi.

V denním období se odehrává převažující část dopravních výkonů celého dne (73 % za 6-18 h),  
podíl období 6-22 h činí cca 91 %.
Po 18. hodině začínají dopravní výkony prudce a víceméně rovnoměrně klesat. 
Ranní špičkovou hodinou je 7-8 h, odpolední špičkovou hodinou je 16-17 h. 
Podíl ranní špičkové hodiny činí 6,8 %, podíl odpolední špičkové hodiny rovněž 6,8 % 
(100 % = 0-24 h).
Rozdíly mezi podílem špičkových hodin a podílem hodin v poledním sedlovém období nejsou  
příliš výrazné. Polední sedlová hodina (12-13 h) představuje 5,7 % z celého dne.

Významnější změny časových variací automobilové dopravy v letech 1990 – 2010:
Denní variace: ranní špičková hodina se snížila z původních 8 až 9 % na 6,8 %, došlo  
k posunu ranní špičkové hodiny z 6-7 h na 7-8 h a snížil se rozdíl mezi podílem špičkových 
hodin a podílem hodin v dopoledním sedlovém období.
Týdenní variace: podíl pátků, který byl dříve vyšší než ostatní pracovní dny, se snížil na úroveň  
pondělků až čtvrtků.
Roční variace: zvýšil se podíl ledna a února k celoročnímu průměru. 

V posledních pěti letech se časové variace již prakticky nemění.
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Denní variace 2010 – Praha, celá síť
 pracovní den, vozidla celkem

Denní variace 2010 – Praha, celá síť 
pracovní den, nákladní automobily a autobusy (bez MHD)

 Týdenní variace 2010 – Praha, celá síť Roční variace 2010 – Praha, celá síť
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2.5 Vliv otevření části Pražského okruhu v úseku Slivenec 

– dálnice D1 na automobilovou dopravu v Praze

Dne 20. září 2010 byla uvedena do provozu jihozápadní část Pražského okruhu (PO) v úseku 
Slivenec – dálnice D1 o délce 23 km. Tato 
dopravní stavba měla významný vliv na intenzity 
automobilové dopravy v dotčené oblasti města.

Na nově otevřené části PO na území hl. m. 
Prahy dosahuje intenzita dopravy hodnot 40 až 
44 tisíc vozidel za den. Současně s tím se 
zvýšilo dopravní zatížení na již existujících 
navazujících úsecích PO: v úseku Ořešská 
– K Barrandovu o 25 tisíc vozidel za den, 
v úseku Karlovarská – dálnice D5 o 14 tisíc 
vozidel za den. Naopak přesunem části zejména 
tranzitní dopravy na PO se snížilo zatížení ulice 
K Barrandovu o 8 až 10 tisíc vozidel za den 
a Brněnské (dálnice D1) na území Prahy o 10 až 
12 tisíc vozidel za den.

Na Jižní spojce v Krčském údolí se počet vozidel první týden po otevření nové části PO snížil 
o 21 tisíc vozidel (ze 100 na 79 tisíc), v následujících dvou měsících však byla uvolněná kapacita 
postupně využita vozidly ve vnitroměstské dopravě a zatížení Jižní spojky se v tomto úseku 
zvýšilo oproti původnímu stavu před otevřením nové části PO o 22 tisíc (ze 100 na 122 tisíc). 
Zároveň se zvýšilo zatížení Jižní spojky i v navazujících úsecích (mezi Chodovskou a V Korytech 
o 12 tisíc vozidel za den). K nárůstu zatížení Jižní spojky přispělo jednak odstranění těžké 
nákladní dopravy, která dříve blokovala pravý jízdní pruh, jednak odstranění kapacitního hrdla 
na Barrandovském mostě ve směru na Smíchov.

Pokles intenzity nákladní dopravy na Jižní spojce v Krčském údolí a změna dopravních poměrů 
ve směrování dopravy na Barrandovském mostě umožnily snížit počet průpletů na mostě, změnit 
rozdělení jízdních pruhů a vypnout světelnou signalizaci na modřanské straně mostu, což dříve 
představovalo kapacitní hrdlo celého tahu ve směru východ – západ. To přispělo ke zrychlení 
provozu a zvýšení jeho plynulosti na Městském okruhu (jehož je Jižní spojka součástí). Jeho 
atraktivita pro osobní dopravu tím stoupla a umožnila snížit automobilový provoz na některých 
úsecích uliční sítě v širším okolí jeho trasy: na ulici 5. května o 4 tisíce vozidel za den, na Vrbově 
ulici o 2 tisíce vozidel za den, na Lhotecké rovněž o 2 tisíce vozidel za den a v Břežanském 
údolí o 1 tisíc vozidel za den.

 
Odbočení kamionů na křižovatce Jižní spojka – Chodovská SSZ u Barrandovského mostu vypnuté na blikající žlutou

Počet vozidel těžké nákladní dopravy (kamionů) se v důsledku nabídky nové trasy po Pražském 
okruhu a v důsledku uplatnění zákazu vjezdu těžkých nákladních vozidel nad 12 tun celkové 
hmotnosti do úseku Jižní spojka – Barrandovský most – K Barrandovu snížil na ulici K Barrandovu 
o 5 tisíc vozidel za den a na Jižní spojce v Krčském údolí o 7 až 8 tisíc vozidel za den. Naopak 
na ulici Spořilovské počet těchto vozidel vzrostl o 2 až 3 tisíce za den.

Most PO přes údolí Vltavy a Berounky v provozu
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VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

3.1 Pražská integrovaná doprava (PID)

3.1.1 Základní údaje a rozvoj systému PID

Systém PID je moderním integrovaným dopravním systémem hromadné dopravy osob, který se 
rozvíjí především na území hl. m. Prahy a na dalších přilehlých územích Středočeského kraje, jež 
mají rozhodující dopravní vztahy k hlavnímu městu.

Pražská integrovaná doprava zahrnuje metro, tramvaje, městské a příměstské 
autobusové linky, železnici, lanovku na Petřín a přívozy. Možnost uskutečnit 
cestu na jeden jízdní doklad bez ohledu na zvolený dopravní prostředek 
a dopravce je důležitým nástrojem pro růst konkurenceschopnosti hromadné 
dopravy vůči dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného 
systému jsou čas, cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost.

Počátky integrovaného dopravního systému v pražském regionu spadají do roku 1991, kdy byla 
podepsána dohoda o zaintegrování prvních dvou vnějších autobusových linek. O rok později 
vstoupila do PID železnice. S cílem koordinovat vznik systému PID a následně jej organizovat, 
byla v roce 1993 hlavním městem Prahou zřízena příspěvková organizace Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy (ROPID). Od 1.6.1996 byl zaveden přestupní pásmový tarif. V dalším 
období se postupně zvětšoval rozsah příměstské autobusové dopravy v počtu a délce linek, 
rostla velikost obsluhovaného území i počty do integrovaného systému zapojených obcí, stejně 
jako počet tarifních pásem.

V posledních letech se počet obcí obsluhovaných autobusy PID ustálil na 299. Počet linek, 
které tyto obce obsluhují, do roku 2009 přitom mírně klesal, a to v souvislosti s postupným 
zaváděním nového systému organizace dopravy. Snahou těchto opatření bylo především zpřehlednit 
a zjednodušit síť linek pomocí linek páteřních a na ně navazujících linek lokálního významu 
při zachování celkového objemu dopravy.

Rozvoj příměstských autobusových linek PID

Postupně se rozšiřoval počet železničních tratí a zastávek v PID. V roce 1992 byly integrovány 
první úseky a stanice v okolí centra Prahy, o dva roky později pak všechny železniční stanice 
na území Prahy. V roce 1995 vznikla vnější tarifní pásma a rozšiřování zapojených stanic 
a zastávek pokračovalo i mimo území hlavního města. Ke konci roku 2010 bylo do systému 
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PID zapojeno celkem 225 železničních stanic a zastávek, z toho 102 stanic a zastávek mělo 
plnou integraci. Jako poslední přibyla do systému PID v roce 2010 nově vybudovaná zastávka 
Praha-Smíchov Na Knížecí.

Počet železničních stanic a zastávek v PID

V roce 2007 bylo zavedeno označování příměstských vlakových spojů symboly S a vytvořeno 
železniční linkové schéma s 10 linkami S. Rostoucí poptávka a dobudování tunelů pod Vítkovem 
(Nové spojení) vedly v prosinci 2008 k nárůstu počtu těchto linek v Praze na 12 a k vytvoření 
tří nových zrychlených linek označovaných písmenem R. Tento systém byl v roce 2009 rozšířen 
o novou linku S20 Praha Masarykovo nádraží – Milovice a v roce 2010 o linku S65 Praha-
Smíchov Na Knížecí – Hostivice.

 Podle číslování SŽDC je v PID zahrnuto 25 tratí 
(bez trati 233 a s tratí 013), z toho na území 
Prahy zasahuje 11 tratí (včetně tratě ML) a pouze 
na území regionu je 14 tratí.

Na provoz linek veřejné dopravy přispívají hlavní 
město Praha a řada mimopražských obcí spolu 
se Středočeským krajem. Hlavními dopravci PID 
jsou Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., 
který provozuje metro, tramvaje, lanovou dráhu 
a většinu autobusových linek na území města 
a České dráhy, a. s., provozující železniční 
dopravu.

Dalších 12 soukromých dopravců se podílí 
na provozování autobusových linek jak na území 

Prahy, tak i v regionu. Do systému integrované dopravy je zahrnuto také šest říčních přívozů. 
Celkový počet dopravců podílejících se na zajišťování PID je 17. Nejvýznamnějším autobusovým 
dopravcem na území města byl ke konci roku 2010 s počtem 151 provozovaných autobusových 
linek DP hl. m. Prahy, a. s. Na území regionu provozovaly nejvíce linek Veolia Transport 
Praha s. r. o. (50 linek) a ČSAD Střední Čechy, a. s. (31 linek).

Základní údaje o Pražské integrované dopravě 2000 – 2010

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obcí obsluhovaných příměstskými autobusy PID 159 299 300 299 299 299 299
Počet železničních stanic a zastávek zapojených do PID 190 212 207 223 223 224 225
Počet příměstských autobusových linek PID 89 147 158 157 152 148 150
Dopravní výkony příměstských autobusových linek PID (mil. vozokm/rok) 9,36 22,2 22,4 23,6 24,3 24,6 25,1
Dopravní výkony všech linek PID mimo železnici (mil. vozokm/rok)

/metro + tramvaje + městské a příměstské autobusy/
157 178,9 187,1 188,6 194,3 193,1 196,9

Procento cestujících využívajících na železničních tratích zapojených 

do PID jízdní doklady PID 
39,2 59,7 60,4 63,3 63,8 66,6 68,7

Přestupní uzel Strančice
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K 31.12.2010 byly v rámci PID provozovány:
3 linky metra 

33 linek tramvají  (24 denních a 9 nočních)
320 autobusových linek,  z toho:

170 městských linek s trasou pouze na území města (134 denních, 16 nočních, 18 školních • 
a 2 linky pro osoby se sníženou pohyblivostí)
89 regionálních linek zajišťujících přepravní vztahy mezi městem a regionem (80 denních • 
a 9 nočních linek)
61 regionálních linek vedených pouze v regionu mimo území města (pouze denní linky)• 

17 železničních linek s označením S a R,  z toho:
16 linek s přesahem za hranici Prahy• 
1 linka s provozem pouze na území regionu• 

6 linek přívozů 

1 lanová dráha 

Počet provozovaných autobusových linek PID (včetně nočních, školních, linky AE a linek pro osoby se sníženou pohyblivostí)

Provozovatel Na území města Na území regionu

DP hl. m. Prahy, a. s. 151 16

Ostatní provozovatelé 19 134

Celkem (stav k 31.12.2010) 170 150

V září 2010 došlo k významné změně v provozu denních a nočních linek PID. V noci z pátku 
na sobotu a ze soboty na neděli (také v noci před státem uznaným svátkem) byl prodloužen 
provoz metra, denních tramvajových linek a většiny autobusových linek o 50-60 minut. Tím se 
začátek provozu nočních linek posunul o cca 1 hodinu.

Počet přepravených cestujících v PID na území hl. m. Prahy za rok 2010

Dopravce, druh dopravy tisíc osob/rok

Dopravní podnik, a. s. metro 578 515

 tramvaje 345 485

 autobusy 287 804

 lanovka 1 778

Smluvní dopravci autobusy 46 842*

České dráhy, a. s. (na jízdní doklad PID) 18 126

Přívozy 492

Celkem 1 279 042

* zdroj ROPID – od roku 2010 nová metodika výpočtu

 
 Dopolední sedlo v pražské MHD

Podíl jednotlivých dopravních systémů PID 

na celkovém počtu přepravených cestujících 

na území hl. m. Prahy v roce 2010
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3.1.2 Dopravní systémy PID

3.1.2.1 Metro

Metro tvoří základní přepravní síť MHD. Má tři linky s celkovou provozní délkou 59,1 km 
a 57 stanicemi (včetně tří přestupních uzlů, z nichž je každý započítán jako dvě stanice).

Průměrná cestovní rychlost vlaků metra je 35,5 km/h při průměrné vzdálenosti stanic 1 094 m. 
Podíl metra na počtu přepravených osob v roce 2010 dosáhl 45,2 % z celkového počtu 
přepravených cestujících PID na území města.

Podle výsledků „Komplexního přepravního průzkumu metra“ z listopadu 2008 jsou nejzatíženějšími 
stanicemi stanice Můstek na trase A s celkovým obratem 188 000 cestujících za den 
(včetně přestupů) a stanice Muzeum na trase C s celkovým obratem 162 000 cestujících za den 
(včetně přestupů). Všemi přestupními stanicemi metra (Můstek, Muzeum a Florenc) projde denně 
celkem 569 000 cestujících (nástup, výstup, přestup). Stanice s nejvyšším obratem cestujících 
(nástup a výstup celkem) jsou I. P. Pavlova (119 000 osob/den), Dejvická (118 000 osob/den) 
a stanice Anděl (101 000 osob/den).

Nejzatíženějším úsekem na celé síti metra je úsek mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vyšehrad 
na trase C, kterým za celý pracovní den projede celkem v obou směrech 292 tisíc cestujících.

Bezbariérový přístup osobními výtahy, šikmými schodišťovými plošinami nebo přímým bezbariérovým 
vstupem je možný do 32 stanic z 57. Na lince A jde o 5 stanic ze 13, na lince B o 13 stanic 
ze 24 a na lince C o 14 stanic ze 20. Další 3 stanice na lince C (Háje, Opatov a Roztyly) 
a jižní vestibul Nádraží Holešovice jsou dostupné pouze pomocí upravených nákladních výtahů 
s obsluhou. Ve zbylých 22 stanicích metra bezbariérový vstup/výstup není možný.

Dne 27. května 2010 byl ve stanici metra Chodov předán do provozu nový osobní výtah 
mezi nástupištěm a vestibulem, který nahradil méně spolehlivou šikmou schodišťovou plošinu. 
Stavba výtahu byla zahájena v říjnu 2009 a byla spolufinancována z fondů EU. Celkové výdaje 
dosáhly částky 29,888 mil. Kč (způsobilé výdaje 24,584 mil. Kč), dotace z fondů EU a státního 
rozpočtu byly ve výši 22,741 miliónu Kč. Pro dosažení uliční úrovně z vestibulu metra je nutné 
použít další výtahy. Ty byly postaveny po obou stranách ulice při stavbě nedalekého OC Chodov 
v předchozích letech.

 
Nový osobní výtah ve vestibulu stanice metra Chodov Smíchovské nádraží

Na konci roku 2010 byly v realizaci další projekty bezbariérových stanic metra:
šikmý výtah ve stanici metra Háje (plánovaný termín zprovoznění únor 2011); 
osobní výtah ve stanici Národní třída (plánovaný termín dokončení duben 2011, předpokládaná  
cena cca 186 mil. Kč, staví se z prostředků města);
připraveny projekty pro stanice I. P. Pavlova, Anděl a Můstek; 
nové stanice na trase A (Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol), jejichž realizace byla  
slavnostně zahájena v březnu roku 2010, budou bezbariérově upraveny již v rámci výstavby.

Dne 10. září 2010 byl ve stanici metra Stodůlky na trase B otevřen nový západní vestibul. Základy 
tohoto vestibulu byly vybudovány již na počátku 90. let spolu s prodloužením trasy metra B 
do Zličína. Vestibul ale nebyl nikdy zprovozněn a postupně během let chátral. Jeho rekonstrukce 
byla zahájena v září 2009 a stála celkem 284 mil. Kč. Kromě neveřejných prostor stanice metra bylo 
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zmodernizováno i technologické zařízení, umožňující snazší orientaci a pohyb zrakově a tělesně 
postižených osob. Ve vlastním vestibulu byly vybudovány místnosti obchodní vybavenosti, policie, 
veřejné toalety, dále bankomat, předprodej jízdenek a validátor pro Opencard.

Nový vestibul slouží pro přístup do stanice metra směrem od nově vznikající okolní zástavby. 
Jeho plné využití se předpokládá až po dokončení výstavby tzv. Západního Města.

 
Nový západní vestibul stanice metra Stodůlky Nový informační systém ve stanici Karlovo nám.

Ve stanici metra B Karlovo náměstí byla v květnu 2010 instalována zkušební verze pilotního 
projektu nového informačního a navigačního systému pro lepší orientaci cestujících. V případě 
jeho úspěchu u cestujících a získání evropské podpory se předpokládá jeho rozšíření i do dalších 
stanic metra a pak i celého systému MHD v metropoli.

V dubnu 2010 byla slavnostně zahájena výstavba prodloužení trasy A metra (přípravné práce 
začaly již v prosinci 2009) ze stávající konečné Dejvická. Délka prodlouženého úseku s označením 
V.A bude 6 134 m. Na trase přibudou 4 nové stanice: Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a konečná 
stanice Motol v blízkosti areálu Nemocnice Motol. Předpokládaný termín dokončení stavby je 
rok 2014. Celkové investiční náklady jsou 18,7 miliardy (v úrovni cen 2008) a Praha by měla 
získat cca 8 miliard z fondů EU.

3.1.2.2 Tramvaje

Délka sítě tramvajové dopravy na území města byla na konci roku 2010 141,6 km. Z toho 
na vlastním tělese (na zvýšeném tramvajovém pásu v komunikacích a na některých místech 
i v samostatných trasách vedených mimo komunikace) bylo 52 % tratí. Průměrná vzdálenost 
zastávek v tramvajové síti byla 534 m. Podíl tramvajové dopravy na počtu přepravených osob 
v roce 2010 dosáhl 27 % z celkového počtu přepravených cestujících PID na území města.

K 31.12.2010 bylo v Praze v provozu 24 denních tramvajových linek označovaných řadou čísel 
1 až 26 (bez čísel 13 a 23) a 9 nočních tramvajových linek označovaných čísly od 51 do 59. 
Celková provozovaná délka linek tramvajové dopravy je 547 km.

Podle výsledků „Přepravního průzkumu tramvajové sítě“ z března 2008 byl na celé tramvajové 
síti nejzatíženější úsek mezi zastávkami I. P. Pavlova a Štěpánská (97 tisíc cestujících/den celkem 
v obou směrech) a nejzatíženější uzel Karlovo náměstí (obrat cca 110 700 osob/den).

V říjnu 2010 byl po 4 letech proveden nový komplexní přepravní průzkum linek noční tramvajové 
dopravy. Průzkum probíhal v noci z pátku na sobotu (nejzatíženější noc v týdnu) a sledována 
byla jak celková obsazenost všech devíti nočních tramvajových linek, tak i počty vystupujících 
a nastupujících na každé zastávce.

Podle výsledku tohoto průzkumu byl celkový počet přepravených cestujících 14 954. V porovnání 
s průzkumem z roku 2006 (kdy bylo přepraveno 19 780 cestujících) se počet cestujících snížil 
cca o třetinu. Pokles je projevem prodloužení provozu linek metra a ostatní denní povrchové 
dopravy o cca 1 hodinu (v noci pá/so a so/ne) od září 2010 a změn v trasování nočních 
autobusových linek z roku 2008. Pentlogram zatížení nočních linek tramvají a nejzatíženější úseky 
a linky jsou znázorněny na obrázku na následující straně.
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V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu vypravování nízkopodlažních tramvají na jednotlivé denní 
linky. Ke konci roku 2010 byly nízkopodlažní tramvaje nasazovány na vybrané spoje celkem 20 linek. 
Garantované bezbariérové spoje jsou vyznačeny v jednotlivých zastávkových jízdních řádech.

V průběhu roku 2010 měla na organizaci tramvajového provozu nadále vliv výstavba tunelového 
komplexu Blanka. Během léta byla realizována přeložka tramvajové trati na nově vybudovanou 
rozšířenou konstrukci Prašného mostu a na přilehlou křižovatku. To umožnilo od září 2010 obnovit 
provoz tramvají v ulici Milady Horákové mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím a od října 
i západním směrem k Vozovně Střešovice.

 
Noční linka číslo 54 v zastávce Geologická Linka číslo 17 na provizorní jednokolejné trati v Troji

Do svých pravidelných tras se tak mohly vrátit linky číslo 1, 8, 18, 20 a 26. Pouze linka 25 
byla v souvislosti s novou celkovou uzavírkou Myslbekovy a Patočkovy ulice na své cestě 
z Hradčanské na Vypich odkloněna přes zastávku Brusnice.

V souvislosti s výstavbou MO v Troji byla vybudována provizorní jednokolejná trať mezi zástávkou 
Trojská a tramvajovým mostem. Na holešovické straně byl současně zrekonstruován úsek 
tramvajové trati v ulici Partyzánské, včetně zastávky Nádraží Holešovice.

V roce 2010 do linkového vedení tramvají na území Prahy 6 zasáhla již také výstavba prodloužení 
metra A do stanice Motol, kvůli níž došlo k záboru tramvajové smyčky Červený Vrch. V této 
souvislosti došlo k úpravě tras linek číslo 2 (Petřiny – Podbaba) a 15 (Vysočanská – Špejchar, 
v ranní špičce Vysočanská – Hradčanská – Divoká Šárka).

Podstatně se na tramvajovém provozu projevovaly i rozsáhlé rekonstrukce a opravy tratí, zejména 
v centru města (Národní třída, Spálená ulice, 2/3 křižovatky Lazarská – Spálená, křižovatka Spálená 
– Myslíkova, Myslíkova ulice, křižovatka Masarykovo nábřeží – Myslíkova, Vyšehradská ulice, 
ulice Na slupi, křižovatka Anděl a přilehlý úsek v ulici Nádražní, křižovatka Plzeňská – Radlická) 
a přilehlý úsek Plzeňské po ulici Tomáškovu. V souvislosti s obnovou provozu v Myslíkově ulici 
došlo k trvalým změnám v trasách linek číslo 14 (mezi Andělem a Lazarskou nově vedena právě 
přes Myslíkovu) a 21 (z Národní třídy na Palackého nám. vedena přes Karlovo nám.).

Provoz tramvají výrazně omezila také rekonstrukce cca šestikilometrového úseku tratí v ulicích 
Plzeňské a Makovského mezi Klamovkou a Sídlištěm Řepy, při níž kromě náhradní autobusové 
dopravy tramvajový provoz nahrazoval i vlak na lince S65 Praha-Smíchov Na Knížecí – Praha-
Zličín (v závěru roku 2010 nádraží přejmenováno na Praha-Řepy).

Na přelomu roku 2010/2011 bylo započato s výstavbou prodloužení tramvajové trati ze stávající 
smyčky Podbaba k plánované nové železniční zastávce Praha-Podbaba na trati 091. Projekt 
počítá s výstavbou 260 metrů nového dvoukolejného úseku, dalších asi 290 metrů kolejí bude 
položeno v nové tramvajové smyčce. Zároveň bude zrekonstruováno cca 300 metrů současné 
tratě z Vítězného náměstí. Předpokládaný termín dokončení stavby je červen 2011. Stavba 
za zhruba 282 milionů korun bude dotována z evropských fondů, a to z operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost.

3.1.2.3 Autobusy PID

Městská autobusová doprava tvoří doplňkovou síť k metru a tramvajím a zajišťuje plošnou obsluhu 
některých území i řadu důležitých tangenciální spojení, zejména ve vnějším pásmu města.
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Autobusová doprava (městská i příměstská na území města) se v roce 2010 podílela 26,2 % 
na celkovém počtu přepravených osob v PID na území města. Provozní délka sítě autobusové 
dopravy na území města je 681 km. Průměrná vzdálenost zastávek je 628 m.

Denních autobusových linek označovaných čísly 100 až 297, jezdících v celé délce pouze na území 
Prahy, bylo v prosinci 2010 v provozu 133 (+ linka AE se zvláštním tarifem). Nočních autobusových 
linek označených čísly 501 až 516, jezdících také v celé délce na území Prahy, bylo 16. Dále 
bylo v závěru roku 2010 v provozu 18 školních linek, z nichž na většině jezdil během pracovního 
dne pouze jeden spoj. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace byly v provozu dvě 
linky nově označené jako H1 a H2. Celkem území města obsluhuje 170 autobusových linek z toho 
89 % z nich provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, zbylých 11 % pak dalších 5 soukromých 
dopravců.

Dopravní podnik hl. m. Prahy nasazoval nízkopodlažní autobusy celkem na 100 pravidelných městských 
linek a 4 příměstské linky, přičemž na šesti z nich byla vypravována zcela výhradně nízkopodlažní 
vozidla. Na ostatních linkách jsou tato vozidla provozována na vybraných spojích označených 
symbolem v jízdním řádu (tzv. garantované spoje). V pracovní dny v ranní špičce bylo na garantované 
spoje vypravováno 313 nízkopodlažních autobusů (261 standardních a 52 kloubových).

 
Elektrobus na lince 292 vyjíždí z areálu Nemocnice pod Petřínem Linka H2 na náměstí Republiky

V roce 2010 byl systém městských autobusových linek PID úspěšně rozšiřován o nové tzv. midibusové 
linky. Midibusy jsou nízkokapacitní autobusy, které se v linkové dopravě používají na těch trasách, kde 
by standardní autobusy nebyly dostatečně obsazené. Malé autobusy jsou tak z hlediska investičních 
a provozních nákladů a přepravní poptávky výhodnější. V Praze byly první midibusy použity také 
v trasách, kde provoz standardního autobusu byl znemožněn prostorovými podmínkami (úzké uličky, 
úzký a nízký podjezd atd.). První tři linky s tímto charakterem provozu byly 291, 128 a 236. K nim 
v roce 2010 přibylo dalších 6 nových s označením 292, 293, 295, 296, 297 a speciální linka 
pro zdravotně postižené H2. Celkem bylo v Praze k 31.12.2010 v provozu 9 midibusových linek.

Linky PID s plným provozem nízkokapacitních autobusů na území hl. m. Prahy k 31.12.2010

Linka Trasa linky
Zahájení 

provozu
Provozovatel

Počet osob 

přepr. v prac. 

dnu

Rozsah provozu

(po-pá/so,ne)

128 Hlubočepy – Žvahov 1.9.2005 DP hl. m. Prahy, a. s.  480* 5-24 h/6-24 h

236 Zámky – Podhoří 1.4.2009 DP hl. m. Prahy, a. s.  650 5-22 h/6-22 h

291 I. P. Pavlova – Karlovo nám. 18.4.2003 DP hl. m. Prahy, a. s. 2 100 6-19 h/7-18 h

292 Malostranské nám. – Nemocnice pod Petřínem 13.1.2010 DP hl. m. Prahy, a. s.  560 5-20 h/5-20 h

293 Háje – Poliklinika Budějovická 7.3.2010 Veolia Transport s. r. o. 2 215 5-21 h / -

295 Nemocnice Bulovka – Třeboradice 10.10.2010 ABOUT ME s. r. o. 1 804 6-21 h / -

296 Nádraží Horní Počernice – Sídliště Skalka 12.12.2010 ABOUT ME s. r. o. 3 828 5-22 h / 5-22 h

297 Nemocnice Vinohrady – Poliklinika Malešice 10.10.2010 ABOUT ME s. r. o. 1 093 6-24 h / 6-24 h

H2 Centrum Zahradní Město – Kodymova 22.2.2010 ABOUT ME s. r. o. nesledováno 5-22 h / -

* hodnota za období 6-20 h

Nové midibusové linky 293, 295, 296, 297 a H2 vznikly v roce 2010 v rámci projektu, který si 
kladl za cíl zlepšit dostupnost zdravotnických a sociálních zařízení, úřadů a nákupních center. 
Linky jsou proto plně obsluhovány nízkokapacitními a bezbariérově přístupnými vozidly.
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Kromě výše uvedených nových midibusových linek vznikly v roce 2010 ještě další dvě zajímavé 
městské autobusové linky s označením 125 a 206.

Linka 125 má charakter expresní linky (podobně jako linka 100 Zličín – Letiště Ruzyně) a poprvé 
vyjela na svou trasu Smíchovské nádraží – Jižní Město dne 1.10.2010. Její vznik umožnilo 
zprovoznění jihozápadní části Pražského okruhu v září 2010, které uvolnilo Městský okruh 
od kamiónové dopravy. Spojení Jižního Města s oblastí Prahy 5 hromadnou dopravou se 
zkrátilo na bezkonkurenčních 20 minut a tím si linka velmi rychle získala nové cestující. Linka 
byla v provozu celotýdenně v intervalu 8-10 minut ve špičkách pracovního dne a 15 minut 
mimo špičku. Linku provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. a na její provoz přednostně 
nasazuje nové nízkopodlažní autobusy SOR. Linka 125 denně přepraví cca 8 500 cestujících. 
V měsíci listopadu bylo zaznamenáno na části spojů ve špičkách pracovního dne překračování 
standardů obsazenosti. Proto bylo ke konci roku 2010 rozhodnuto o posílení provozu o další 
spoje (od ledna 2011).

Linka 206 začala jezdit 1. listopadu 2010 na trase Dejvická – Obchodní centrum Ruzyně. Nová 
linka nahradila dosavadní linku smluvní dopravy k tomuto obchodnímu centru. Novinkou je 
obsloužení sídliště Na Dědině a lepší umístění zastávek v prostoru obratiště Dejvická. Nová linka 
je v provozu každý den cca od 8:15 do 21:30 v intervalu 30 minut. Na lince platí běžný tarif 
PID a část spojů je bezbariérově přístupných. Dopravcem nové linky je firma Stenbus s. r. o. 
Provoz linky je financován OC Šestka (podobně jako u linky 263, provoz které spolufinancuje 
společnost Europark).

 
Linka 125 na Jižní spojce Linka 206 na Vítězném náměstí

Linky pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu doznaly v roce 2010 rovněž významnějších 
změn. Ke stávajícím linkám s označením 1 a 3 přibyla nejdříve v únoru 2010 nová linka 
s označením 2 v trase Jiřího z Poděbrad – Sídliště Zahradní Město. Na základě vyhodnocení 
provozu a obsazenosti linek 1, 2 a 3, rozvoje sítě midibusových linek, průběžného zlepšování 
bezbariérové přístupnosti celé sítě PID a od roku 2009 provozovaného systému mikrobusů 
na objednání, byly v prosinci 2010 provedeny další úpravy.

V provozu zůstaly pouze linky 1 a 2 v upravených trasách a s novým označením H1 a H2. Linka 3 
byla zrušena. Jednotný základní interval provozu byl stanoven na 60 minut, se zachováním funkce 
přestupní stanice Florenc. Posílený provoz linky H1 zajišťují kapacitní autobusy Iveco Crossway 
(2 původní a 2 převedené ze zrušené linky 3), provoz prodloužené linky H2 (do stanice Florenc 
nebo Kodymova) je zajištěn midibusy SOR CN 8,5.

V závěru roku 2010 (od 12.12.) došlo k zavedení nočního provozu do okrajových částí Prahy, 
které dosud nebyly v nočním období obslouženy. Za tímto účelem vznikly 3 nové noční linky 
s označením 514, 515 a 516 do Ďáblic, Nebušic a Klánovic. Zároveň došlo k úpravám tras 
čtyř dalších nočních linek, které nově zajíždějí např. do Řeporyjí, Dubče a Křeslic.

Dále byla v roce 2010 provedena reorganizace autobusových linek v oblasti Černého Mostu, 
Horních a Dolních Počernic a Hloubětína.

Příměstskou autobusovou dopravu PID tvořilo k 31.12.2010 150 linek, z nichž 89 spojovalo 
území Středočeského kraje s hlavním městem Prahou (linky řady 300 a 600). Na těchto 
89 linkách v průměrný pracovní den překračovalo hranici města v obou směrech cca 3 780 spojů, 
které přes hraniční profil Prahy přepravily celkem cca 82 260 cestujících. Provoz na těchto 
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linkách zajišťovalo celkem 10 dopravců, z toho soukromí dopravci provozovali 82 % linek 
a DP hl. m. Prahy, a. s. zbylých 18 % linek.

Pouze v regionu (tj. mimo území hl. m. Prahy) bylo na konci roku 2010 v provozu 61 autobusových 
linek PID, které za hranicí Prahy přepravily cca 20 700 cestujících v pracovním dnu. Jejich provoz 
zajišťovali pouze soukromí dopravci.

V roce 2010 příměstská autobusová doprava PID využívala na území Prahy celkem 22 lokalit jako 
své výchozí/konečné zastávky pro obsluhu vnějšího území.

Nejvýznamnějšími terminály pro příměstskou autobusovou dopravu PID z hlediska počtu 
vypravených spojů a odbavených cestujících byly na území Prahy v roce 2010 zastávky Zličín 
(13 linek, cca 510 vypravených a přijíždějících spojů za 24 hodin v pracovním dnu celkem), Černý 
Most (8 linek, cca 370 spojů), Dejvická (8 linek, cca 440 spojů), Letňany (7 linek, cca 440 spojů), 
Smíchovské nádraží (8 linek, cca 300 spojů), Opatov (6 linek, cca 380 spojů) a Budějovická 
(8 linek, cca 320 vypravených a přijíždějících spojů za 24 hodin v pracovním dnu celkem).

 
Linka 317 na Smíchovském nádraží Linka 329 v Kolodějích

V roce 2010 byly zavedeny 2 nové noční příměstské autobusové linky. Linka 609 vyjela 
poprvé 1. září 2010 z Hájů do oblasti Kostelce nad Černými lesy, 12.12.2010 pak byla 
prodloužená k zastávce Strašnická a také za hranicemi Prahy pozměnila svou trasu. Druhá linka 
s označením 608 zahájila provoz dne 12.12.2010 a od zastávky Kobylisy obsloužila v nočním 
období oblast Odoleny Vody. Zároveň došlo také ke zobousměrnění provozu na lince 606. 
V březnu 2010 byla provedena reorganizace autobusových linek v oblasti Říčan.

3.1.2.4 Železnice PID

Železniční doprava (pouze cesty s jízdním dokladem PID) se v roce 2010 podílela 1,42 % 
na celkovém počtu přepravených osob v PID na území města.

Vývoj počtu cestujících na území Prahy přepravených železniční dopravou na jízdní doklady PID

Rok 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet osob (tis.) 10 048 16 584 16 531 17 192 17 278 17 751 18 126

Železniční dopravu provozují České dráhy, a. s. na všech jedenácti železničních tratích (včetně 
tratě/linky ML) v Praze. Od roku 2010 jsou všechny tyto tratě plně zapojeny do PID. Plná 
integrace znamená, že je kromě časových kuponů možné používat i jednotlivé jízdenky PID 
(stanice jsou vybaveny žlutými označovači jízdenek). Dne 1. června 2010 byla plná integrace 
zavedena na železniční trati 122 v úseku Praha hlavní nádraží – Hostivice a 21. září 2010 pak 
na trati 173 v úseku Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje.

Délka železničních tratí na území hl. m. Prahy je 160 km, železničních stanic a zastávek 
je 44 (všechny jsou rovněž od roku 2010 plně zapojeny do systému PID). Jako poslední byla 
do systému PID v roce 2010 začleněna nově vybudovaná zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí.

Od konce roku 2007 jsou v provozu vlakové linky s označením S (Esko – Spojení pro město). 
Jde o symbol pro vlakové spoje příměstských a městských osobních vlaků, které jezdí převážně 
v taktovém provozu a zajišťují rychlé a pohodlné spojení Středočeského kraje s Prahou a také 
rychlé spojení v rámci Prahy. Tyto vlaky jsou na páteřních tratích vedeny z velké části moderními 
jednotkami CityElefant a Regionova. Linky Eska na některých tratích zasahují i mimo integrované 
úseky PID nebo naopak nepokrývají celý integrovaný traťový úsek.

3



Ročenka dopravy Praha 2010 29

Během roku 2010 došlo k několika významnějším změnám ve vedení linek S:
Byla zavedena nová  linka S65. Od 1.6. do 30.9.2010 linka sloužila jako náhradní doprava 
při tramvajové výluce v ulici Plzeňská v trase Praha-Smíchov Na Knížecí – Praha-Zličín (v závěru 
roku 2010 nádraží přejmenováno na Praha-Řepy). Po skončení výluky (od 1.10.2010) linka 
začala jezdit pravidelně, a to až za hranice Prahy do stanice Hostivice. V této trase je linka 
v provozu pouze v pracovních dnech cca od 5:00 do 22:00 (v intervalu 60 minut ve špičce 
a 60-90 minut mimo špičku). O víkendech byl zachován provoz vlaků v trase Praha hlavní 
nádraží – Hostivice – Rudná u Prahy.
Městská linka S41  začala od 12.12.2010 jezdit i o víkendech, a to v intervalu 60 minut, a její 
trasa byla v tomto období prodloužena ze stanice Praha-Libeň do stanice Praha-Hostivař. 
Protože vytížení linky během roku v pracovních dnech neustále stoupalo, byly na linku 
nasazeny kapacitnější vozidla řady 451 (tzv. pantografy) ve třívozovém provedení.
Linka S7  od nového JŘ 2010/2011 začala plnit funkci průjezdné linky přes Prahu. Její trasa 
Beroun – Praha hl. n. byla ve špičkách pracovních dnů prodloužena až do stanice Úvaly 
(16 párů vlaků). Spolu s linkou S1 vytvořila na úseku Praha – Úvaly souhrnný interval 
15 minut. Na lince S7 jsou provozovány výhradně jednotky řady 471 CityElefant.

 
Nová železniční zastávka na Smíchově s vlakem linky S65 Linka S7 odjíždí ze Smíchovského nádraží ve směru Úvaly

Seznam železničních linek S a R (zrychlené) zajíždějících na území hl. m. Prahy (od 12.12. 2010) – pracovní den

Linka Trať Trasa

S1 011 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň – Praha-Klánovice – Český Brod – Poříčany – Pečky – Kolín
S2 231 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice – Lysá nad Labem – Stratov – Nymburk – Kolín
S3 070 Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží – Praha-Vysočany – Praha-Čakovice – Neratovice – Všetaty – Mladá Boleslav
S4 091+090 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Sedlec – Roztoky u Prahy – Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Hněvice
S5 120 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Praha-Ruzyně – Hostivice – Kladno
S6 173 Praha-Smíchov – Praha-Holyně – Praha-Řeporyje – Rudná u Prahy – Nučice – Beroun
S7 011+171 Úvaly – Praha-Klánovice – Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov – Praha-Radotín – Řevnice – Karlštejn – Beroun
S8 210 Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice – Praha-Braník – Praha-Zbraslav – Vrané nad Vltavou – Čerčany
S9 221 Praha-Vysočany – Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice – Praha-Kolovraty – Strančice – Čerčany – Benešov u Prahy
S20 231+232 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice – Lysá nad Labem – Milovice
S41 ML Praha-Libeň – Praha-Holešovice – Praha-Sedlec – Roztoky u Prahy
S65 122 Praha-Smíchov Na Knížecí – Praha-Jinonice – Praha-Řepy – Hostivice
S80 210 Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice – Praha-Braník – Praha-Zbraslav – Vrané nad Vltavou – Dobříš
R3 070 Praha-Vršovice – Praha hlavní nádraží – Praha-Vysočany – Praha-Čakovice – Neratovice – Všetaty – Mladá Boleslav
R4 091+090 Praha hlavní nádraží – Praha-Holešovice – Kralupy nad Vltavou – Hněvice
R5 120 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Veleslavín – Hostivice – Kladno – Rakovník

Tučně vyznačené zastávky jsou konečné/výchozí zastávky linek. Zastávky vyznačené kurzívou jsou posledními (prvními) na území 

hl. m. Prahy. Barevně jsou vyznačeny stanice, ve kterých končí integrace v rámci PID.

Pokračující výstavba Městského okruhu si vyžádala i v roce 2010 přerušení provozu na linkách S5 
a R5 na kladenské trati 120 s využitím provizorní železniční zastávky Praha-Gymnasijní v docházkové 
vzdálenosti od stanice metra A Dejvická. Výluka probíhala ve dvou etapách (10.2.-15.3.2010 
a 1.7.-13.8.2010) a z provozu zcela vyloučila úsek Praha-Dejvice – Praha Masarykovo nádraží.
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Zaváděním taktového intervalu a nabídkou nových spojení v rámci linek S se železniční doprava 
stává pro cestující atraktivnější. Dobu jízdy mezi poslední zastávkou na území Prahy a centrem 
města i průměrný interval v období přepravní špičky (v některých případech je v ranní i odpolední 
špičce rozdílný) v šesti nejdůležitějších železničních směrech udává následující tabulka.

Intervaly a doby jízdy vlaků na nejdůležitějších úsecích železničních tratí v Praze (od 12.12.2010)

Úsek (linka)
Průměrný

interval ve špičce

Průměrná

doba jízdy
Délka

Praha-Klánovice – Praha Masarykovo nádraží/Praha hl. n. (S1,S7) 15 min 22 min 18 km

Praha-Kolovraty – Praha hlavní nádraží (S9) 15 min 23 min 17 km

Praha-Radotín – Praha hlavní nádraží (S7) 10 min / 15 min* 17 min 13 km

Praha-Sedlec – Praha Masarykovo nádraží (S4) 30 min 13 min 9 km

Praha-Horní Počernice – Praha Masarykovo nádraží (S2, S20) 20 min / 30 min* 15 min 15 km

Praha-Ruzyně – Praha Masarykovo nádraží (S5) 30 min / 60 min* 25 min 13 km

* ranní a odpolední špička

Počet přepravených osob v Praze (pásma P+0+B)* za 24 hodin podle jednotlivých tratí
Pracovní den (průměrné hodnoty ze dvou průzkumů PID provedených na jaře a na podzim v každém roce)

Trať 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010
011 17 510 18 270 19 040 17 120 17 580 18 120 17 570
070 1 950 1 790 1 740 2 190 2 260 2 540 2 380
091 9 120 9 100 9 700 9 410 10 030 7 830 8 210
120 5 010 4 520 4 500 3 920 4 310 5 620 5 270
122 200 240 190 210 200 230 340
171 14 500 14 230 14 230 15 740 16 450 18 530 18 970
173 420 350 390 420 510 690 790
210 2 820 2 200 2 070 2 090 1 830 1 950 1 860
221 16 490 14 390 12 420 12 810 13 780 15 650 16 940
231 8 580 9 880 10 040 10 480 11 060 12 730 13 640
ML 0 1 070 1 120 1 750 1 890 2 480 2 500

Celkem 76 600 76 040 75 440 76 140 79 900 86 370 88 470

* Území hl. m. Prahy je tarifně rozděleno na pásma P a 0. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 obsahuje ještě 

pásmo B, tj. pásmo příhraničních zastávek.

Počet přepravených osob v Praze (pásma P+0+B) za 24 hodin vlaky zařazenými do PID

(průměrné hodnoty ze dvou průzkumů PID provedených na jaře a na podzim v každém roce)

* data nezahrnují kyvadlovou dopravu zavedenou v souvislosti s povodněmi
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Pro uspokojení přepravní poptávky bylo v jednom pracovním dnu v roce 2010 vypraveno 784 vlaků 
zařazených do systému PID, z toho 38 rychlíků. Tyto vlaky pak v přepočtu na průměrný pracovní 
den (v pásmu P, 0 a B) přepravily celkem 86 785 cestujících. Nejvytíženější byla trať 171 spojující 
hlavní město s oblastí Berouna (18 970 přepravených osob v pracovním dnu) a trať 011 Praha – 
Kolín (17 570 přepravených osob v pracovním dnu). Nejméně vytížená byla ještě před zavedením 
linky S65 dlouhodobě trať 122 (Praha hlavní nádraží – Praha-Zličín – Hostivice – Rudná u Prahy) 
s 340 přepravenými osobami v pracovním dnu a dále trať 173 (Praha-Smíchov – Praha-
Řeporyje – Rudná u Prahy – Beroun) s 790 přepravenými osobami v pracovním dnu.

 
Linka S2 v rekonstruované stanici Praha-Běchovice Vlak linky S9 v zastávce Mnichovice

Ve všech stanicích a zastávkách na území Prahy vystoupí a nastoupí z/do vlaků PID v průměrný 
pracovní den 112 880 cestujících. Nejzatíženější stanicí z hlediska obratu cestujících PID je 
stanice Praha Masarykovo nádraží s obratem 32 910 cestujících v průměrném pracovním dnu, 
dále Praha hlavní nádraží s obratem 22 810 cestujících v průměrném pracovním dnu a Praha-
Smíchov s obratem 10 760 cestujících za průměrný pracovní den. Čtvrtou nejzatíženější stanicí 
pražského uzlu je Praha-Radotín s obratem 6 890 cestujících za průměrný pracovní den.

Všechny uvedené hodnoty jsou převzaty z údajů celostátního frekvenčního průzkumu Českých 
drah, a. s. a vztahují se k jarní kampani tj. k období březen 2010.

Počty osob překračujících v pracovním dnu (0-24 h) hranici Prahy

ve vlacích zařazených do systému PID

Nejzatíženějšími vstupními profily (na hranici hl. m. Prahy) byly podle průzkumu z března 2010 
úseky:
Zeleneč – Praha-Horní Počernice (trať 231/linky S2 a S20) – 13 940 cestujících/den obousměrně
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Úvaly – Praha-Klánovice (trať 011/linka S1) – 13 210 cestujících/den obousměrně,
Černošice – Praha-Radotín (trať 171/linka S7) – 12 710 cestujících/den obousměrně.

Nejméně zatíženými vstupními profily byly podle průzkumu z března 2010 úseky:
Hostivice – Praha-Zličín (trať 122) – 240 cestujících/den obousměrně
Zbuzany – Praha-Řeporyje (trať 173/linka S6) – 620 cestujících/den obousměrně.

Uvedené počty cestujících jsou sčítány pouze ve vlacích zařazených do systému PID a následně 
přepočteny na průměrný pracovní den.

Procentuální podíl jízdních dokladů PID na železnici v Praze

Hranici hlavního města autobusy a vlaky zařazenými do PID překročí v průměrném pracovním 
dnu cca 154 000 osob ve směru tam i zpět, přičemž železnice se na tomto počtu podílí 47 % 
a autobusy PID 53 %.

3.1.2.5 Ostatní dopravní systémy PID

Lanová dráha zajišťuje spojení mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem. Dva vagóny na tažném 
laně s obsaditelností 100 osob se pohybují po kolejové dráze dlouhé 510 m průměrnou rychlostí 
6,12 km/h a překonávají výšku 130,45 m. Tažné lano s elektrickým pohonem má průměr 35,3 mm. 
V roce 2010 lanová dráha přepravila 1 778 tisíc cestujících a na celkovém počtu přepravených 
osob PID na území města se v roce 2010 podílela 0,14 %. Dne 1.7.2010 byl na lanové dráze 
zahájen zkušební provoz přepravy bicyklů.

Říční přívozy přes Vltavu jsou od roku 2005 dalším prvkem PID. V roce 2010 bylo v Praze 
v provozu 6 těchto přívozů.

Přehled pražských přívozů provozovaných v roce 2010 a jejich vybraných parametrů

Název Trasa
Zahájení 

provozu

Charakter 

provozu

Kapacita lodě 

(max. osob)

Přepravené 

osoby/rok 2010

Přepravené 

osoby/celkem***

P1 Sedlec – Zámky 1.7.2005 celoroční 11 50 150 276 170

P2 V Podbabě – Podhoří 1.7.2006 celoroční 11** 199 080 560 010

P3 Lihovar – Veslařský ostrov 17.7.2007 celoroční* 12 124 740 350 000

P4
Národní divadlo (Hollar) – Střelecký ostrov 

– Slovanský ostrov (Žofín) – Dětský ostrov
1.8.2008

sezónní 

(duben-říjen)
11 32 830 88 750

P5
Jiráskovo náměstí – Botel Admirál – Výtoň 

– Císařská louka
1.8.2008 celoroční* 50 72 510 152 050

P6 Nádraží Modřany – Lahovičky 19.9.2009 celoroční* 11 12 530 15 490

* v roce 2010 v provozu duben-prosinec 

** od dubna do října v provozu 2 lodě 

*** od počátku provozu přívozu
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Přívozy P1, P2 a od 1. dubna 2010 nově i přívozy P3, P5 a P6 jsou v provozu celoročně 
podle jízdního řádu. Přívoz P4 má i nadále charakter sezónní, s rozsahem provozu duben až říjen.

Na přívozu P1 a P6 jsou možné plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to 
mezi první a poslední plavbou během dne. Zároveň platí, že při tomto požadavku cestujících 
nesmí být ovlivněny pravidelné plavby. Přívozy P2 a P3 zajišťují s ohledem na charakter provozu 
pouze plavby uvedené v jízdním řádu, ale při zvýšené poptávce mohou být z kapacitních důvodů 
provozovány nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodržen jízdní řád). Přívozy P4 a P5 provozují 
s ohledem na kapacitu lodí a délku tras pouze plavby uvedené v jízdním řádu.

 
Petřínská lanovka v zastávce Nebozízek Přívoz P3 u Rašínova nábřeží 

V roce 2010 měl přívoz P3 dočasně přemístěné přístaviště ze Žlutých lázní na Veslařský ostrov 
z důvodu řešení nové přístupové cesty k přístavišti Žluté lázně. Nejvytíženější přívoz P2 byl 
od dubna 2010 v sezóně (duben – říjen) posílen o druhé plavidlo.

Provozovatelem přívozu P3 je společnost Vittus group s. r. o., provozovatelem ostatních přívozů 
je První Všeobecná Člunovací Společnost s. r. o.

Všechny pražské přívozy přepravily za celý rok 2010 téměř 492 tisíc cestujících a jejich podíl 
na celkovém počtu přepravených cestujících PID na území Prahy byl 0,04 %. Nárůst počtu 
přepravených osob o 45 % oproti roku 2009 je výsledkem jak přechodu na celoroční provoz 
u tří přívozů, tak neustálým zvyšováním poptávky po tomto druhu dopravy. Nejvytíženějšími 
přívozy z pohledu celkového počtu přepravených cestujících za rok 2010 jsou přívozy P2 a P3, 
které dohromady přepravily cca 324 tisíc osob (tj. 66 %).

Počet přepravených osob přívozy PID v letech 2005 – 2010
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Souhrnné základní údaje o PID – rok 2010 (pouze DP hl. m. Prahy, a. s.)

Metro Tramvaje Autobusy Celkem

Provozní délka sítě (km) 59,1 141,6 681,0 881,7

z toho na vlastním tělese (%) 100 52 - -

Provozní délka sítě mimo území Prahy (km) - - 142,0 142,0

Průměrná vzdálenost stanic a zastávek (m) 1 094 534 628 -

Průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,5 19,04 26,0 -

Ujeté vozokilometry na území Prahy za rok (tis.) 53 341 47 097 62 194 162 632

Ujeté vozokilometry mimo území Prahy za rok (tis.) - - 1 664 1 664

Přepravené osoby na území Prahy za rok (tis.) 578 515 345 485 287 804 1 211 804

Přepravené osoby mimo území Prahy za rok (tis.) - - 12 131 12 131

Počet zaměstnanců DP hl. m. Prahy, a. s. 10 728

Tržby z jízdného (mil. Kč) 4 461

Provozní náklady (mil. Kč) 16 573

Podíl tržby/náklady (%) 26,9 %

 
Setkání dvou generací na křižovatce Sokolovská – U Balabenky Autobus SOR NB 18 v zastávce Náměstí Republiky

Vývoj vybraných charakteristik PID (pouze DP hl. m. Prahy, a. s.)

Rok
Provozní délka sítě (km)+ Průměrná cestovní rychlost (km/h)

Počet vozů nasazených v ranní špičce/sedle 

pravidelného provozu za 1 pracovní den

metro tramvaje autobusy metro tramvaje autobusy metro tramvaje autobusy

1981 19,3 122,9 545,0 32,2 15,7 23,8 150 / 85 750 / 459 871 / 317

1990 38,5 130,5 607,3 34,6 18,7 23,7 322 / 158 699 / 423 918 / 317

1995 43,6 136,2 671,4 34,9 19,0 23,3 395 / 190 647 / 476 957 / 381

2000 49,8 136,4 812,4* 35,7 18,9 25,2* 345 / 180 676 / 530 968 / 418

2005 53,7 140,9 810,6* 34,6 18,7 25,9* 405 / 205 702 / 557 946 / 442

2006 54,7 140,9 817,0* 34,6 18,9 25,8* 405 / 205 703 / 552 955 / 451

2007 54,7 140,9 820,2* 35,8 18,8 25,7* 405 / 205 707 / 554 958 / 455

2008 59,1 141,6 822,0* 35,5 18,5 25,7* 440 / 240 686 / 536 938 / 484

2009 59,1 141,6 825,0* 35,5 18,5 26,0* 445 / 245 674 / 522 915 / 502

2010 59,1 141,6 823,0* 35,5 19,0 26,0* 448 / 245 665 / 513 904 / 505
+ Provozní délka je celková délka tras s pravidelným provozem, které jsou k dispozici cestujícím, měřená v osách tratí, u autobusů 

v osách ulic. U metra je provozní délka součtem délek tras mezi středy nástupišť konečných stanic.

* včetně příměstských linek PID, provozovaných DP hl. m. Prahy, a. s.

  
 81-71 81-71 M M1

3



Ročenka dopravy Praha 2010 35

3.1.3 Vozový park dopravců PID

Vozový park metra (k 31.12.2010)

Typ Inventární Provozní

81 – 71 71 0

81 – 71M 400 395

M 1 240 240

Celkem 711 635

(údaje bez 3 historických vozů metra)

V roce 2010 byla ukončena modernizace vozů typu 81-71 na typ 81-71M. Tyto vozy budou 
postupně vybavovány vlakovým zabezpečovacím zařízením a zařazovány do provozu v roce 2011. 
Průměrné stáří provozních vozů metra je 6,08 roku.

Vozový park tramvají (k 31.12.2010)

Typ Inventární Provozní

standardní (T3, T3M, T3R, T3R.PV, T6) 837 794

nízkopodlažní (T3R.PLF) 33 33

standardní kloubový obousměrný (KT8D5) 17 13

nízkopodlažní kloubový obousměrný (KT8N2) 30 30

nízkopodlažní kloubový jednosměrný (14T,15T) 61 61

Celkem 968 931

      
 T3 T6 T3R.PLF KT8N2 14T 15T

Vozový park pražských tramvají byl v roce 2010 rozšířen o první novou nízkopodlažní tramvaj 
typu 15T. Nízkopodlažních vozidel (14T, 15T, rekonstruované vozy KT8N2 a vozy T3R.PLF 
se střední nízkopodlažní částí) bylo v provozním stavu 124. V roce 2010 bylo zmodernizováno 
12 vozů. Průměrné stáří provozního vozového parku tramvají je 13,18 roku.

Vozový park autobusů (k 31.12.2010)

Typ 
DP hl. m. Prahy, a. s. Soukromí dopravci

Inventární Provozní Provozní

standardní 367 360 429

kloubový 248 245 28

standardní nízkopodlažní 417 417 64

kloubový nízkopodlažní 99 99 16

midibus 0 0 7

midibus nízkopodlažní 23* 23* 23**

Celkem 1 154 1 144 567

* v kategorii jsou zařazeny autobusy SOR BN 8,5, E91, Zeus M200E (elektro)  ** SOR CN 8,5

     
 standardní kloubový standardní nízkopodlažní nízkopodlažní  midibus midibus

   SOR NB 12 kloubový SOR NB 18 SOR CN 8,5 Ikarus E91

V roce 2010 DP hl. m. Prahy, a. s. uvedl do provozu 61 nových vozidel. Z tohoto počtu bylo 
19 kloubových plně nízkopodlažních typu SOR NB 18, 25 standardních plně nízkopodlažních typu 
SOR NB 12, 15 krátkých (částečně nízkopodlažních) typu SOR BN 8,5 a dva elektrobusy ZEUS 
M200E. Ke konci roku 2010 bylo moderních vozidel SOR v provozu 149 (z toho 85 standardních 
nízkopodlažních, 49 kloubových nízkopodlažních a 15 krátkých). Autobusy typu SOR jsou vozy 
českého výrobce SOR Libchavy s naftovými motory, které splňují nejpřísnější emisní limit EEV.
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Průměrné stáří provozovaných autobusů DP hl. m. Prahy, a. s. k 31.12.2010 bylo 9,46 roku. 
Počet provozních autobusů starších 7 let je 730, z toho 248 kloubových.

V roce 2010 přibylo do vozového parku dvanácti soukromých dopravců podílejících se na provozu 
PID 54 nových autobusů. Z nich bylo 44 (81 %) nízkopodlažních, z toho 5 kloubových. Podíl 
v posledních dvou letech nově nakoupených autobusů činil ve vozovém parku soukromých 
dopravců 18 %. Zhruba každý desátý autobus je zcela nový (rok výroby 2010) a každý cca pátý 
autobus je nízkopodlažní. Nejvíce vozidel nakoupil dopravce ABOUT ME s. r. o. (18 vozidel typu 
SOR CN 8,5), Veolia Transport Praha s. r. o. (16) a ČSAD Střední Čechy (10). Obnovu vozového 
parku financují soukromí dopravci výhradně ze svého přiměřeného zisku a nedostávají na ni 
od hlavního města Prahy žádnou speciální dotaci.

Počet autobusů soukromých dopravců podílejících se na provozu PID (k 31.12.2010)

Vozový park Českých drah, a. s. používaný v příměstské železniční dopravě na území Prahy (stav k 13.12.2010)

Vozová řada Typ vozidla Bezbariérovost Rok výroby* Počet v turnusu** Počet v evidenci

451, 452 elektrická vozová jednotka nízkopodlažní 1964 – 1973 22 40

471 elektrická vozová jednotka nízkopodlažní 2000 – 2009 42 57

714 motorová lokomotiva - 1992 – 1997 3 8

810 motorový vůz standardní 1975 – 1982 6 8

010, 012 přípojný vůz standardní 1975 – 1982 19 24

854 motorový vůz standardní 1997 – 2006 11 14

054 přípojný vůz standardní 2005 – 2009 11 15

056 přípojný vůz standardní 1998 2 2

954 řídící vůz standardní 2006 – 2009 2 3

814 motorová vozová jednotka nízkopodlažní 2005 – 2009 12 12

Celkem 130 183

* u vozové řady 814 a 854 rok výroby = rok modernizace                  ** turnus = pravidelný oběh vozidla

     
 451, 452 471 714 810+010/012 854+054+056+954 814

3.1.4 Standardy kvality PID

Standardy kvality Pražské integrované dopravy stanovují jednotnou úroveň kvality poskytovaných 
služeb a vycházejí z doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných 
finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových 
potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem minimální jednotné úrovně poskytované kvality 
služby.
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V roce 2010 byly jednotné standardy kvality zavedeny zkušebně pro autobusovou dopravu 
a železnici.

Byly sledovány tyto základní kvalitativní ukazatele: plnění grafikonu, dodržení kapacity vozidla, 
bezbariérovost vozidel, garance bezbariérových spojů, obsloužení zastávek, doplňkový prodej 
jízdenek na městských linkách, prodej jízdenek na příměstských linkách, funkčnost odbavovacího 
zařízení informování ve vozidlech, informování na zastávkách, přesnost provozu, přestupní vazby, 
chování jízdního personálu, ústrojová kázeň, čistota vozidel, čistota zastávkových zařízení, rizikové 
situace a stáří vozidel.

Díky zaváděným standardům bude možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých 
aspektů služby u jednotlivých dopravců PID a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu 
trvale zlepšovat. Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro všechny dopravce PID 
a také se stanou základem pro určení kvalitativních kritérií pro připravovaná výběrová řízení 
na jednotlivé autobusové linky PID v příštích letech.

3.2 Veřejná hromadná doprava na území Prahy mimo PID

Pro specifické účely a při různých příležitostech je na území Prahy provozována hromadná 
doprava osob mimo systém PID. Jelikož se jedná o dopravu ve speciálním režimu, mají tyto linky 
zvláštní jízdné, které může být i nulové nebo symbolické.

Ve speciálním režimu fungují autobusové linky obsluhující velká nákupní centra. Doprava do těchto 
obchodních center, umístěných na okrajích metropole nebo v hůře dostupných oblastech, bývá 
pro cestující od terminálů hromadné dopravy většinou zajišťována zdarma. Provoz takových linek platí 
obchodní centra. U některých obchodních středisek, kde byly dříve tyto bezplatné linky provozovány, 
byly později zavedeny standardní autobusové linky PID. Mohlo tak dojít k vhodnější koordinaci 
jízdních řádů a lepší dopravní obslužnosti území v okolí těchto center, které mnohdy provoz těchto 
linek PID spolufinancují. Příkladem takto zřízené městské linky byla v roce 2010 linka 206, která 
nahradila bezplatnou linku obsluhující OC Šestka Ruzyně z konečné metra A Dejvická.

Bezplatné linky k obchodním centrům na území Prahy

Obchodní centrum Počet linek
Přibližný

rozsah provozu 

Počet spojů

pracovní den

Počet spojů

so, ne, svátky

OC Letňany 3 9:00 – 22:00 159 159

Avion shopping park Zličín 1 5:00 – 23:30 114 139

Centrum Černý Most 1 7:00 – 23:30 57 62

Šestka Ruzyně * 1 8:00 – 21:30 20 20

Globus Zličín 1 8:00 – 22:00 85 75

* stav do 1.11.2010, kdy byla namísto bezplatné linky k OC Šestka Ruzyně zavedena linka PID číslo 206

Některá obchodní centra na okrajích Prahy nabízejí bezplatnou přepravu i do regionu Středočeského 
kraje. Jedná se ale jen o záležitost okrajovou, čítající v roce 2010 jen pět spojů provozovaných 
během pátku a víkendu.

Při významných kulturních, společenských a sportovních událostech byly i v roce 2010 provozovány 
posilové linky s bezplatnou přepravou z klíčových 
terminálů pražské hromadné dopravy do místa 
konání akce. Jednalo se například o linku 751 
mezi autobusovým terminálem Nádraží Holešovice 
– jih a areálem Výstaviště v Praze – Holešovicích. 
Časté bývá také zavedení linky 758 pro akce 
pořádané na výstavišti v Letňanech, která zajišťuje 
spojení s konečnou trasy metra C Letňany.

Speciální linky byly vypravovány i při některých 
kulturních příležitostech, např. při organizaci 
Pražské muzejní noci bylo v období od 18:30 
do 1:15 v provozu 9 speciálních linek, které zdarma 
přepravovaly návštěvníky mezi jednotlivými muzei 
v Praze. Oproti tomu byl k 31.12.2010 ukončen 
provoz příležitostné Cool tour linky. Speciální autobusové linky provozované během muzejní noci
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Pod heslem „zoobusem za korunu“ byla od dubna do září 2010 vždy o víkendech a svátcích 
v provozu zvláštní linka pro ZOO Praha, která v desetiminutových intervalech doplňovala pravidelnou 
linku PID 112 v trase ZOO Praha – Nádraží Holešovice.

Na území Prahy je provozováno několik autobusových linek, které obsluhují zejména velká business 
a distribuční centra. Mají většinou charakter neveřejné dopravy a zajišťují dopravu zaměstnanců 
do těchto center, a to zejména z důvodů směnného provozu nebo špatné dostupnosti místa, 
kam by se nevyplatilo zavést veřejnou dopravu. Jedná se např. o linky z Opatova do Čestlic, 
ze Zličína do Chrášťan a další.

Jako speciální služba pro držitele karet ZTP a ZTP-P byly v Praze zavedeny v roce 2009 
mikrobusy na zavolání. Od 1.7.2010 je tato služba rozšířena o mikrobusy na zavolání s asistencí. 
Tyto asistované služby mají pomoci zejména osobám s vyšším stupněm postižení. Od 1.8.2010 se 
tato služba navíc rozšířila i za hranice Prahy a je tedy možné ji využít i v prvním tarifním pásmu 
PID. Jízdné bylo stanoveno pro jízdu pouze po Praze nebo pouze po prvním pásmu na 26 Kč, 
při jízdě z Prahy do prvního pásma a naopak na 32 Kč. Tuto službu zajišťovalo v roce 2010 pět 
mikrobusů se speciální úpravou, z toho dva mikrobusy byly provozovány nepřetržitě.

3.3 Vnější veřejná hromadná doprava

3.3.1 Železniční doprava

Praha je významným vlakovým uzlem pro regionální, vnitrostátní i mezinárodní vlakovou dopravu. 
Železniční dopravu mezi hlavním městem a ostatními územími zajišťují také vlaky, které nejsou 
zapojeny do PID. Provoz osobní železniční dopravy zajišťovaly České dráhy, a. s.

Technickou infrastrukturu přepravy zabezpečuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Počty vlaků na pražských nádražích v letech 2002 – 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počty vlaků 

výchozích 162 578 170 706 159 681 159 524 161 193 160 360 174 615 215 189 217 472 
končících 162 990 170 324 160 888 160 731 163 510 160 665 174 947 215 598 217 886
celkem 325 568 341 030 320 569 320 255 324 703  321 025  349 562 430 787 435 358

Výkony nejdůležitějších nádraží v Praze v roce 2010

Nastupující

(tis. osob/rok)

Vystupující

(tis. osob/rok)

Celkem

(tis. osob/rok)

Počty vlaků

na jednotlivých nádražích

Praha hlavní nádraží 11 649 10 357 22 006 132 560

Praha Masarykovo nádraží 5 686 3 964 9 650 48 838

Praha-Smíchov 2 059 1 961 4 020 70 481

Praha-Vršovice 672 697 1 369 69 130

Praha-Libeň 377 977 1 354 88 770

Praha-Vysočany 685 817 1 502 59 332

Praha-Holešovice 570 863 1 433 34 927

 Týdenní variace přepravní poptávky Roční variace přepravní poptávky

 po železnici 2010 po železnici 2010
 koeficienty z počtu koeficienty z relací podle jízdních dokladů ČD (tarif TR 10)
 nastupujících cestujících v obvodu KCOD Praha
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Oproti roku 2009 došlo na nádraží Praha-Vršovice k poklesu počtu vlaků o 35 %. Proti tomu 
vzrostl o 47 % počet vlaků na nádraží Praha-Libeň. Tyto meziroční změny byly zapříčiněny 
ukončením modernizace traťového úseku Libeň – Běchovice.

Z hlediska výkonů je pro vnější dopravu mimo PID dlouhodobě nejdůležitějším nádražím v Praze 
stanice Praha hlavní nádraží. Svědčí o tom jak obrat cestujících, tak i podíl osobních a ostatních 
vlaků, vypravovaných z jednotlivých důležitých pražských nádraží.

V roce 2010 byla z Hlavního nádraží v Praze, stejně jako předchozí rok, vypravována autobusová 
linka produktové nabídky SuperCity Deutsche Bahn AG, na které se podílejí České dráhy, a. s. 
Tyto spoje pod názvem Expressbus usnadňují cestování mezi Prahou a Norimberkem. Z Prahy 
vyjíždělo od 8:30 šest spojů denně vždy po dvou hodinách. V opačném směru přijíždělo 
šest spojů denně také v intervalu dvou hodin, a to až do 21:30.

 
Autobusová linka Expressbus spojující Prahu a Norimberk Rekonstruovaná hala Hlavního nádraží s travelátory

V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce pražského Hlavního nádraží, která probíhala postupně 
od roku 2006. Velikost prostoru pro cestující vzrostla téměř dvojnásobně a obchodní prostory 
mají nyní plochu skoro 10 000 m2. Při rekonstrukci bylo dbáno i na osoby se sníženou 
pohyblivostí, v roce 2010 byla otevřena i druhá sada pohyblivých pásů (travelátorů) a výtahy 
pro cestující v hlavním odbavovacím prostoru. Rekonstrukce nástupišť, kolejiště a hlavní haly tak 
byla po čtyřech letech dovršena, což se příznivě promítlo nejen ve zvýšeném počtu vlakových 
spojů (o 10 % ve srovnání s rokem 2009), ale zejména v počtu cestujících (zvýšení téměř 
o 21 %). Do budoucna se ještě plánují opravy historické Fantovy budovy, zastřešení nástupišť 1-4 
a revitalizace Vrchlického sadů.

3.3.2 Autobusová doprava

Veřejnou autobusovou dopravu mezi Prahou a ostatním územím regionu (mimo PID) a celého státu 
provozuje řada dopravců z České republiky, některé mezinárodní linky i dopravci z jiných států.

Jediné autobusové nádraží v Praze, které vypravuje pouze autobusy mimo PID, je ÚAN Florenc. 
Jedná se zároveň o dlouhodobě nejzatíženější nádraží pro vnější pravidelnou, především dálkovou 
autobusovou dopravu. V průběhu roku 2010 toto nádraží využívalo až 100 dopravců, přitom ale 
jen pět největších dopravců (STUDENT AGENCY, ČSAD Ústí nad Orlicí, Autobusy Karlovy Vary, 
TOURING BOHEMIA, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova) se podílelo na 50 % provozu 
ÚAN Florenc.

Vývoj vybraných charakteristik autobusového nádraží Florenc 2003 – 2010 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet spojů za rok 230 000 220 000 220 000 210 000 200 000 180 000 160 000 145 000
Počet spojů za průměrný pracovní den 700 700 660 650 620 550 460 420
z toho mezinárodní spoje 110 150 140 140 140 120 100 105
 vnitrostátní dálkové spoje 590 550 520 510 480 430 360 315
Počet dopravců 100 95 90 90 90 85 93 83*

* stav dne 31.12.2010
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Další spoje mimo PID spojující Prahu se zbytkem ČR a mezinárodní spoje jsou vypravovány 
a ukončovány na autobusových stanovištích Černý Most, Dejvická, Hradčanská, Nádraží Holešovice, 
Na Knížecí, Roztyly a Zličín.

 
Linka Praha – České Budějovice v zastávce na AN Roztyly Obnovené zastávky vnějších autobusových linek mimo PID u stanice

 metra Hradčanská

Vybrané charakteristiky autobusových terminálů na území Prahy za rok 2010 (linky mimo PID)

Dejvická
Nádraží 

Holešovice

Černý 

Most
Na Knížecí Zličín Roztyly Hradčanská Celkem

Počet spojů za rok 157 709 105 351 101 985 91 624 77 111 46 552 39 361 619 693

Počet spojů za pracovní den* 537 369 343 311 275 175 154 2 164

z toho mezinárodní spoje 0 0 0 0 0 15 0 15

 vnitrostátní dálkové spoje 84 119 248 99 87 96 31 764

 vnitrokrajské spoje 453 250 95 212 188 64 123 1 385

Počet dopravců* 12 11 14 11 11 27 7 -

* stav dne 10.12.2010

Významnou měrou se na příměstské dopravě 
v Praze podílí i SID (Středočeská integrovaná 
doprava). SID zajišťuje koordinaci hromadné 
dopravy ve městech Středočeského kraje, 
regionální příměstské dopravy v okolí Prahy 
a základní návaznosti na Pražskou integrovanou 
dopravu a ve výhledu i na drážní dopravu.

Linky SID zajíždějící na území Prahy jsou 
označovány písmeny A (oblast Kladna), B (oblast 
Rakovníka), C (oblast Berouna), D (oblast 
Příbrami), E (oblast Benešova), F (oblast Kutné 
Hory), G (oblast Kolína) a příslušným číslem.

Linky SID vypravované z konečných zastávek na území hlavního města Prahy v roce 2010

Na Knížecí Roztyly
Nové 

Butovice

Letiště 

(T 1 + 3)
Hradčanská Zličín Dejvická 

ÚAN 

Florenc

Černý 

Most

Divoká 

Šárka

Počet linek 19 12 5 4 3 2 2 2 1 1

Počet spojů pracovní den 226 52 95 15 57 96 59 12 6 2

Počet spojů sobota 83 14 28 0 10 37 42 0 0 2

Počet spojů neděle a svátky 100 35 22 0 10 37 42 0 0 2

Počet osob přepravených 

přes hranici Prahy (tis./rok) 
2 476 373 934 33 192 717 186 31 18 10

Linka A32 v provizorní zastávce v ulici Na valech
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DOPRAVNÍ TELEMATIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVY

4.1 Telematika v dopravě

Dopravní telematika integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím 
tak, aby bylo při využití stávající infrastruktury možné optimalizovat přepravní výkony, zlepšit 
bezpečnost provozu a obecně zvýšit kvalitu přepravy. Obor, který se velmi dynamicky rozvíjel 
zejména v posledních deseti letech, postupně zastřešil řadu dříve svébytných činností. Zahrnuje 
například řízení dopravy pomocí světelných signalizací, dohledové, varovné i informační systémy.

Z jedenácti oblastí, které vymezily v roce 2002 schválené „Zásady pro rozvoj dopravní telematiky“, 
se v uplynulém roce nejvíce rozvíjely oblasti 1 (Řízení silničního provozu) a 10 (Sběr a správa dat). 
Byla téměř dokončena modernizace Hlavní dopravní řídící ústředny (HDŘÚ) a v ulicích hlavního 
města instalace celkem 131 strategických řezových a úsekových detektorů.

4.2 Výstavba a obnova světelných signalizačních zařízení

K datu 31.12.2010 bylo na území hl. m. Prahy v provozu celkem 578 SSZ. V roce 2010 bylo 
postaveno 25 nových SSZ.

Výrazný podíl na změnách v počtu SSZ měla stavba Městského okruhu v prostoru Malovanky 
a Letné. Na objízdné trase nahrazující uzavřený úsek Patočkovy ulice mezi Strahovským tunelem 
a Střešovickou ulicí bylo postaveno celkem 5 SSZ (Patočkova – Pod Královkou, Bělohorská – 
Pod Královkou, Bělohorská – Vaníčkova, Myslbekova – Dlabačov a Myslbekova – přechod  
Hládkov). SSZ na křižovatce Patočkova – Myslbekova bylo dočasně zrušeno. Po obnově provozu 
vozidel v ulici Milady Horákové zde byla opět vybudována SSZ 6.143 Milady Horákové – Badeniho 
a 6.177 Milady Horákové – smyčka tram. Špejchar.

Dalších celkem 34 SSZ bylo v roce 2010 rekonstruováno, a to včetně stavebních úprav přechodů 
pro chodce a chodníkových obrub.

 
SSZ 6.830 Myslbekova – přechod Hládkov SSZ 1.011 Masarykovo nábřeží – Myslíkova

V hlavním městě bylo na konci roku 2010 celkem 108 samostatných signalizovaných přechodů 
pro chodce. Nově bylo realizováno 12 takových přechodů v ulicích Italské, Plzeňské (3x), 
K Hrnčířům, Vídeňské, Milady Horákové (2x), Myslbekově, Lodžské, Nebušické a na Pankráci. 
Na tramvajové síti bylo v provozu celkem 228 SSZ. Preferenci tramvajím poskytovalo 145 SSZ 
(63,6 %), z toho na 58 SSZ (25,4 %) byla zajištěna preference absolutní. Na celkem 121 SSZ 
využívaly preferenci také autobusy MHD.

V roce 2010 bylo na území hl. m. Prahy dočasně zrušeno 1 SSZ:
6.149 Patočkova – Myslbekova
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Nově postaveno bylo 25 SSZ (z toho 12 samostatných přechodů pro chodce):

2.314 Italská – přechod Na Smetance 6.177 Milady Horákové – smyčka tram. Špejchar

4.670 K Hrnčířům – přechod V ladech 6.196 Patočkova – Pod Královkou 

4.686 Pankrác – kyvadlová signalizace a přechod 6.822 Nebušická – přechod Nad Želivkou

4.697 Vídeňská – přechod K Betáni 6.830 Myslbekova – přechod Hládkov 

4.731 Vyskočilova – Bítovská 6.831 Myslbekova – Dlabačov 

5.507 Plzeňská – přechod u zast. Kavalírka 6.832 Bělohorská – Vaníčkova

5.561 Na Radosti – Hrozenkovská 6.834 Bělohorská – Pod Královkou

5.815 Plzeňská – přechod u zast. Hotel Golf 7.995 Partyzánská – Trojská (dočasné SSZ pro TRAM)

5.816 Plzeňská – přechod u zast. Poštovka 8.699 Rohanské nábřeží – Diamantová 

6.143 Milady Horákové – Badeniho 8.925 Lodžská – přechod Hlivická 

6.169 Evropská – Vlastina 9.255 Náchodská – Božanovská

6.173 Milady Horákové – přechod K Brusce 9.666 Poděbradská – Slévačská (provizorní)

6.174 Milady Horákové – přechod Pod baštami

Rekonstruováno bylo 34 SSZ:
0.320 Ruská – Moskevská 4.470 Generála Šišky – odbočení tramvaje

0.324 Benešovská – U zdravotního ústavu 5.493 Jeremiášova – Archeologická

0.325 Ruská – Bělocerkevská 5.528 Plzeňská – Kukulova

0.346 Černokostelecká – Úvalská 5.534 Křížová – přechod

0.355 Vršovická – U vršovického nádraží 5.536 Plzeňská – rampa AD

0.372 Černokostelecká – Tuklatská 5.585 Na Radosti – přechod

0.603 Náměstí Bratří Jandusů – přechod 6.113 Československé armády – Bubenečská

0.604 Archimédova – přechod 6.123 Evropská – Libocká

0.766 Novopetrovická – Hornoměcholupská 6.132 Evropská – Starodejvická

1.011 Masarykovo nábřeží – Myslíkova 6.162 Evropská – smyčka Divoká Šárka

1.032 Legerova – Anglická 6.181 Bělohorská – Falcká

2.069 Legerova – Rumunská 6.189 Terronská – nám. Interbrigády

2.317 Vinohradská – Italská 7.176 Partyzánská – Vrbenského

2.330 Bělehradská – Rumunská 8.206abSokolovská – Zenklova 

2.363 Náměstí Míru – Rumunská 8.235 Zenklova – nám. Na stráži

3.378 Soběslavská – Šrobárova 8.236 Zenklova – Nad Šutkou

4.426 Budějovická – Za Zelenou liškou 9.718 Průmyslová – přechod Perlit

Světelná signalizace v hl. m. Praze 1961 – 2010
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Základní údaje o světelných signalizačních zařízeních 1961 – 2010

1961 1971 1981 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet SSZ celkem (od r. 2005 uváděn počet řadičů) 33 76 339 348 398 473 491 504 532 554 578
Samostatné přechody pro chodce - 9 37 45 57 72 76 78 86 96 108
SSZ s preferencí tramvají - - - 1 59 94 101 109 121 133 145
SSZ s preferencí autobusů - - - - - 8 20 53 81 104 121

4.3 Preference vozidel MHD na SSZ

Nová i rekonstruovaná SSZ jsou již standardně vybavena zařízeními, která kromě dynamického 
řízení dopravy na základě poptávky vozidel a chodců umožňují i preferenci vozidel městské 
hromadné dopravy. Ta pak mají možnost přednostní volby a prodlužování signálu volno v reálném 
čase podle jejich aktuálních nároků tak, aby mohla projet světelně řízenou křižovatkou s minimálním 
zdržením, v některých případech i bez zastavení.

Realizace preference vozidel MHD probíhá v Praze od poloviny 90. let minulého století. Významně 
přispívá ke zvyšování plynulosti hromadné dopravy a dodržování standardů kvality MHD. Zároveň 
napomáhá udržovat pozitivní podíl přepravených osob mezi hromadnou a individuální dopravou.

Světelná signalizace (SSZ) na tramvajové síti 1990 – 2010

V průběhu roku 2010 se celkový počet SSZ s preferencí tramvají zvýšil o 12 míst. Na tramvajové 
síti vzniklo 12 nových SSZ, jedno SSZ bylo dočasně zrušeno. Nejvíce nových signalizací vzniklo 
v ulici Milady Horákové v rámci obnovy komunikace po dokončení zdejších prací na výstavbě 
tunelového komplexu Blanka. Během rekonstrukce Plzeňské ulice byly vybudovány světelně řízené 
přechody pro chodce u zastávek Poštovka a Hotel Golf. Preference tramvají byla rovněž zavedena 
na SSZ 8.206a Sokolovská – Zenklova (horní Palmovka).

 
SSZ 5.816 Plzeňská – přechod u zastávky Poštovka SSZ 6.174 Milady Horákové – přechod Pod baštami
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SSZ s preferencí tramvají (stav k 31.12.2010) – změny v roce 2010 vyznačeny červeně

Číslo Název SSZ Číslo Název SSZ
0.320 Ruská – Moskevská 5.558 Radlická – větve Městského okruhu
0.327 Vinohradská – Starostrašnická A 5.564 Lamačova – přechod u Chaplinova náměstí
0.329 Vršovická – Kodaňská A 5.566 Werichova – Do Klukovic

A 0.342 Vinohradská – Za strašnickou vozovnou A 5.571 Na Zlíchově – smyčka Hlubočepy
0.346 Černokostelecká – Úvalská A 5.572 K Barrandovu – Slivenecká

A 0.359 Vršovická – Užocká A 5.575 Časový ostrůvek MHD zastávka Lihovar
0.372 Černokostelecká – Tuklatská 5.577 Na Zlíchově – přechod Nad Zlíchovem

A 0.384 Švehlova – Vladycká 5.582 Nádražní – Nádraží Smíchov
0.391 Švehlova – Pražská 5.583 Nádražní – U Královské louky

A 0.622 Švehlova – Práčská A 5.647 Plzeňská – Erbenova 
0.632 Černokostelecká – Sazečská A 5.668 Radlická – smyčka tramvají 
1.003 Revoluční – Řásnovka A 5.815 Plzeňská – přechod u zast. Hotel Golf (nové SSZ)
1.010 Národní divadlo A 5.816 Plzeňská – přechod u zast. Poštovka (nové SSZ)
1.011 Masarykovo nábř. – Myslíkova (Mánes) 6.122 Bělohorská – Kukulova (Vypich)
1.012 Jiráskovo náměstí 6.132 Evropská – Starodejvická
1.035 Křižovnická – Karlova A 6.134 Bělohorská – Slezanů 

A 1.052 Havlíčkova – Hybernská 6.143 Milady Horákové – Badeniho (nové SSZ)
1.056 Křižovnická – Kaprova A 6.144 Bělohorská – Patočkova
1.067 Těšnov – Na poříčí 6.147 Milady Horákové – U Brusnice
1.071 Čechův most – Dvořákovo nábřeží 6.148 Patočkova – Střešovická
1.089 nábřeží E. Beneše – Čechův most A 6.149 Patočkova – Myslbekova (dočasně zrušené SSZ)
1.106 Malostranské náměstí – Letenská A 6.153 Plzeňská – Makovského (nové SSZ)

A 1.111 Keplerova – Parléřova 6.173 Milady Horákové – přechod K Brusce (nové SSZ) 
A 1.146 Mariánské hradby – U Prašného mostu A 6.174 Milady Horákové – přechod Pod baštami (nové SSZ)

1.156 Klárov – Letenská 6.177 Milady Horákové – smyčka tram. Špejchar (nové SSZ)
1.501 Újezd – Vítězná 6.181 Bělohorská – Falcká
2.013 Palackého náměstí 6.830 Myslbekova – přechod Hládkov (nové SSZ)

A 2.017 Rašínovo nábřeží – přechod u zast. Palackého nám. 6.834 Bělohorská – Pod Královkou (nové SSZ)
2.020 Rašínovo nábřeží – Libušina 6.996 Badeniho – Na valech 
2.021a Výtoň (Rašínovo nábřeží – Svobodova) 7.002 nábřeží Kapitána Jaroše – Štefánikův most
2.021b Výtoň (Rašínovo nábřeží – Vnislavova) 7.028 nábřeží Kapitána Jaroše – Dukelských hrdinů

A 2.022a Svobodova – Vyšehradská A 7.125 Dělnická – Jankovcova
2.023 Svobodova – Na slupi 7.129 Strossmayerovo náměstí

A 2.048 Korunní – přechod Sázavská 7.130 Dukelských hrdinů – Veletržní
A 2.049 Korunní – Kladská 7.133 Dukelských hrdinů – U Výstaviště
A 2.066 Vyšehradská – Benátská 7.135 Bubenské nábřeží – Argentinská

2.317 Vinohradská – Italská 7.137 Argentinská – Plynární
2.318 Seifertova – Italská 7.141 Dělnická – Komunardů
2.328 Anglická – Bělehradská A 7.142 Plynární – Komunardů
2.330 Bělehradská – Rumunská 7.155 Letenské náměstí
2.366 Francouzská – Budečská 7.163 Dukelských hrdinů – Kostelní
3.304 Táboritská – Ondříčkova 7.171 U Výstaviště – Bubenská 
3.306 Olšanské náměstí A 7.172 Plynární – Osadní
3.321 Ohrada A 7.176 Partyzánská – Vrbenského
3.222 Želivského – Olšanská 7.187 Bubenské nábřeží – tramvajová trať

A 3.351 Želivského – Jeseniova 7.266 Trojská – Pod lisem
3.364 Koněvova – Spojovací 7.995 Partyzánská – Trojská (dočasné nové SSZ pro TRAM) 
3.373 Koněvova – Na vápence A 8.204 Sokolovská – Vacínova

A 3.374 Koněvova – Na vrcholu 8.206a Sokolovská – Zenklova (horní Palmovka)
3.377 Korunní – Benešovská A 8.207 Sokolovská – Šaldova

A 3.613 Vinohradská – Pod židovskými hřbitovy A 8.208 Sokolovská – U nádražní lávky
3.693 Jičínská – Přemyslovská 8.220 Sokolovská – U Rustonky

A 4.040 Chodovská – výjezd tramvají 8.235a Zenklova – náměstí Na stráži
A 4.046 Chodovská – přechod u zast. Teplárna Michle 8.236 Zenklova – Nad Šutkou
A 4.061 Sekaninova – přechod Křesomyslova A 8.237 Sokolovská – Ke Štvanici

4.401 Bělehradská – Otakarova 8.242 Klapkova – Střelničná
4.414 Na Pankráci – Děkanská vinice 8.243 Střelničná – Zdibská

A 4.418 Podolské nábřeží – Podolská 8.245 Střelničná – Davídkova
A 4.419 Podolské nábřeží – přechod Kublov A 8.251a Zenklova – Elsnicovo náměstí (jih)
A 4.420 Podolské nábřeží – Jeremenkova A 8.251b Zenklova – Elsnicovo náměstí (sever)
A 4.424 Podolské nábřeží – U podolského sanatoria A 8.251c Zenklova – přechod Stejskalova
A 4.450 Generála Šišky – Čs. exilu A 8.254 Ďáblická – přejezd tram. tratě Bešťákova (nové SSZ)
A 4.463 Nuselská – Mendíků A 8.267 Trojská – U sloupu
A 4.469 Modřanská – Údolní 8.984 Střelničná – Opálkova
A 4.470 Generála Šišky – odbočení tramvaje 9.209 Balabenka
A 4.628b Modřanská – Mlejnek sever A 9.210 Sokolovská – Na rozcestí
A 5.508 Plzeňská – Mahenova 9.211 Českomoravská – Sazka arena

5.515 Štefánikova – Holečkova 9.212 Harfa
A 5.519 Plzeňská – Podbělohorská 9.213 Poděbradská – Podkovářská

5.524 Plzeňská – Pod Kotlářkou 9.214 Sokolovská – Freyova
5.526 Plzeňská – Musílkova 9.217 Poděbradská – U Elektry
5.528 Plzeňská – Kukulova 9.221 Poděbradská – přechod u zast. Nademlejnská
5.531 Plzeňská – smyčka tramvají Kotlářka 9.223 Poděbradská – Kbelská 

A 5.532 Plzeňská – Jinonická 9.228 Poděbradská – Hloubětínská
5.536 Plzeňská – rampa AD A 9.233 Sokolovská – Na břehu
5.553 Radlická – Pechlátova A 9.264 Kolbenova – přechod u zast. Kolbenova

A 5.556 Radlická – tunel Mrázovka 9.292 Kolbenova – Pod pekárnami
Na pražské tramvajové síti bylo 31.12.2010 celkem 228 SSZ. Na 145 SSZ (tj. 63,6 %) byla funkční preference, z toho na 58 SSZ (25,4 %) preference absolutní (A).
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Preference autobusů byla zřízena na první dvojici křižovatek již v roce 2003, a to v rámci 
evropského projektu Trendsetter. V letech 2004 až 2008 bylo řešeno upřednostňování autobusů 
zejména na SSZ v okolí postupně budovaných nových úseků metra C směrem na Ládví 
a následně do Letňan. V roce 2010 bylo realizováno dalších 17 takto vybavených SSZ a k 31.12. 
tak umožňovalo v hlavním městě preferenci autobusů 121 SSZ, z toho 114 pomocí aktivní 
detekce a 7 s detekcí pasivní.

SSZ s preferencí autobusů (stav k 31.12.2010) – změny v roce 2010 vyznačeny červeně
Číslo Název SSZ Číslo Název SSZ

a 0.320 Ruská – Moskevská a 8.235 Zenklova – náměstí Na stráži
a 0.324 Benešovská – U zdravotního ústavu a 8.238 Křižíkova – Ke Štvanici
a 0.325 Bělocerkevská – Ruská a 8.240 Horňátecká – přechod Třeboradická 
a 0.338 Bělocerkevská – 28. pluku a 8.241 Kobyliské náměstí
a 0.345 V korytech – rampa Želivecká a 8.242 Střelničná – Klapkova 
a 0.346 Černokostelecká – Úvalská a 8.243 Střelničná – Zdibská 
a 0.354 V korytech – rampa Jižní spojky a 8.245 Střelničná – Davídkova
a 0.357 Ruská – Chorvatská a 8.256 Horňátecká – Přemyšlenská
a 0.367 V olšinách – Úvalská a 8.270 Rohanské nábřeží – Ke Štvanici
a 0.368 Úvalská – V Rybníčkách a 8.271 Čimická – Ústavní
a 0.384 Švehlova – Vladycká a 8.273 Čimická – K pazderkám
a 0.387 Hornoměcholupská – plukovníka Mráze a 8.274 Čimická – přechod Služská
a 0.391 Švehlova – Pražská a 8.275 Žernosecká – přechod Šimůnkova
a 0.622 Švehlova – Práčská a 8.276 Čimická – Písečná 
a 0.915 Pražská – přechod u Hostivařského náměstí a 8.278 Střelničná – Ďáblická
a 0.916 Přátelství – přechod Picassova a 8.279 Ďáblická – K zahradnictví 
a 1.070 Dvořákovo nábřeží – Klášterská a 8.289 K pazderkám – Dunajecká 
a 1.071 Čechův most – Dvořákovo nábřeží a 8.294 Prosecká – Františka Kadlece 
a 1.074 Dvořákovo nábřeží – přechod Kozí a 8.296 Prosecká – Čuprova
a 1.079 nábřeží L. Svobody – Nové Mlýny a 8.662 Vysočanská – Rochlická 
a 1.080 nábřeží L. Svobody – Holbova a 8.925 Lodžská – přechod Hlivická
p 2.013 Palackého náměstí a 8.978 Čimická – přechod Libišská
a 2.314 Italská – přechod Na Smetance a 8.984 Střelničná – Opálkova 
a 2.317 Vinohradská – Italská a 9.212 Harfa
a 3.365 Spojovací – Kaufland a 9.214 Sokolovská – Freyova 
a 3.377 Korunní – Benešovská a 9.216 Freyova – budovy A+C
a 3.378 Soběslavská – Šrobárova a 9.218 Vysočanská – Prosecká
p 3.613 Vinohradská – Pod židovskými hřbitovy a 9.225 Vysočanské náměstí
a 3.693 Jičínská – Přemyslovská a 9.227 Mladoboleslavská – Vrchlabská 
a 4.046 Chodovská – přechod u zast. Teplárna Michle a 9.229 Mladoboleslavská – Nová Toužimská
a 4.413 Vyskočilova – rampa 5. května (z centra) a 9.234 Freyova – přechod U vysočanského pivovaru
a 4.421 Barrandovský most – rampa Braník a 9.239 Náchodská – Hartenberská
a 4.427 Vyskočilova – rampa 5. května (do centra) a 9.246 Vysočanská – Levínská 
a 4.428 Novodvorská – Zálesí a 9.248 Vysočanská – přechod Veltruská
a 4.430 Na Pankráci – Hvězdova a 9.249 Vysočanská – Jiřetínská
a 4.431a,b Hvězdova – areál ECM a přechod Kotorská a 9.250 Vysočanská – Teplická
a 4.432 Sdružení – přechod Nad studánkou a 9.252 Jandova – Ke Klíčovu
a 4.436 Michelská – Vyskočilova a 9.253 Toužimská – Semilská
a 4.448 Michelská – Na záhonech a 9.255 Náchodská – Božanovská
p 4.454 Modřanská – rampy Barrandovského mostu a 9.258 Prosecká – Čakovická 
a 4.461 Hvězdova – rampa 5. května a 9.260 Mladoboleslavská – Hornopočernická
p 4.481 Opatovská – Ke Kateřinkám a 9.261 Náchodská – Jívanská
a 4.628a Branická – Modřanská a 9.265 Broumarská – Cíglerova
a 4.651 Ke Krči – Jiskrova a 9.272 K Žižkovu – přechod u zast. K Žižkovu
a 4.685a,b Mariánská – U koupadel a přechod u zastávky. Lhotka a 9.286 Prosecká – Tupolevova
a 4.731 Vyskočilova – Bítovská p 9.287 Tupolevova – Beranových 
p 5.506 Strakonická – Nádražní a 9.290 Beladova – Listova
p 5.515 Štefánikova – Holečkova a 9.293 Mladoboleslavská – Beladova
a 5.525 Holečkova – Zapova a 9.298 Freyova – Ocelářská
a 5.528 Plzeňská – Kukulova a 9.299 Čuprova – Na žertvách
a 5.536 Plzeňská – rampa AD a 9.379 Českobrodská – Pod Táborem
a 5.576 U Santošky – přechod Na Václavce a 9.385 Českobrodská – Lomnická
a 6.113 Československé armády – Bubenečská a 9.395 Českobrodská – Rožmberská 
a 6.131 Evropská – Na pískách a 9.396 Českobrodská – Průmyslová
a 6.134 Bělohorská – Slezanů a 9.593 Ocelkova – rampa Chlumecké sever
a 6.158 Evropská – U Hadovky a 9.605 Českobrodská – Broumarská
a 6.160 Evropská – José Martího a 9.607 Českobrodská – P+R Běchovice
a 6.196 Patočkova – Pod Královkou a 9.608a,b Novosibřinská – Staroújezdská a Toušická 
a 7.171 Bubenská – U Výstaviště a 9.610 Českobrodská – Národních hrdinů 
a 8.201 Křižíkova – Prvního pluku a 9.611 Českobrodská – Mladých Běchovic
a 8.202 Prvního pluku – nádraží ČSAD

Na autobusové síti je celkem 121 SSZ s preferencí, z toho 114 SSZ (94,2 %) s aktivní detekcí (a) a 7 SSZ (5,8 %) s detekcí pasivní (p).

Pasivně jsou autobusy detekovány ve vyhrazeném jízdním pruhu klasickou vozidlovou smyčkou 
nebo videodetekcí. Systém preference autobusů s aktivní detekcí funguje na základě radiové 
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komunikace vozidla s řadičem SSZ. K lokalizaci vozidel přijíždějících ke křižovatce se používá 
inframaják umístěný v dostatečné vzdálenosti před stopčárou. Při průjezdu autobusu vysílá 
zařízení ve vozidle do řadiče odpovídající požadavek na preferenci.

4.4 Řídící ústředny

Správu systému centrálního řízení dopravy v metropoli zajišťuje Technická správa komunikací 
hlavního města Prahy – ÚDI. Hlavní dopravní řídící ústředna (HDŘÚ), umístěná v objektu 
Centrálního dispečinku MHD v ulici Na bojišti v Praze 2, prošla v roce 2009 rozsáhlou a náročnou 
rekonstrukcí.

V rámci projektu OPD (viz kap. 14) byly financovány dodávky webové aplikace pro poskytování 
dopravních informací a softwarové aplikace pro dopravní inženýry (využití dat z ústředny pro dopravní 
analýzy a rozbory). V roce 2010 dále pokračovaly práce na realizaci přednastavených dopravních 
scénářů, které budou nasazovány buď s ohledem na časové období dne, nebo na základě 
konkrétní, detektory zjištěné, aktuální dopravní situace.

K 31.12.2010 bylo k HDŘÚ Praha prostřednictvím jednotlivých automatických oblastních dopravních 
řídících ústředen (ODŘÚ) připojeno celkem 270 SSZ. Z nadřazené úrovně bylo tedy možné ovládat 
již téměř polovinu (47 %) všech SSZ, která jsou v pražských ulicích instalována. Připojení dalších 
SSZ usnadnilo v roce 2010 dokončení výstavby všech ODŘÚ. Pro potřebu dohledu a řízení 
dopravy nadále zůstaly tři základní systémy VRS 2100, MIGRA a SCALA.

Stav SSZ připojených prostřednictvím jednotlivých ODŘÚ k HDŘÚ na konci roku 2010:
ODŘÚ C1 (Na bojišti) – oblast Centrum 1, pravý břeh – 61 SSZ (systém SCALA)
ODŘÚ C1 (Na Moráni) – oblast Centrum 1, pravý břeh – 14 SSZ (systém VRS 2100)
ODŘÚ C1 (Těšnov) – oblast Centrum 1, pravý břeh – 15 SSZ (systém VRS 2100)
ODŘÚ C2 (Smíchov) – oblast Centrum 2, levý břeh – 70 SSZ (systém MIGRA)
ODŘÚ C3 (Holešovice) – oblast Centrum 3, Holešovice) – 27 SSZ (systém VRS 2100)
ODŘÚ V (Libeň) – oblast Východ – 32 SSZ (systém VRS 2100)
ODŘÚ S (Ládví) – oblast Sever – 23 SSZ (systém SCALA)
ODŘÚ J (Pankrác) – oblast Jih – zatím bez připojeného SSZ
ODŘÚ JZ (Nové Butovice) – oblast Jihozápad – 1 SSZ (systém SCALA)
ODŘÚ JV (Skalka) – oblast Jihovýchod – 5 SSZ (systém SCALA)
ODŘÚ SZ (Dejvická) – oblast Severozápad) – 1 SSZ (systém SCALA)
Dočasná řídící aplikace pro Evropskou ulici (ve výhledu ODŘÚ SZ) umístěná Na bojišti – 21 SSZ

 
Zobrazovací BARCO stěna v sále HDŘÚ Praha Strategické úsekové detektory ve Spořilovské ulici

Modernizace HDŘÚ přinesla také širší uplatnění v oblasti sběru a poskytování dopravních 
informací z území hlavního města Prahy včetně plné kompatibility se systémem Národního 
dopravního informačního centra. Přínosem v dohledu a řízení dopravy bylo i datové propojení 
mezi HDŘÚ a novým dispečinkem Pražského okruhu v Rudné. K informacím pro HDŘÚ slouží 
především 23 úsekových a 108 řezových strategických dopravních detektorů a 28 klimatických 
vozovkových detektorů. Dopravní detektory poskytují data o intenzitách provozu, obsazenosti, 
kolonách, skladbě dopravního proudu a podobně. Jejich instalace byla v roce 2010 dokončena.
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4.5 Dopravní informační centrum (DIC) Praha

Od 1.7.2005 je v Praze v provozu DIC Praha, které nabízí informační služby v oblastech zjišťování 
a poskytování stupňů dopravní zátěže, poskytování informací o dlouhodobých plánovaných 
uzavírkách i mimořádných situacích na komunikační síti a poskytování výstupů z informačních 
databází města především na webové stránky. Zdrojem dat pro distribuované informace jsou 
systémy HDŘÚ Praha a řada zařízení instalovaných v ulicích.

Řidičům slouží v rámci DIC Praha také systém RDS-TMC (Radio Data Systém – Traffic Message 
Channel), který v navigačních mapách ve vozidlech umí zobrazit aktuální dopravní informace 
a navádění jim přizpůsobit. Vzhled zpráv (vysílání je zajišťováno ve spolupráci s Českým rozhlasem, 
Regina) je plně standardizován dle mezinárodních standardů ALERT C. Vysílání RDS-TMC bylo 
pro území Prahy zahájeno od 1.7.2005 jako první v ČR i v bývalém východním bloku vůbec.

Od 1.9.2010 je DIC Praha provozováno výhradně zaměstnanci TSK hl. m. Prahy. Činnost 
dispečerů byla rozšířena o zadávání dopravních informací do redakčního systému DIC Praha 
a jejich kontrolu, obsluhu systému proměnných informačních tabulí (PIT), evidenci rozdílů mezi 
automaticky generovanými dopravními intenzitami a reálnou skutečností a v neposlední řadě 
o monitoring alternativních zdrojů dopravních informací a jejich vkládání do redakčního systému.

Aktuální dopravní informace získávané z DIC Praha slouží v dopravních webových aplikacích 
hl. m. Prahy k tvorbě zátěžových map hustoty provozu, tabulek se stupni dopravy, k distribuci snímků 
z vybraných dopravních kamer a k poskytování informací o dopravních omezeních (uzavírkách).

4.6 Systémy televizního dohledu (TVD)

Na konci roku 2010 byly v hlavním městě Praze v provozu tři systémy kamerového dohledu. 
Systém TVD monitorující především dopravu spravuje TSK hl. m. Prahy. Jeho centrum je v Hlavní 
dopravní řídící ústředně a hlavními uživateli jsou dispečeři HDŘÚ a DIC Praha.

Do systému TVD-TSK hl. m. Prahy bylo napojeno v závěru roku 2010 celkem 245 kamer. Z tohoto počtu 
má 86 kamer umístěných v pražských silničních tunelech videodetekční funkci (48 ve Strahovskému 
tunelu, 32 v tunelu Mrázovka a 6 ve Zlíchovském automobilovém tunelu). Na základě softwarové 
definice potenciálních událostí, které mohou v zorném poli kamery nastat, dokáží tyto kamery samy 
rozpoznat zastavené vozidlo, detekovat kolonu nebo třeba olej rozlitý na vozovce v tunelu. Obrázky 
ze 118 dopravních kamer TSK jsou dostupné na webových stránkách hl. m. Prahy.

 
Komplexní telematický dohledový systém na Spořilovské ulici PIT Podbabská

V letech 2009 a 2010 bylo na Jižní spojku, ulice Spořilovskou a 5. května instalováno celkem 
20 kamer komplexního telematického dohledového systému. Tyto kamery jsou standardně 
zafixovány v pevné poloze a slouží primárně pro sčítání dopravy na principu videodetekce. Mohou 
rovněž rozpoznávat kolony a vyhodnocovat některé další dopravní situace. Operátoři HDŘÚ mají 
možnost s těmito kamerami i otáčet, když si potřebují přiblížit nějakou konkrétní dopravní situaci 
v okolí. Po dobu otočení kamery jsou však videodetekční funkce kamery dočasně přerušeny.

Další dva systémy slouží jednak pro monitorování situace v prostorech metra (systém DP hl. m. 
Prahy, a. s.), jednak k obecně bezpečnostním účelům a dohledu nad veřejným pořádkem 
(Městský kamerový systém).
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4.7 Proměnné informační tabule (PIT)

Proměnné informační tabule (PIT) jsou v Praze instalovány za účelem zobrazování aktuálních 
informací o dopravě na návazné komunikační síti a o krátkodobých i dlouhodobých uzavírkách 
zejména ve vztahu k tunelům Městského okruhu. Celkově bylo k 31.12.2010 v Praze funkčních 
22 PIT (zařízení umístěné v blízkosti křižovatky Patočkova – Střešovická bylo z důvodu probíhající 
stavby Městského okruhu na přilehlé komunikaci dočasně vyřazeno z provozu).

Ve druhé polovině uplynulého roku probíhala projekční příprava 3 PIT na Jižní spojce a Štěrboholské 
radiále, jejichž stavba souvisí s vyššími požadavky na informování řidičů v okolí křižovatky Jižní 
spojka – Spořilovská po otevření jihozápadní části Pražského okruhu. V souvislosti s úpravami 
povrchových komunikací v okolí nového tunelového komplexu Blanka byla dále projekčně 
zpracována výstavba 8 PIT v okolí severní části Městského okruhu.

4.8 Měření rychlosti a zaznamenávání jízd na červenou

Zařízení pro měření úsekové rychlosti se skládá ze dvojice portálů s kamerami, které sejmou 
snímek vozidla vždy na začátku i konci úseku. Na základě identifikace vozidla dle registrační 
značky, délky úseku a časových údajů je pak vypočtena průměrná rychlost.

 
Úsekové měření rychlosti v Evropské ulici Profilové měření rychlosti ve Střešovické ulici

V závěru roku 2010 byla tímto způsobem zjišťována rychlost na 21 úsecích (pět obousměrných 
je počítáno jako dva úseky) v hlavním městě Praze. Realizovány byly dva úseky. První na Jižní 
spojce mezi ulicemi Spořilovskou a 5. května a druhý spojující již existující koncový portál měření 
na Dobříšské ulici s počátečním portálem měření úseku v tunelu Mrázovka.

Úsekové měření rychlosti v hl. m. Praze (stav k 31.12.2010) – v závorce procento přestupků za listopad 2010

1 5. května do centra (5 %) 12 Patočkova – směr do centra (9 %)

2 Bělohorská – směr z centra (3 %) 13 Poděbradská – směr do centra (1 %) 

3 Dobříšská – směr Barrandovský most (5 %) 14 Poděbradská – směr z centra (pod 1 %)

4 Dobříšská – směr tunel Mrázovka (3 %) 15 Podolské nábřeží – směr do centra (3 %) 

5 Dobříšská – tunel Mrázovka – spojené úseky 4 a 20* 16 Strahovský tunel – směr Mrázovka (1 %) 

6 Evropská – směr do centra (2 %) 17 Strahovský tunel – směr Patočkova (1 %) 

7 Jižní spojka 1 – u Vrbovy ul., směr Krč (1 %) 18 Strakonická – směr do centra (pod 1 %) 

8 Jižní spojka 2 – úsek 5. května – Chodovská (2 %) 19 tunel Mrázovka – směr Barrandovský most (4 %) 

9 Jižní spojka 3 – Průmyslová – lanový most (3 %) 20 tunel Mrázovka – směr Strahovský tunel (3 %) 

10 Jižní spojka 4 – spojené úseky 1 a 2 (15 %) 21 Ústecká – směr z centra (3 %)

11 Jižní spojka 5 – Spořilovská – 5. května*

* nový úsek, data za listopad 2010 nebyla k dispozici 

V roce 2010 bylo realizováno technicky podobné, ale pouze profilové, zařízení pro měření rychlosti 
v blízkosti tramvajové zastávky Ořechovka ve směru do centra města. V lokalitě je osazena jedna 
kamera doplněná dvěmi indukčními smyčkami instalovanými do vozovky. Nová restriktivní aplikace 
zde nahrazuje původní pouze informativní měřič rychlosti.
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V rámci aplikací pro zaznamenávání přestupků je na území hlavního města rozmístěno 
na 14 křižovatkách zařízení pro zjišťování a dokumentování jízd na červenou. V roce 2010 
nebylo toto zařízení doplněno na žádnou světelně řízenou křižovatku, do budoucna se však počítá 
s realizací na dalších SSZ.

SSZ se sledováním jízd na červenou (stav k 31.12.2010) 

0.612a Černokostelecká – Průmyslová (nová technologie) 5.499 K Barrandovu – K Holyni (nová technologie)

2.029 nám. I. P. Pavlova – Sokolská (nová technologie) 5.529 Plzeňská – Jeremiášova

2.069 Legerova – Rumunská 5.569 K Barrandovu – Lamačova (nová technologie)

4.409 Chodovská – U plynárny 5.974 K Barrandovu – Ke Smíchovu (nová technologie)

4.449 Chilská – Opatovská 6.122 Bělohorská – Kukulova (nová technologie)

4.450 Generála Šišky – Československého exilu 8.278 Střelničná – Ďáblická

5.018 Jiráskův most – Janáčkovo nábřeží 9.297 Kolbenova – Kbelská

 
Dokumentace jízd na červenou na křižovatce Ječná – Sokolská Dokumentace jízd na červenou na křižovatce Kolbenova - Kbelská

4.9 Poskytování informací o cestovních dobách (Travel time)

Celkem bylo k 31.12.2010 v Praze v provozu 8 úseků, na nichž jsou řidičům poskytovány 
informace o aktuální očekávané době jízdy vozidel mezi dvěma body. Původních pět úseků 
Evropská (od Nové Šárky po Vítězné náměstí), Jižní spojka – K Barrandovu (od lanového mostu 
po začátek ulice K Barrandovu), K Barrandovu – Jižní spojka (od křižovatky K Barrandovu – 
K Holyni po ulici 5. května), Karlovarská (od ulice Drnovské ke Strahovskému tunelu) a Strakonická 
(Zbraslav – Brarandovský most) bylo v roce 2010 doplněno o další tři úseky vedoucí z ulic 
Ústecké a Cínovecké směrem do ulice V Holešovičkách na Pelc-Tyrolku a také z ulice 5. května 
na Barrandovský most.

K měření cestovních dob je využívána stejná kamerová technologie jako pro měření úsekové 
rychlosti vozidel a zaznamenávání jízd na červenou. Rozpoznávání registračních značek (RZ) tedy 
v tomto případě neslouží k restrikci, ale k informování řidičů. Z rozpoznaných RZ je doba jízdy 
vypočtena automaticky bez zásahu člověka a snímky RZ jsou ihned ze systému odstraněny.

 
Informace o dojezdové době na Evropské ulici Informace o dojezdové době na Strakonické ulici
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ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVY

Nejvýznamnější změnu v organizaci pražské dopravy v roce 2010 představovalo uvedení do provozu 
jihozápadní části Pražského okruhu dne 20.9.2010. V souvislosti s tím byly realizovány tyto úpravy 
organizace dopravy:

vyloučen provoz těžkých nákladních automobilů nad 12 tun celkové hmotnosti na Městském  
okruhu (Jižní spojce) v úseku MÚK Záběhlice – Barrandovský most, s ponecháním možnosti 
vjezdu pro dopravní obsluhu a vozidel zásobování a zákazníků firmy ZAPA BETON,
vyloučen provoz těžkých nákladních automobilů nad 12 tun celkové hmotnosti v ulici  
K Barrandovu v úseku mezi Barrandovským mostem a MÚK Slivenec na Pražském okruhu, 
s možností vjezdu dopravní obsluhy,
vyloučen provoz těžkých nákladních automobilů nad 12 tun celkové hmotnosti v Radotínském  
údolí na komunikacích K Cementárně a Pod Klapicí, s možností vybraných vjezdů pro dopravní 
obsluhu,
zkapacitnění náhradní trasy Pražského okruhu v úseku nultý kilometr dálnice D1 – MÚK  
Záběhlice na dva jízdní pruhy v obou směrech jízdy, vyjma vratné rampy z východní části 
Jižní spojky na ulici Chodovskou, kde zkapacitnění na dva jízdní pruhy bude realizováno 
v další etapě,
připojení této vratné rampy na ulici Chodovskou ve směru Jižní spojka – Spořilovská – dálnice  
D1 bylo vyznačeno jako bezkolizní,
bezkolizního připojení bylo dosaženo i ve směru Spořilovská – přímá rampa na Jižní spojku  
k MÚK Záběhlice, a to snížením počtu jízdních pruhů ze tří na dva na Jižní spojce před tímto 
připojením,
realizací propojení ulice Na Chodovci a tramvajové tratě u tramvajové smyčky Spořilov  
pro autobusy MHD a umožněním jejich jízdy po tramvajovém tělese ve směru do centra bylo 
eliminováno dříve obtížné připojování autobusů MHD do ulice Spořilovské spojkou z ulice 
Na Chodovci,
bylo vypnuto SSZ na připojení rampy z ulice Modřanské na Barrandovský most a snížen  
počet jízdních pruhů ze tří na dva před místem jejího připojení,
byl vyznačen zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 7,5 t a 3,5 t celkové hmotnosti  
na místních komunikacích Prahy 4 tak, aby pro tato vozidla nemohly být zneužívány jako 
náhradní trasy.

 
Úprava Spořilovské ulice ve směru k MÚK Záběhlice Propojení ulice Na Chodovci a tramvajové tratě pro autobusy MHD

Uvedená dopravní opatření společně se zkapacitněním Šterboholské radiály, zvýšením informovanosti 
řidičů o dojezdové doby na Jižní spojce a užitím dalších telematických aplikací přinesla výrazné 
snížení podílu těžké nákladní dopravy na Jižní spojce a ulici K Barrandovu a tím snížení 
negativních dopadů (hluk, emise, otřesy) na obytná území v Krči, Braníku a na Barrandově spolu 
s celkovým zvýšením plynulosti a bezpečnosti dopravy na zmíněných komunikacích.

Snížení objemu nákladní dopravy na Jižní spojce bylo s výhodou využito pro rychlé spojení 
Jižního Města se Smíchovem expresní autobusovou linkou MHD.

V průběhu roku 2010 nadále probíhaly přechodné změny v organizaci dopravy při výstavbě 
Městského okruhu a mimoúrovňových křižovatek Malovanka, Prašný most a Špejchar, které 
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lze sice považovat za lokální, avšak významnou měrou ovlivňující plynulost dopravy nejen 
na komunikacích městské části Prahy 6, ale i celého severozápadního sektoru města.

V březnu byla uzavřena Patočkova ulice v úseku MÚK Malovanka – Myslbekova v souvislosti 
se zahájením stavebních prací na hloubeném tunelovém úseku stavby 2.B Strahovského tunelu. 
Automobilová doprava byla převedena na obousměrnou objízdnou trasu ulicemi Myslbekova, 
Bělohorská a Pod Královkou. Dopravní opatření se dotklo i vedení autobusových a tramvajových 
linek MHD.

 
Začátek stavby části MO v uzavřené části Patočkovy ulice Značení náhradní trasy za Patočkovu ulici

Od července si stavební práce na propojení s tunelovým úsekem Brusnice vyžádaly uzavření ulice 
Patočkovy až k ulici Střešovické a automobilová doprava byla od křižovatky s ulicí Střešovickou 
vedena po provizorní komunikaci podél hradeb do křižovatky Myslbekova – Nad vojenským 
hřbitovem. Ve druhé polovině roku byl obnoven provoz po definitivní severní vozovce ulice Milady 
Horákové z Letné přes Špejchar na Prašný most.

V roce 2010 trvalo i omezení na komunikacích Pražského okruhu, Novopacké a Kbelské v místech 
napojení Vysočanské radiály a dále komunikací Kbelské a Veselské při výstavbě mimoúrovňové 
křižovatky Letňany. V souvislosti s výstavbou stanic na trase A metra Dejvická – Motol byla 
od října omezena doprava v ulicích Evropské a Kukulově.

 
Obnovený provoz v severní polovině ulice M. Horákové Rozšířená pěší zóna v Jilské ulici

Významné bylo dopravní omezení na Pražském okruhu při jeho rekonstrukci v úseku Slivenec – 
Třebonice (úplná uzavírka od března do září 2010 vždy jednoho jízdního pásu s obousměrným 
převedením dopravy do druhého jízdního pásu) a do zprovoznění Pražského okruhu také snížení 
počtu jízdních pruhů na Strakonické ulici v souvislosti se stavbou MÚK Zbraslav.

Dílčí změny v organizaci dopravy proběhly při zjednosměrnění místních komunikací a při zřizování 
obytných zón a zón „Tempo 30“ na území městských částí Praha 7, 11, 13, 16 a 21.

V oblasti centra Prahy byly v roce 2010 realizovány jen menší úpravy organizace dopravy 
na některých obslužných komunikacích, např. rozšíření pěší zóny v Jilské ulici na Starém Městě 
nebo vytvoření obytných zón před školními budovami na území MČ Praha 2 (ulice Na hrobci, 
Kladská, Sázavská).
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BEZPEČNOST DOPRAVY NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI

6.1 Dopravní nehody

V roce 2010 bylo v Praze evidováno 18 190 nehod (+17 % oproti roku 2009), při nichž bylo 
29 osob usmrceno (-27 %) a 2 172 osob zraněno (-11 %). S účastí chodců došlo k 594 nehodám 
(-12 %), 16 osob bylo usmrceno (+23 %) a 560 osob bylo zraněno (-11 %). Chodci sami zavinili 
262 nehod (-14 %), přičemž bylo usmrceno 5 osob (±0 %) a 243 osob bylo zraněno (-10 %). 
Rozhodující podíl nehod zavinili řidiči (17 555 z 18 190 nehod, tj. 97 %). Hlavními příčinami nehod 
zaviněných řidiči byly nesprávný způsob jízdy a nedání přednosti v jízdě. Počet nehod, při kterých 
byl u viníka zjištěn alkohol, byl 510 (-12 %).

Nehody, následky na zdraví a hlavní příčiny nehod

Rok 2008 2009 2010 rozdíl 10/09 (%)

Počet nehod 30 251 15 583 18 190 +17

Počet smrtelných zranění 38 40 29 -27

Počet těžkých zranění 334 347 279 -20

Počet lehkých zranění 1 941 2 082 1 893 -9

Počet nehod se zraněním 1 909 2 094 1 885 -10

Počet nehod bez zranění 28 342 13 489 16 305 +21

Zaviněno řidičem 29 530 14 968 17 555 +17

z toho: nedodržení bezpečné vzdálenosti 7 777 2 555 3 240 +27

nevěnování se řízení 4 506 2 211 2 784 +26

jízda na červenou 461 327 338 +3

nedání přednosti proti příkazu dopravní značky 1 981 933 1 065 +14

nedání přednosti při odbočování vlevo 962 589 577 -2

nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu 2 601 1 175 1 444 +23

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 154 104 92 -12

nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla 216 158 101 -36

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, mokro, bláto apod.) 989 911 1 172 +29

nepřizpůsobení rychlosti komunikaci (zatáčka, šířka, klesání, stoupání apod.) 281 208 152 -27

Zaviněno závadou komunikace 77 72 96 +33

Zaviněno chodcem 326 304 262 -14

Zaviněno cyklistou 45 68 72 +6

Základní trend nehodovosti v roce 2010 ve srovnání s předcházejícím rokem: nárůst počtu 
evidovaných nehod, pokles počtu usmrcených osob, počtu těžce i lehce zraněných osob a počtu 
nehod se zraněním.

Z posouzení dlouhodobého trendu vývoje dopravní nehodovosti je možné konstatovat, že 
v 60. až 80. letech minulého století byla dlouhodobá tendence vývoje nehodovosti relativně 
příznivá, neboť počet evidovaných dopravních nehod zhruba odpovídal vývoji dopravních výkonů 
a zvyšoval se pomaleji než dopravní výkony. V 90. letech se základní tendence vývoje změnila 
v nepříznivou, neboť dopravní nehody začaly přibývat rychleji než dopravní výkony. Tím vzrůstala 
i míra nehodového rizika, vyjádřená ukazatelem relativní nehodovosti (počtem nehod připadajícím 
na milion ujetých vozokilometrů).

Od roku 2001 se počet evidovaných dopravních nehod snížil i při dále pokračujícím nárůstu 
automobilového provozu, takže se relativní nehodovost rovněž snížila (o 66 % v roce 2010 
ve srovnání s rokem 2000).

Na výrazný pokles počtu evidovaných dopravních nehod od roku 2001 mělo vliv i ustanovení 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a jeho následných novelizací, 
podle nichž se několikrát měnila povinnost nahlašovat polici pouze ty dopravní nehody bez zranění 
a bez poškození majetku třetí osoby, při nichž došlo k hmotné škodě zřejmě převyšující následující 
částky:

do konce roku 2000 1 000 Kč 
od ledna 2001 20 000 Kč 
od července 2006 50 000 Kč 
od ledna 2009 100 000 Kč 
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TSK-ÚDI

TSK-ÚDI
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V roce 2010 připadalo v celopražském průměru 
2,5 evidovaných dopravních nehod na 1 milion 
ujetých vozokilometrů.

Příznivým trendem v bezpečnosti dopravy je 
snižování počtu smrtelných, těžkých i lehkých 
zranění při dopravních nehodách, a to i navzdory 
pokračujícímu nárůstu automobilového provozu 
ve městě. Celkový počet zranění při dopravních 
nehodách se z původních 3 861 zranění v roce 
2000 snížil na 2 201 zranění v roce 2010, 
tj. o 43 %, zatímco ve stejném období vzrostl 
automobilový provoz v Praze o 33 %.

Ještě příznivější je porovnání dlouhodobého 
vývoje počtu zranění s intenzitou automobilového 
provozu v posledních 20 letech. Ve srovnání s rokem 1990 se za posledních 20 let automobilový 
provoz ve městě zvýšil na více než trojnásobek (o 204 %), zatímco počet zranění při dopravních 
nehodách poklesl o 33 % (ze 3 269 zranění v roce 1990 na 2 201 zranění v roce 2010), a to 
všech druhů zranění – smrtelných, těžkých i lehkých.

Počty dopravních nehod, zranění a relativní nehodovost 1961 – 2010

Rok
Celkem nehod Smrtelná zranění Těžká zranění Lehká zranění Relativní

nehodovost

Dopravní

výkony %počet % počet % počet % počet %

1961 5 495 30 63 69 580 157 2 361 84 7,3 31

1971 8 496 47 123 135 567 154 4 046 144 5,1 69

1981 13 064 72 81 89 401 109 2 572 92 7,1 76

1990 18 024 100 94 100 369 100 2 806 100 7,5 100

1995 33 898 188 123 131 679 184 4 044 144 7,9 178

2000 40 560 225 80 85 521 141 3 260 116 7,4 228

2005 33 349 185 61 65 393 107 2 603  93 5,1 273

2008 30 251 168 38 40 334 91 1 941 69 4,7 288

2009 15 583 86 40 42 347 94 2082 74 2,2 291

2010 18 190 101 29 31 279 76 1 893 67 2,5 304

100 % = rok 1990

Relativní nehodovost = počet nehod připadající na jeden milion ujetých vozokilometrů (prům. hodnoty, celá komunikační síť)

Dopravní výkony = ujeté vozokilometry, celá komunikační síť

Nehody, zranění a dopravní výkony v Praze 1961 – 2010

celá komunikační síť, rok celkem

Nehoda na křižovatce Legerova – Rumunská
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6.2 Dopravní výchova

Dopravní výchově dětí byla v roce 2010 věnována ze strany hlavního města Prahy velká 
pozornost. Byla zajišťována řada programů, mezi něž patří zejména program systematického 
výcviku na dětských dopravních hřištích (dále jen DDH), program pro začínající cyklisty (Dopravní 
soutěž mladých cyklistů), dopravně výchovné pořady pro děti a mládež, interaktivní dětská 
divadelní představení s dopravně výchovnou tematikou a další akce.

V hlavním městě Praze bylo v roce 2010 v provozu devět stálých DDH. Na dětských dopravních 
hřištích probíhal výcvik podle tématického plánu dopravní výchovy zpracovaného Ministerstvem 
dopravy. Plán je zaměřen především na žáky 4. ročníků základních škol, protože se jedná 
o začínající cyklisty. V případě volné kapacity na DDH se mohou výcviku zúčastnit i žáci ostatních 
ročníků základních škol nebo děti z mateřských školek. V roce 2010 prošlo na pražských 
dopravních hřištích organizovanou výchovou 36 041 žáků základních škol. Odpoledních programů 
se zúčastnilo 19 705 dětí.

 
Dětské dopravní hřiště na Karlově Jízda zručnosti

Program pro začínající cyklisty – Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) vyhlašuje Ministerstvo 
dopravy ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a obsahuje 4 části: 
testy z pravidel provozu na pozemních komunikacích, praktickou jízdu městem podle pravidel 
(v Praze jsou k této disciplíně využívána dětská dopravní hřiště), jízdu zručnosti (praktická jízda 
mezi různými překážkami) a znalosti první pomoci.

Akce je převážně zaměřena na žáky 2. stupně základních škol a vítězná družstva postupují 
přes oblastní, celopražské a republikové kolo až do soutěže mezinárodní, která se v roce 2010 
konala ve Skopje, hlavním městě Makedonie. V roce 2010 se základních kol soutěže zúčastnilo 
107 škol a do oblastních kol se zapojili žáci z 8 městských částí. Počet účastníků byl o cca 55 % 
vyšší oproti roku 2009. Celostátní kolo DSMC 2010 se konalo ve Šternberku v Olomouckém 
kraji.

Další formou prevence dopravní nehodovosti je cyklus dopravně výchovných pořadů určených 
pro děti z mateřských, základních i středních škol. Ve spolupráci s Mezinárodním studentským 
divadlem Evropa bylo zrealizováno 24 pořadů.

V areálu Muzea policie České republiky bylo sehráno 46 interaktivních dětských divadelních 
představení „Pohádkový semafor“ a „Kolo tety Berty“. Děti jsou při nich vtaženy do děje, 
spolupracují s herci a loutkami. Pro nejmladší věkovou skupinu je to velmi zajímavá a účinná 
forma dopravní výchovy.

Řada bezpečnostních akcí se v roce 2010 konala i pro dospělé účastníky silničního provozu (jarní 
a podzimní jízdy zručnosti pro řidičskou veřejnost, akce pro neslyšící motoristy). Proběhlo také 
několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na celou rodinu.

Součástí dopravní výchovy je i školení řidičů, které je každý zaměstnavatel povinen zajistit 
ve smyslu zákoníku práce pro zaměstnance, kteří řídí při plnění pracovních úkolů služební nebo 
soukromé motorové vozidlo do hmotnosti 3,5 t.
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6.3 Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti

Na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti na komunikační síti hlavního města Prahy bylo 
v roce 2010 vynaloženo v rámci rozpočtu BESIP na běžné výdaje celkem 11,8 mil. Kč. Běžné 
výdaje jsou určeny zejména na osazování montovaných zpomalovacích prahů, zdrsňování vozovek, 
osazování silničních zrcadel, úpravy a osazovaní dopravně bezpečnostních svodidel a zábradlí, 
projekt „Bezpečná cesta do školy – přechody“ a na další dopravně bezpečnostní opatření. 
Na kapitálové výdaje byla vyčerpána částka 31,3 mil. Kč s určením na výstavbu zpomalovacích 
prahů, přisvětlení přechodů pro chodce a další bezpečnostní opatření stavebního i nestavebního 
charakteru.

Dlouhé stavebně upravené zpomalovací prahy integrované s přechodem pro chodce byly loni realizovány 
v lokalitách Střešovická – Za průsekem (Praha 6) a V zahrádkách – Na chmelnici (Praha 3).

 
Střešovická – Za průsekem V zahrádkách – Na chmelnici

V rámci dalších stavebních opatření proběhla výstavba nového Z přechodu přes Bělohorskou ulici 
v blízkosti ulice Šultysova, byla provedena úprava křižovatky Nuselská – Adamovská a přechodů 
pro chodce v lokalitách Skalská – Meteorologická, Hrozenkovská – Vratičová a Vlašimská – Ruská. 
Dělící ostrůvky byly osazeny v lokalitách Pod hranicí – V hůrkách a Pod hranicí – Petržílkova. 
Montované krátké zpomalovací prahy byly podle požadavků jednotlivých silničních správních 
úřadů provedeny v 9 lokalitách.

 
Nový přechod typu Z přes Bělohorskou ulici Pod hranicí – V hůrkách

Osazení betonových svodidel, dopravně – bezpečnostního zábradlí a antiparkovacích sloupků 
se uskutečnilo v 11 případech, v 7 lokalitách byla instalována silniční zrcadla. Zdrsnění povrchu 
komunikace proběhlo v ulici Klárov, v úseku U Bruských kasáren – Mánesův most a na Hlávkově 
mostě v úseku Klimentská – nábřeží Kapitána Jaroše.

Ve 34 lokalitách, zejména u škol, byla ve prospěch bezpečnosti provozu provedena s nákladem 
9,4 mil. Kč úprava dopravního značení přechodů, na 13 lokalitách úprava povrchu vozovky 
systémem „ROCBINDA“ (červený zdrsněný povrch vozovky), na 9 lokalitách oprava starších 
povrchů „ROCBINDA“, v 7 lokalitách byly instalovány měřiče aktuální rychlosti.

Významným prvkem zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce je jejich přisvětlení, 
které bylo instalováno celkem ve 34 lokalitách s finančními náklady 17,7 mil. Kč.

6
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DOPRAVA V KLIDU

7.1 Centrum města

V užším centru města, které tvoří převážně území Pražské památkové rezervace (PPR) o rozloze 
cca 9 km2, nedošlo v roce 2010 k žádným významným změnám v organizaci dopravy v klidu. 
Na celém území MČ Praha 1, Praha 2 a na území Prahy 3 a Prahy 7, spadajícím do užšího centra 
města, jsou na místních komunikacích (MK) v provozu ve stejném rozsahu jako v roce 2009 zóny 
placeného stání (ZPS). Počet stání v ZPS se v průběhu každého roku mírně mění v důsledku 
různých, většinou dočasných, dopravních omezení.

Provozovatelé ZPS a díky nim i úřady MČ, ve kterých byly ZPS zavedeny, mají velmi dobrý 
přehled o počtu parkovacích/odstavných stání na MK v jimi spravovaném území a o využívání 
těchto stání. Nejdůležitější údaje o stavu ZPS v roce 2010, zejména pokud se týká obsazenosti 
a respektovanosti stání pro rezidenty/abonenty a návštěvníky a jejich změn vůči roku 2009, jsou 
uvedeny v následující tabulce.

Situace v zavedených ZPS v roce 2010, vývoj respektovanosti a obsazenosti

Koeficienty obsazenosti a respektovanosti
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 7

počet stání % počet stání % počet stání % počet stání %

Celkem 9 090 100 12 570 100 13 560 100 9 120 100

Rezidenti + abonenti (modrá zóna) 6 680 73 10 255 82 11 670 86 7 620 83

   koeficient obsazenosti 2010 - 79,6 - 75,6 - 68,1 - 71,7

   koeficient obsazenosti 2009 - 79,4 - 75,6 - 67,3 - 73,0

změna koeficientu obsazenosti 2010-2009 - +0,2 - 0,0 - +0,8 - - 1,3

   koeficient respektovanosti 2010 - 87,8 - 91,9 - 90,8 - 93,4

   koeficient respektovanosti 2009 - 85,1 - 90,0 - 91,4 - 91,2

změna koeficientu respektovanosti 2010-2009 - +2,7 - +1,9 - -0,6 - +2,2

Návštěvníci (oranžová a zelená zóna) 2 260 25 2 185 17 1 690 12 1 420 16

   koeficient obsazenosti 2010 - 75,1 - 63,2 - 57,5 - 58,1

   koeficient obsazenosti 2009 - 77,3 - 65,8 - 55,0 - 59,5

změna koeficientu obsazenosti 2010-2009 - -2,2 - -2,6 - +2,5 - -1,4

   koeficient respektovanosti 2010 - 45,8 - 50,2 - 71,5 - 50,9

   koeficient respektovanosti 2009 - 46,0 - 54,4 - 59,1 - 49,9

změna koeficientu respektovanosti 2010-2009 - -0,2 - -4,2 - +12,4 - +1,0

Z výše uvedené tabulky je patrné, že:

 Obsazenost míst pro stání vozidel v modré zóně (pro rezidenty a abonenty) se v letech 2009 
– 2010 pohybovala cca v rozmezí 67 – 80 %, nejvyšší byla v Praze 1, nejnižší v Praze 3.

 Obsazenost míst pro stání vozidel v oranžové 
a zelené zóně (pro návštěvníky) se v letech 
2009 – 2010 pohybovala cca v rozmezí 55 – 
77 %, opět nejvyšší byla v Praze 1 a nejnižší 
v Praze 3.

 Respektovanost v rezidentní a abonentní 
zóně se pohybovala v období let 2009 – 
2010 cca v rozmezí 85 – 93 %, nejvyšší 
byla v Praze 7 (93,4 %), nejnižší v Praze 1 
(85,1 %).

 Respektovanost v „návštěvnické“ zóně byla 
v období let 2009 – 2010 mnohem nižší než 
v rezidentní a abonentní zóně. Pohybovala 
se v rozmezí cca 46 – 72 %. Nejnižší byla 
v Praze 1 (cca 46 %), nejvyšší v Praze 3 
(cca 60 – 71,5 %).
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Po rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z roku 2009 o zavedení tzv. „smíšených zón“, které by umožnily 
efektivnější využití parkovacích kapacit v některých úsecích místních komunikací, byla zavedena 
smíšená zóna pouze na území MČ Praha 2, zatím jako její 1. část ve Španělské ulici v úseku 
Vinohradská – Mánesova.

Jednotlivé městské části provádějí, pokud je to možné, drobné úpravy dopravního režimu s cílem 
zvýšit počet parkovacích stání. V roce 2010 se jednalo např. o úpravy stání v úseku Lupáčovy 
ulice v Praze 3 nebo o umožnění parkování na chodníku v úseku ulice Letohradské podél plotu 
Národního technického muzea v Praze 7.

Pro stání vozidel návštěvníků centra Prahy v denní době jsou též k použití hlídaná povrchová 
parkoviště s lineární hodinovou sazbou za stání (např. Florenc, Wilsonova u Hlavního nádraží, 
Alšovo nábř., Malostranské nám. apod.). Cena za 1 hodinu stání na těchto hlídaných parkovištích 
se pohybuje v současné době v rozmezí od 20 Kč/h (Florenc) do 40 Kč/h (Alšovo nábř., 
Malostranské nám.).

 
Značení smíšené modré a oranžové zóny ve Španělské ulici v Praze 2 Nové placené parkoviště v blízkosti AN Florenc

Motorizovaní návštěvníci centra města mohou využívat pro stání svých vozidel též hromadné 
parkovací a garážové objekty, které jsou převážně podzemní a byly postavené vesměs jako 
součást velkých nákupních středisek, hotelů, společenských zařízení a dalších komerčních objektů 
(např. Palladium, Millennium Plaza, Rudolfinum, Národní divadlo apod.).

Cena za 1 hodinu stání vozidla pro návštěvníka ve veřejných hromadných garážích v centru 
se pohybuje obvykle mezi 40 – 50 Kč, u některých velkých obchodních center je pro vozidla 
nakupujících parkování cenově zvýhodněno (např. v obchodním centru Nový Smíchov jsou 
v pracovních dnech první 3 hodiny parkování zdarma, 4. hodina je za 50 Kč, 5. hodina za 70 Kč 
a od 6. hodiny se platí 100 Kč za každou započatou hodinu stání, o víkendech a státních 
svátcích je 5 hodin parkování zdarma).

Nevyužitou kapacitu stání v těchto hromadných parkovacích a garážových objektech mohou 
využívat k dlouhodobému stání vozidel i abonenti a rezidenti. Cena za stání vozidla je však 
poměrně vysoká, dosahuje částky obvykle 5 až 6 tisíc Kč za 1 měsíc. Cenově zvýhodněné 
bývá stání jen v noci (např. v Palladiu od 19.00 h do 9.00 h za 1 715 Kč/měsíc nebo v Kotvě 
od 20.00 h do 7.00 h za 2 500 Kč/měsíc) nebo i o víkendech a svátcích (např. Palladium víkend 
+ noc za 3 025 Kč/měsíc).

7.2 Ostatní území města

Situace s odstavováním a parkováním vozidel na území města vně jeho centra se zejména 
v sídelních útvarech s vysokopodlažní zástavbou neustále zhoršuje. Obyvatelé zde bydlící a jejich 
návštěvy mohou využívat ke stání svých vozidel převážně využitelné plochy místních komunikací, 
v menším rozsahu ojedinělé hromadné garáže nebo hlídaná plošná parkoviště. V lokalitách 
s nízkopodlažní zástavbou mohou stát vozidla místních obyvatel na soukromých pozemcích nebo 
v jednotlivých garážích.

Jednotlivé městské části se snaží zvýšit počet míst pro stání vozidel v jimi spravovaném území, např.:
 v Praze 9 byl zvýšen počet stání v ulici Varnsdorfské a byla otevřena hromadná garáž 
Lovosická s 327 garážovými boxy a 83 venkovními stáními (investorem byla MČ Praha 9, 
náklady na její výstavbu činily cca 100 mil. Kč),
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 v Praze 13 bylo v lokalitě Velké Ohrady 
vybudováno parkoviště pro 89 vozidel 
mezi ulicí Janského a ulicí Tlumačovskou 
a parkovací zálivy pro 122 vozidel při ulici 
Janského.

V některých územních celcích vně centra města 
je stále obtížnější nalézt místo pro časově 
omezené parkování u zařízení lokální občanské 
vybavenosti (školská a zdravotní zařízení, nákupní 
střediska apod.). Z tohoto důvodu se v těchto 
lokalitách zřizují časově omezená, případně 
placená stání, např.:
 v Praze 11 byla před ZŠ K Milíčovu zřízena 
obslužná časově omezená parkovací stání 
do max. 15 min., kontrola doby stání se provádí pomocí parkovacích hodin (kotoučů),

 v Praze 13 byla vymezena placená stání před Úřadem MČ Praha 13 (parkoviště souběžně 
s ulicí Petržílkovou a příjezd k poliklinice Lípa Centrum), parkoviště byla vybavena parkovacími 
automaty,

 v Praze 16 byla vymezena placená stání v ulici Sídliště před zdravotním střediskem a v ulici 
Vrážské, vybavená parkovacími automaty,

 v Praze 22 byla zřízena 3 placená parkoviště na Novém náměstí s kapacitou celkem 
83 parkovacích stání, vybavená parkovacími automaty.

Ceny za stání vozidel návštěvníků v parkovacích a garážových objektech ve středním pásmu města 
obvykle klesají se vzdáleností od centra. Například v garáži Flora v Praze 3 činí 300 Kč/den, 
v garáži Limuzská v Praze 10 jen 120 Kč/den.

 
 Placená stání v blízkosti Nového náměstí v Uhříněvsi Garáže Flora

Počet míst pro stání vozidel ve veřejných a soukromých garážích na území města vně jeho centra 
se odhaduje na cca 200 tisíc stání. Na mimouličních parkovištích může parkovat cca 40 tisíc 
vozidel.

Přehled o celkovém počtu stání na spravovaném území má jen málokterá městská část. 
Nejpřesnější přehled má zřejmě jen MČ Praha 11, která uvádí následující počty stání:
 17 179 stání na MK a přilehlých parkovištích,
 5 120 stání na hlídaných parkovištích,
 4 304 stání v hromadných garážích.

7.3 Záchytná parkoviště P+R

Systém záchytných parkovišť P+R nabízí potenciálním uživatelům vhodnější způsob realizace 
jejich cest městským prostředím, než je jízda osobním automobilem. V řadě případů poskytuje 
nejlepší možné parametry dopravní obsluhy území, které nemůže zajistit jeden samotný druh 
dopravy. Záchytná parkoviště v celoměstském měřítku příznivě ovlivňují životní prostředí a mohou 

Parkoviště mezi ulicí Janského a ulicí Tlumačovskou
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být nápomocná v řešení dopravní situace při vypjatých či dokonce krizových stavech majících 
negativní vliv na plynulost dopravy.

Kapacita systému záchytných parkovišť P+R se na území hlavního města rozvíjí již od roku 1997. Zatím 
poslední zvýšení kapacity tohoto systému proběhlo v roce 2008 se zprovozněním P+R Letňany.

V současné době je k dispozici na 17 záchytných parkovištích ve 14 lokalitách přibližně 2 900 
parkovacích stání pro základní funkci systému P+R.

Lokality stávajících záchytných parkovišť systému P+R

Režim provozu

Záchytná parkoviště jsou zřízena jako veřejná oplocená hlídaná parkoviště pro osobní automobily 
s regulovanou parkovací dobou. Provozní doba je stanovena od 4 hodin ráno do 1 hodiny ranní 
následujícího dne, v noci z pátku a ze soboty je provozní doba prodloužena do 2 hodin ráno.

Od 1.6.2010 je na málo využívaném P+R Běchovice omezen provoz s obsluhou na dobu 7-19 h. 
Mimo tuto dobu je parkoviště dostupné pouze po telefonické domluvě.

Ceny za parkování a zapojení do PID

Cena za parkování je stanovena ve výši 10 Kč za každý jeden nepřetržitý pobyt vozidla v provozní 
době parkoviště. Parkoviště je zakázáno využívat mimo stanovenou provozní dobu a v případech, 
kdy uživatel k další cestě do cílového místa nepokračuje dopravními prostředky PID. Za každé 
porušení provozního řádu je provozovatel parkoviště oprávněn vybírat částku 100 Kč.

Tarifně jsou záchytná parkoviště začleněna do systému pražské integrované dopravy prostřednictvím 
předplatních jízdenek a zvýhodněných denních či zpátečních jízdenek. Řidiči, kteří mají v držení 
předplatní jízdenku PID pro pásma P+0 nebo mají v těchto pásmech právo na bezplatnou přepravu 
platí pouze poplatek za parkování. Ostatní řidiči si zakoupí speciální zvýhodněnou jízdenku PID 
v souvislosti s parkováním na parkovištích P+R. Mají na výběr mezi přestupní zpáteční jízdenkou 
za 50 Kč nebo jednodenní síťovou jízdenkou za 90 Kč. V ceně takových jízdenek je již zahrnut 
poplatek za parkování. Ostatní uživatelé záchytných parkovišť se řídí běžným tarifem PID.

7



Ročenka dopravy Praha 201064

Využívání záchytných parkovišť systému P+R

I v roce 2010 byl patrný efekt postupného nárůstu ve využívání záchytných parkovišť P+R vázaných 
na metro linky C, který umožnila kapacitní záchytná parkoviště P+R Chodov a P+R Letňany. Kapacita 
těchto relativně nových záchytných parkovišť bývá v pracovních dnech již zcela využita.

Vývoj počtu parkujících vozidel na záchytných parkovištích P+R

Mimo tří záchytných parkovišť (P+R Běchovice, P+R Palmovka a P+R Skalka 2) jsou kapacity 
pro základní funkci systému P+R pravidelně plně vytěžovány.

 
P+R Zličín 1 Patrové P+R Letňany

Během roku se využití záchytných parkovišť pravidelně mění. Časově omezený pokles ve využívání 
záchytných parkovišť lze zaznamenat v době nižších dopravních výkonů automobilové dopravy 
(zimní měsíce a období letních prázdnin).

Roční variace počtu parkujících vozidel na parkovištích P+R v letech 2007 – 2010
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Počty vozidel parkujících na parkovištích P+R za měsíc říjen (2007 – 2010)

Parkoviště 2007 2008 2009 2010
Běchovice 173 215 191 90
Černý Most 1 11 727 11 294 10 942 10 881
Černý Most 2 3 281 3 482 2 912 2 817
Depo Hostivař 4 519 5 936 5 737 5 474
Holešovice 2 890 3 500 3 785 3 940
Chodov 12 857 17 607 19 763 18 668
Ládví 2 748 2 593 2 284 2 175
Letňany - 12 456 16 567 18 510
Nové Butovice 2 264 2 346 2 164 2 228
Opatov 6 180 6 143 6 039 5 790
Palmovka 1 417 1 416 1 225 1 277
Radotín 296 286 431 348
Rajská zahrada 2 595 2 920 2 805 2 502
Skalka 1 2 029 1 917 1 745 1 824
Skalka 2 318 731 757 647
Zličín 1 3 109 3 175 2 879 3 722
Zličín 2 2 735 2 746 2 924 2 649
Celkem 59 138 78 763 83 150 83 542

Stání mimo provozní dobu parkovišť (vyjma doplňkových služeb)

I přes vyšší míru zpoplatnění jsou záchytná parkoviště z různých důvodů využívána i mimo 
provozní dobu. Při sledování nočního stání v dubnu 2010 bylo zjištěno celkem 1 381 vozidel 
parkujících mimo provozní dobu. Nejvýznamněji to bylo na P+R Holešovice (průměrně 9 vozidel 
za noc), patrně proto, že bývá využíváno i pro odstavení vozidel při dálkových cestách železniční 
dopravou. Průměrně 6-7 vozidel bylo v noci zaznamenáno na P+R Ládví a na P+R Letňany.

Počet vozidel parkujících na záchytných parkovištích P+R mimo provozní dobu

Denní variace využití kapacity záchytných parkovišť systému P+R

Pro ilustraci uvádíme grafy denní variace využití vybraných záchytných parkovišť, které zobrazují 
typické průběhy obsazenosti přetíženého P+R Zličín 1 a vytíženého P+R Chodov během 
pracovních i víkendových dní. Tyto ukázky vycházejí z analýzy pravidelně snímkovaných dat 
aktuální obsazenosti parkovišť v průběhu října 2010.
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 Denní variace využití kapacity P+R Zličín 1 Denní variace využití kapacity P+R Chodov

 říjen 2010 říjen 2010

Na základě denní variace využití kapacity v říjnovém měsíci je možné sestavit přehled orientačních 
charakteristik jednotlivých záchytných parkovišť jako je doba nejčasnějšího zaplnění kapacity 
parkoviště (v pracovních dnech) nebo maximální doba zaplnění parkoviště na 99 % kapacity.

Orientační doba naplnění kapacity jednotlivých záchytných parkovišť (řazeno dle doby naplnění kapacity)

Záchytné parkoviště Kapacita Návazná doprava Naplnění kapacity Doba trvání 99 % vytíženosti

P+R Zličín 2 60   Metro B 6:15 9 h 30 min

P+R Holešovice 74   Metro C 6:35 9 h 35 min

P+R Nové Butovice 57   Metro B 6:40 8 h 50 min

P+R Zličín 1 84   Metro B 6:45 7 h 55 min

P+R Ládví 78   Metro C 7:00 8 h 05 min

P+R Rajská zahrada 90   Metro B 7:40 7 h 20 min

P+R Černý Most 1 294   Metro B 7:45 7 h 40 min

P+R Radotín 15   Vlak S7 8:00 7 h 25 min

P+R Černý Most 2 131   Metro B 8:10 5 h 40 min

P+R Opatov 181   Metro C 8:40 6 h 00 min

P+R Skalka 1 43   Metro A 8:40 6 h 40 min

P+R Depo Hostivař 169   Metro A 8:45 6 h 10 min

P+R Chodov 653   Metro C 10:20 3 h 45 min

P+R Letňany 633   Metro C 10:50 3 h 00 min

P+R Skalka 2 74   Metro A - -

P+R Palmovka 168   Metro B - -

P+R Běchovice 87   Vlak S1 - -

Doplňkové služby na záchytných parkovištích P+R

Úschova jízdních kol (Bike & Ride)

Služba umožňuje bezplatné odstavení jízdního kola v hlídaném prostoru parkoviště. Cyklista 
musí ohlásit svůj příjezd obsluze parkoviště, od které obdrží zámek na uzamčení jízdního kola 
ve stojanu. Po uzamčení odevzdá klíč obsluze a proti vratné záloze 20 Kč je mu vydána kontrolní 
karta, která jej opravňuje k vyzvednutí jízdního kola. Při ponechání jízdního kola na záchytném 
parkovišti mimo provozní dobu je cyklista povinen uhradit pokutu za porušení provozního řádu 
parkoviště 100 Kč/noc. Cyklista nemá nárok na zvýhodněné jízdné.

  
Některé typy stojanů na kola použitých na parkovištích P+R

min

prům.

max

min

prům.

max

hodina hodina
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Služba není dostupná na P+R Chodov, P+R Černý Most 2, P+R Skalka 2 a P+R Zličín 2. Ostatní 
záchytná parkoviště disponují stojanem s kapacitou alespoň na 4 jízdní kola. Na P+R Zličín 1 je 
umístěna krytá konstrukce stojanu o kapacitě 10 jízdních kol.

Dlouhodobé stání vozidel

Na parkovištích P+R Běchovice, P+R Opatov, P+R Skalka 1 a P+R Radotín je přesně definovaná 
část kapacity záchytného parkoviště vyhrazena pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních 
obyvatel. S výjimkou P+R Běchovice byla v roce 2010 tato kapacita plně vyčerpána.

Po uzavření smlouvy s provozovatelem parkoviště je možné využít této služby za měsíční poplatek 
500 Kč pro fyzické osoby a 800 Kč pro právnické osoby.

 
Rezidentská stání na P+R Opatov Rezidentská stání na P+R Běchovice

Noční a víkendové parkování

Na záchytném parkovišti P+R Rajská zahrada se místním obyvatelům nabízí uzavření smlouvy 
o parkování s regulovanou dobou. Vymezené parkovací kapacity jsou pro tuto doplňkovou službu 
dostupné od 17:30 do 7:30 všedního dne a celodenně o víkendu. Cílem je zvýšení využití 
záchytného parkoviště během doby, kdy je poptávka po základní funkci typu P+R snížena. Cena 
za využívání této služby je stanovena jako motivační ve výši 250 Kč/měsíc. Porušení smluvních 
podmínek služby (pozdější odjezd, ponechání vozidla mimo vyhrazenou dobu, případně i dřívější 
příjezd) je sankcionováno.

Organizační struktura

Technická správa komunikací hlavního města Prahy spravuje 14 ze 17 záchytných parkovišť. Provoz 
těchto záchytných parkovišť zabezpečuje 6 společností (Agentura Rokambo, spol. s r. o., Bevi Praha, 
spol. s r. o., Besico Real, s. r. o., Juxta s. r. o., O. K. Park, s. r. o. a Vinci Park CZ, a. s.). Zbývající 
tři parkoviště P+R Depo Hostivař, P+R Ládví a P+R Letňany byla realizována a financována 
v rámci staveb metra. Tato záchytná parkoviště spravuje a provozuje akciová společnost FinReal 
Service.

Ekonomie provozu

Údaje o ekonomii provozu záchytných parkovišť se týkají pouze 14 parkovišť ve správě TSK 
a odpovídají částkám bez DPH.

Náklady na provoz v roce 2010 činily 20 495 tis. Kč. Z toho 73,4 % bylo použito na platby 
provozovatelům, 17,8 % na služby, elektřinu a nájem a 8,8 % na opravy a revize technologie 
a vybavení záchytných parkovišť. Náklady vynaložené na služby a elektřinu vycházejí z nároků 
provozu integrovaného P+R Chodov a nájemné je účtováno za P+R Holešovice od majitele 
pozemku (DP hl. m. Prahy, a. s.). Kromě P+R Chodov jsou energetické nároky na osvětlení 
parkovacích ploch zpravidla pokryty ze sítě veřejného osvětlení a uvedené náklady je tudíž 
nezahrnují.

Příjmy z provozu záchytných parkovišť se skládají z plateb parkovného a dalších poplatků 
ve spojitosti s užitím záchytných parkovišť (pokuty, doplňkové služby). V roce 2010 činily tržby 
zhruba 6 727 tis. Kč.

7



Ročenka dopravy Praha 201068

Celková bilance provozu 14 záchytných parkovišť (ve správě TSK hl. m. Prahy) je tedy ztrátová 
a v roce 2010 byl provoz těchto parkovišť dotován částkou 13 768 tis. Kč.

7.4 Místa pro zastavení typu K+R

Jedná se o systém kombinované přepravy osob s návazností individuální automobilové dopravy 
na veřejnou hromadnou dopravu a naopak bez déletrvajícího parkování vozidel. Místo pro zastavení 
typu K+R „Kiss and Ride“ (Polib a jeď) umožňuje krátkodobé zastavení vozidla za účelem 
vystoupení nebo nastoupení spolucestujících v blízkosti stanic metra. Systém je využíván především 
při cestách do práce, do školy nebo při cestách za rekreací, kdy cestující ve vozidle mají různé 
zdroje či cíle svých cest.

Vyznačení místa pro zastavení typu K+R bylo na území hl. m. 
Prahy realizováno vodorovným dopravním značením „Nápis 
na vozovce“ (V15) s textem „K+R“ a dále kombinací svislého 
dopravního značení „Parkoviště“ (IP11a) s textem „5 minut“ 
s dodatkovou tabulkou (E13) doplněnou textem „K+R“ nebo 
dopravním značením „Zákaz stání“ (B29), případně doplněnou 
o dodatkovou tabulku (E13) s textem „K+R“.

Dnem 14. září 2010 nabyla účinnosti novela 
vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích. Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb. zavádí pojem „Parkoviště K+R“ 
a specifikuje nové svislé dopravní značení „Parkoviště K+R“ (IP13e). Na základě 
této vyhlášky bude postupně provedena výměna stávajícího svislého dopravního 
značení místa pro zastavení typu K+R za nové s časovým omezením na dobu tří 
minut.

Ke konci roku 2010 byla k dispozici místa pro zastavení typu K+R (parkoviště K+R) při stanicích 
hromadné dopravy uvedených v následující tabulce (v závorce je poloha místa pro zastavení 
upřesněna názvem komunikace).

 
K+R u stanice metra Opatov K+R Radlická ve směru z centra

B29 s E13IP11a s E13

IP13e

Místa pro zastavení K+R

směr do centra směr z centra

Kobylisy (Nad Šutkou) Háje (U modré školy) Černý Most (Chlumecká)

Ládví (Střelničná) Kačerov (Michelská) Chodov (Roztylská)

Letňany (Beladova) Opatov (Chilská) Letňany (Beladova)

Prosek (Vysočanská) Radlická (Radlická) Radlická (Radlická)

Prosek (Prosecká) Vltavská (nábř. Kpt. Jaroše) Radotín (Vrážská)

I. P. Pavlova (Legerova) Želivského (Vinohradská) Kačerov (Michelská)
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CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Nové stavby, dopravní opatření a značení

Vysočany

V květnu 2010 byla oficiálně otevřena cyklostezka 
ve Vysočanech, po které jsou vedeny páteřní 
cyklotrasy A26 (severní část) a A43 (jižní 
část). Nová cyklostezka v délce 3,425 km je 
z velké části vedena po tělese bývalé železniční 
vlečky a je liniovým základem revitalizace dříve 
rozsáhlého výrobně-skladištního území. Současně 
je další významnou součástí koridoru Rokytky, 
který svým zachovalým přírodním charakterem 
a dobrou spojitostí v celé délce láká k příjemné 
procházce nebo výletu na kole.

Petřín

V dubnu 2010 bylo dokončeno vyznačení legálního průjezdu Petřínem mezi Malou Stranou, 
Strahovem a Pohořelcem. Úsek mezi Strahovem a Pohořelcem je součástí páteřní cyklotrasy 
A32. Svislé dopravní značení bylo provedeno v roce 2009 a v dubnu 2010 bylo dokončeno 
i vodorovné dopravní značení. Pro vyznačení linie průjezdu byly využity malé cyklopiktokoridory 
(podobně jako na náplavkách), které jsou názorné pro všechny uživatele a v parkovém prostředí 
jsou vhodnější než použití svislého dopravního značení.

 
Schéma průjezdu Petřínem Průjezd a průhled Hladovou zdí

Prokopské údolí

V Prokopském údolí a přilehlém okolí byly 
v květnu 2010 nově vyznačeny cyklotrasy A12, 
A33, A112 a A120. Cílem nebyla jen zásadní 
rekonstrukce původního směrového značení 
pro cyklisty ve stopě původní cyklotrasy ŘE-HL 
(Řepy – Hlubočepy), ale i vyznačení nových 
cyklotras a potřebné úpravy dopravního 
režimu.

Vršovice

V rámci kompletní rekonstrukce světelného 
signalizačního zařízení křižovatky Vršovická – 
U vršovického nádraží byly vyznačeny prostory 
pro cyklisty (V19 – „předsunutá stopčára“) 

na všech vjezdech do křižovatky, prodloužen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty ve směru 
do centra a vyznačeny cyklopiktokoridory ve směru do centra i z centra.
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Špejchar, Řepy

Dne 1.9.2010 byly uvedeny do provozu zrekonstruované povrchy ulice Milady Horákové 
nad novostavbou Městského okruhu, které zahrnují i integrační řešení cyklistické dopravy. Obdobně 
byla cyklistická doprava integrovaná do hlavního dopravního prostoru i v rámci rekonstrukce 
komunikace Makovského.

 
Signalizace pro cyklisty na křižovatce Milady Horákové – Pelléova Makovského, pohled ve směru do centra

Cyklotrasy na Opatově

Na Jižním Městě byly v Centrálním parku vystavěny úseky páteřních cyklotras celoměstského 
významu A22 a A41. Byla vybudována samostatná cyklostezka s asfaltovým povrchem šířky 
2,5 m, která na západním okraji dočasně naváže na současnou centrální cestu (0,25 km 
z celkových 0,75 km).

Cyklistické propojení Seifertova – tunel Vítkov – Balabenka

Akce zahrnuje vybudování nové komunikace pro pěší a cyklisty, která propojí Seifertovu ulici 
a křižovatku Balabenka. Celková délka trasy je 4,5 km. Do konce roku 2010 nebyl tento úsek 
cyklistické stezky z důvodů majetkových zprovozněn.

Komořany – Lahovice (zavěšená lávka pro cyklisty a chodce přes Vltavu)

180 m dlouhá lávka je součástí páteřní trasy A50, v Radotíně se napojuje na páteřní trasy A1 
a A10. Lávka je již zavěšena, zbývá dokončení nájezdových ramp.

 
Zavěšená lávka přes Vltavu Dokončená zavěšená lávka přes Berounku, trasa A50 

Radotín – Lahovice (zavěšená lávka pro cyklisty a chodce přes Berounku)

Již dokončená lávka je rovněž součástí páteřní trasy A50 a je dlouhá 186 m.

Cykloobousměrky

Nová cykloobousměrka vznikla v červnu 2010 v radotínské ulici U Jankovky. Celoměstsky 
nejvýznamnější změnou je možnost jízdy Pelléovou ulicí ve směru na Špejchar, což zajišťuje přímé 
spojení mezi východní částí Prahy 6 (Bubeneč, Dejvice, Podbaba) a centrem města.

8
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Cykloobousměrka v ulici U Jankovky v Radotíně  Ulice Pelléova – cykloobousměrka ve směru k ulici Milady Horákové

Cyklisté v Pražské integrované dopravě (PID)

Všechny přívozy PID, které spojují vltavské břehy (a tím i páteřní cyklotrasy A1 a A2), přepravují 
jízdní kola zdarma.

Od 3.4. do 3.10.2010 byla v nepracovní dny v provozu linka cyklobusu PID Dobřichovice – 
Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy – Kytín, navazující v Dobřichovicích na vlaky linky S7 (trať 
ČD 171 Praha – Beroun). Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních 
oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. Provoz linky je zajištěn 
upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech. Na lince platí tarif 
PID.

Po úspěšném zkušebním provozu (od 1.9.2009) již není od 1.1.2010 dle Smluvních přepravních 
podmínek PID přeprava jízdních kol v tramvajích vyloučena v garantovaných nízkopodlažních 
spojích. Přeprava jízdních kol je tedy možná ve stanovených úsecích a směrech ve všech 
tramvajích. Nadále platí zákaz přepravy jízdních kol v pracovní dny od 6-20 h a nutnost splnit 
další podmínky pro přepravu.

Na všech železničních tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu 
jízdních kol. Přepravu většího množství jízdních kol umožňují zejména linky zajišťované elektrickými 
jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních kol. Ve vlacích ČD je nutné 
odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD (jako spoluzavazadlo za 25 Kč).

Cyklovlak na trase Praha Masarykovo nádraží – 
Praha-Dejvice – Hostivice – Středokluky – 
Podlešín – Slaný byl v provozu v nepracovní 
dny od 27.3. do 31.10.2010. Jde o jediné dva 
páry osobních vlaků na této trati. Pro přepravu 
cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz 
vlaku, který je vybaven speciálními prostory 
pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen 
počet míst k sezení.

Dne 1.7.2010 byl zahájen zkušební provoz 
přepravy jízdních kol na lanové dráze Petřín. 
Jízdní kola se přepravují v druhém oddílu vozu 
(od spodního konce). Vstup do tohoto oddílu 
je označen piktogramem jízdního kola. Ve voze 
mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola.

Podpůrné aktivity pro cyklisty

V roce 2010 bylo na území hl. m. Prahy osazeno dalších 57 cyklistických stojanů.

Průzkumy cyklistické dopravy v Praze v roce 2010

Velmi komplexní data poskytuje celoročně po 24 hodin denně 10 automatických sčítačů s on-line 
výstupy. Připravuje se dalších 17 lokalit. Další významné informace poskytuje každoroční manuální 
sčítání na vybraných profilech. Oproti roku 2009 došlo ze 60 srovnatelných profilů k nárůstu 

Cyklisté čekající na přívoz P2 V Podbabě – Podhoří
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intenzit cyklistů na 33 profilech. Celková intenzita na porovnatelných profilech vzrostla za rok 
přibližně o 30 % (z 16 228 na 21 314 cyklistů). Nejzatíženějšími profily zůstávají Podolské nábřeží 
– lokalita u Vyšehradského tunelu (2 775 cyklistů za den, cca +40 % oproti roku 2009), Trojská 
lávka (1 794 cyklistů za den) a Vltavanů (1 290 cyklistů za den). Na nové cyklistické stezce 
ve Vysočanech bylo sečteno za den 1 108 cyklistů.

 
Nový podchod a podjezd pro pěší a cyklisty pod Kukulovou ulicí Cyklisté na Podolském nábřeží

Vybrané cyklistické profily (celkový počet cyklistů v obou směrech, pracovní den, 7-20 hod.)

Název stanoviště Umístění stanoviště 2007 2008 2009 2010
Podolské nábřeží u zastávky tramvají Dvorce 1 121 1 116 596 1 332
vodní nádrž Hostivař u hráze 405 378 409 218
Vltavanů u kina 1 243 791 1 585 1 290
Trojská lávka na lávce (včetně cyklisté vedoucí kolo) 1 070 2 142 1 918 1 794
Stromovka Gotthardská 318 256 406 441
Podbabská u zastávky bus MHD V Podbabě 331 574 248 622
Kampa jižní přemostění Čertovky 438 478 241 613
Na Příkopě Václavské náměstí – Havířská 280 376 303 418
Jindřišská Václavské náměstí – Panská 148 99 140 135
Nuselský most na mostě 165 98 160 187

Dne 14.9.2010 vstoupila v platnost vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích. Tato vyhláška zavádí pro cyklisty 7 nových dopravních značek.

E12a, E12b – Vjezd cyklistů v protisměru povolen (dodatkové tabulky jsou doplňovány ke značkám IP4b nebo B2), V8b – Přejezd pro cyklisty 

přimknutý k přechodu pro chodce (dvě možnosti provedení), V20 – Piktogramový koridor pro cyklisty, IS 10e – Návěst doporučeného odbočení 

cyklistů vlevo, IS 21d – Konec cyklistické trasy, E12c – Povolený směr jízdy pro cyklisty

Koncepce rozvoje

Dne 26.10.2010 Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1776 schválila „Koncepci rozvoje cyklistické 
dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020“ včetně generelu základní sítě 
páteřních a hlavních cyklotras. Hlavním cílem koncepce je zvýšit podíl cyklistů na celkovém 
přepravním výkonu v Praze.
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PĚŠÍ PROVOZ

Chůze má nesporný význam jako základní, levný a k životnímu prostředí šetrný způsob dopravy, 
který slouží nejen k přemísťování osob, ale i k upevňování jejich fyzického a duševního zdraví, 
k odpočinku a navazování kontaktů mezi lidmi.

Pozornost v roce 2010 byla oprávněně věnována především zvyšování bezpečnosti pěšího provozu 
v kolizních místech s jinými druhy dopravy, zejména s dopravou automobilovou, revitalizaci parků 
a jiných odpočinkových prostorů, případně stavbě a rekonstrukci komunikací pro pěší (chodníků, 
stezek). Vzhledem k omezeným finančním prostředkům však byla péče o stav stávajících chodníků, 
zejména ve starší zástavbě vně centra města, nedostatečná.

Nejvyšších hodnot intenzit pěšího provozu v Praze je dosahováno na tzv. „zlatém kříži“, v místě 
křížení pěší trasy Václavské náměstí – ulice Na můstku s ulicemi 28. října – Na příkopě (5 000 
až 8 000 chodců/h v pracovním dnu).

Výrazný je pěší „turistický“ provoz, zejména na trasách spojujících oblast Starého Města s Malou 
Stranou. Po odstranění omezení pěšího provozu na Karlově mostě, které bylo vyvolané jeho 
dlouhodobou rekonstrukcí, dosáhla jeho intenzita na této významné součásti historické „královské 
cesty“ opět hodnot kolem 4 000 chodců ve špičkové hodině. V době omezení pěšího provozu 
na Karlově mostě začali chodci více využívat i další alternativní trasy spojující Hradčany či Malou 
Stranu se Starým Městem, což se projevilo zvýšením pěšího provozu, zejména v odpoledních 
hodinách, na mostech Legií a Mánesově, které jsou Karlovu mostu nejbližší.

Z počinů, které přispěly v roce 2010 ke zlepšení 
podmínek pro pohyb, pobývání, sportovní 
aktivity a odpočinek chodců, lze na základě 
informací městských částí hl. m. Prahy uvést 
zejména:
 zřízení pěších zón (PZ) v městských 
částech Praha 1 (rozšíření PZ v Jilské ulici 
v úseku Karlova – Zlatá), 7 (PZ Antonínská 
– Bubenská, PZ Sádky), nebo 11 (PZ 
na vstupu do Centrálního parku u ulice 
U modré školy),

 zřízení obytných zón (OZ) v městských 
částech Praha 2 (před školami v ulicích Na 
hrobci, Kladská, Sázavská), 7 (Pod Havránkou 
a Povltavská), 8 (Na pěšinách), 9 („Parter Starý 
Prosek“, ulice Na Proseku, U proseckého 
kostela, včetně rekonstrukce ulice Nad šestikopy), 12 (K zatáčce, část ulice Dostojevského), 
15 (Brumovická), 16 (slepé úseky ulice Na hvězdárně, úsek ulice Zdické), 21 (v Klánovicích 
v ulicích Lochenické a V soudním, v Kolodějích v ulici Šachovské), 22 (na nám. Smiřických),

 výstavba nových komunikací pro chodce: např. chodník spojující ulici Heřmanovu se stanicí 
metra Vltavská v Praze 7, v ulici U nádrže v Praze 8, v ulicích Jáchymovské, K Řeporyjím 
a K Náplavce v Praze 13 a podchodů pod ulicí Kukulovou v Praze 6 a pod železniční tratí 
v Praze 19 – Kbelích,

 rekonstrukce a opravy stávajících chodníků v městských částech 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 
16, 21 a 22,

 úprava veřejných ploch a prostranství pro odpočinek nebo sport: např. u křižovatky Odborů 
– Na zbořenci v Praze 2, areál volného času v blízkosti křižovatky Vypich v Praze 6, park 
„Srdce“ mezi ulicemi Vysočanská – Prosecká v Praze 9, Centrální park na Obchodním náměstí 
a plochy U vlečky a Labe v Praze 12, Veronské náměstí v Praze 15, centrální park v Praze 19 
– Kbelích.

Novým impulsem pro zvýšení pozornosti pěšímu provozu v příštích letech by mohlo být usnesení 
Rady hl. m. Prahy č. 1449 ze dne 31.8.2010, kterým byly schváleny Zásady rozvoje pěší dopravy 
v hl. m. Praze a ve kterém rada mimo jiné doporučila městským organizacím a všem městským 
částem tyto zásady v maximální míře naplňovat.
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LETECKÁ DOPRAVA

Letecká doprava osobní i nákladní je v Praze provozována zejména na Letišti Praha ležícím 
na severozápadním okraji města. Kromě toho je na území města nebo v jeho blízkém okolí 
situováno několik dalších menších letišť (Letňany – travnaté veřejné vnitrostátní letiště, Kbely – 
vojenské letiště, Točná – travnaté veřejné vnitrostátní letiště, v současné době mimo provoz, 
Vodochody – neveřejné mezinárodní letiště).

Letiště Praha má k dispozici tři vzletové a přistávací dráhy, z nichž jedna je dlouhodobě uzavřená. 
Celková roční kapacita dráhového systému je přibližně 200 tis. pohybů letadel/rok. Maximální 
hodinová kapacita činila v roce 2010 46 pohybů (startů a přistání) letadel/h. Pro odbavení cestujících 
jsou na letišti tři terminály. V severní části letiště jsou umístěny Terminály 1 a 2 (1 – lety mimo 
schengenskou oblast, 2 – lety do schengenské oblasti), Terminál 3 (všeobecné letectví) je situován 
v části jižní. Celková kapacita terminálů sloužících pro odbavení cestujících je 15,5 mil. cestujících/
rok. Pro odbavení nákladů jsou k dispozici dva terminály, každý s kapacitou 100 tis. t/rok.

V roce 2010 operovalo na Letišti Praha 47 dopravců nabízejících možnost přepravy 
do 131 destinací. Z dopravců měly největší podíl na počtu odbavených cestujících České 
aerolinie (43 %). Nejvyšší objemy cestujících byly odbaveny na destinacích směřujících do Velké 
Británie (1,2 mil.), Německa, (1,1 mil.), Francie (0,89 mil.), Itálie (0,84 mil.) a Ruska (0,74 mil.). 
Většina cestujících (90,5 %) byla odbavena na destinacích evropských, druhý nejvyšší podíl 
(4,6 %) měly destinace africké.

Oproti roku 2009, ve kterém byl zaznamenán 
všeobecný pokles, došlo v roce 2010 v letecké 
přepravě osob i nákladů celosvětově k oživení. 
Ve srovnání s rokem 2009 stoupl v souhrnu 
na celém světě počet cestujících o 6,2 %, objem 
přepraveného nákladu o 16,8 %. Na letištích 
evropských byl v osobní přepravě zaznamenán 
souhrnný nárůst o 4,2 %, v přepravě nákladní 
dokonce o 18,7 %.

V mezinárodním srovnání je pozice Letiště Praha 
patrná z následující tabulky. Z uvedených údajů 
je zřejmé, že na většině zahraničních letišť došlo 
v osobní přepravě k nárůstu oproti stavu z roku 
2009, v některých případech byla dokonce 
dosažena nebo i překročena úroveň roku 2008.

Počty cestujících odbavených na vybraných letištích (mil. cestujících/rok)

Letiště 2000 2008 2009 2010 10/09 (%)

Hartsfield-Jackson International (Atlanta) 80,2 90,0 88,0 89,3 101,5

O`Hare International (Chicago) 72,1 69,4 64,4 67,0 104,0

London Heathrow 64,3 66,9 65,9 65,7 99,7

Paris Charles de Gaulle 47,8 60,9 57,9 58,2 100,5

Frankfurt 49,0 53,5 50,9 53,0 104,1

Madrid Barajas 32,6 50,8 48,3 49,9 103,3

Amsterdam Schiphol 39,3 47,4 43,5 45,3 104,1

Roma Fiumicino 25,9 35,2 33,8 36,3 107,4

Copenhagen Kastrup 18,2 21,5 19,7 21,5 109,1

Vienna Schwechat 11,8 19,7 18,1 19,7 108,8

Brussels Airport 21,5 18,5 17,0 17,1 100,6

Stockholm Arlanda 18,3 18,1 16,1 17,0 105,6

Letiště Praha 5,8 12,6 11,6 11,6 100,0

Warsaw Frederic Chopin 4,3 9,5 8,3 9,0 108,4

Budapest Ferihegy 4,7 8,4 8,1 8,2 101,2

Bratislava M. R. Štefánika 0,3 2,2 1,7 1,7 100,0

Zdroj: The Chicago Department of Aviation, Fraport Group, ACI, webové stránky jednotlivých letišť
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Celkový objem cestujících, odbavených v roce 2010 na čtyřech letištích s mezinárodním statutem 
(Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary), činil 12,3 mil. cestujících, tj. o 1,2 % méně než v roce 2009. 
Objem letecky přepravených nákladů (zboží a pošty) naopak o 21,2 % stoupl a činil 65,3 tis. t.

Podíl Letiště Praha na celkových výkonech čtyř výše uvedených tuzemských letišť činil v osobní 
přepravě 93,9 %, (o 0,4 % více než v roce 2009), v dopravě nákladní 89,2 %, (o 10,4 % více 
než v roce 2009).

 Podíl letišť na výkonech v osobní přepravě Podíl letišť na výkonech v nákladní přepravě

 % z celkového objemu odbavených cestujících % z celkového objemu přepraveného zboží a pošty

V roce 2010 bylo na Letišti Praha odbaveno 
celkem 11 556,9 tis. cestujících, což představuje 
ve srovnání s rokem 2009 prakticky stagnaci 
(pokles pouze o necelých 90 tis. cestujících 
(0,7 %)). Většina cestujících (88,2 %) byla 
odbavena na linkách pravidelných, 11,2 % 
na linkách nepravidelných. Z celkového 
objemu 11,6 mil. cestujících bylo 66,1 % 
přepraveno na linkách síťových dopravců, podíl 
nízkonákladových společností činil 22,1 % 
a podíl leteckých společností charterových 
11,8 %. Podíl tranzitu a transferu z celkového 
počtu odlétajících cestujících (5,76 mil.) v roce 
2010 činil 23,7 % a oproti roku 2009 se nijak 
nezměnil. Nejvíce cestujících bylo odbaveno 
v srpnu (1 308,1 tis. osob), nejméně v únoru (665,8 tis. osob). Ve srovnání s rokem 2009 bylo 
měsíční maximum dosažené v roce 2010 o 2,4 % nižší.

V nákladní přepravě byl v roce 2010 letecky odbaven náklad v celkovém objemu 58 275,0 t. 
Přeprava nákladu byla tedy oproti roku 2009 o 15 798,8 t vyšší (nárůst o 37,2 %). Nejvíce nákladu 
bylo přepraveno v říjnu (5 888,6 t), nejméně v lednu (3 520,7 t). Měsíční maximum bylo v roce 
2010 o 37,9 % vyšší než v roce 2009.

 
Příjezdová estakáda k Terminálu 2, v pozadí věž řízení letového Celkový pohled do interiéru Terminálu 2

provozu

Původní odbavovací budova Letiště Praha z roku 1937
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Počet pohybů letadel v roce 2010 činil 156 052 pohybů/rok, což je o 7 764 pohybů méně než 
v roce 2009 (pokles o 4,8 %). Nejvyšší počet pohybů (15 043) byl zaznamenán v srpnu, nejnižší 
(10 857) v prosinci. Ve srovnání s rokem 2009 byl maximální měsíční počet pohybů v roce 2010 
o 6,1 % nižší.

Po roce 1991, který byl v osobní přepravě nejslabším od roku 1982, začal počet odbavených 
cestujících prudce růst, takže již v roce 1993 byly překonány nejvyšší hodnoty předchozí historie 
letiště (cca 2,2 mil. cestujících/rok v letech 1978-79). Současně vzrůstaly i počty pohybů letadel. 
Dlouhodobý trend růstu výkonů letecké dopravy byl koncem roku 2008 a v roce 2009 vlivem 
ekonomické krize přerušen a měsíční počty odbavených cestujících klesly pod úroveň minulých 
srovnatelných období. Celkový objem cestujících odbavených na Letišti Praha se v roce 2009 
snížil takřka až na úroveň roku 2006 a zde setrval i v roce 2010.

V dlouhodobém vývoji lze dále v osobní přepravě pozorovat mírný přesun zájmu cestujících 
do období mimo tradiční letní turistickou sezónu. Zatímco v roce 1990 činil podíl dvou 
prázdninových měsíců 25 % celoročního objemu, kolísá tento podíl v posledních letech okolo 
22 % (2010 – 22,4 %).

Také přeprava nákladů na Letišti Praha od poloviny devadesátých let minulého století rostla 
a v roce 2005 byla poprvé v dlouhodobém průměru překročena hodnota nejvyššího průměrného 
výkonu dosažená v minulosti. Ve srovnání s léty 1981 – 1990, kdy průměrný roční výkon 
činil 35,4 tis. t/rok, je průměr let 2001 – 2010 (48,2 tis. t/rok) – i přes pokles v letech 2008-9 
– o 36,4 % vyšší.

Vývoj výkonů Letiště Praha

počty odbavených cestujících a pohybů letadel

Vývoj výkonů Letiště Praha

odbavený náklad (zboží a pošta) 
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Měsíční počty cestujících odbavených na Letišti Praha v letech 2008 – 2010

Od centra města je Letiště Praha vzdáleno cca 11 km. Pro letecké cestující je spojení zajištěno 
speciální autobusovou dopravou a kromě toho i linkou Airport Express navazující na provoz 
vlaků Pendolino vyjíždějících ze železniční stanice Praha hlavní nádraží. Letiště dále obsluhují 
dvě rychlé linky městské autobusové dopravy směřující ke konečným stanicím tras A a B metra 
v Dejvicích (A) a ve Zličíně (B), další autobusové linky Pražské integrované dopravy a projíždí zde 
i autobusové linky dálkové a regionální dopravy. K dispozici je taxi doprava provozovaná jednak 
osobními automobily, jednak minibusy a operuje zde řada půjčoven automobilů. Převažující podíl 
při zajišťování přepravy osob mezi letištěm a městem má individuální automobilová doprava.

Dělba přepravní práce u cest z letiště a na letiště

září 2009, pracovní den, 6-22 h

V roce 2010 bylo v severní části areálu letiště k dispozici veřejnosti a zaměstnancům více 
než 7 200 odstavných a parkovacích stání, z toho přes 600 stání umístěných v zóně cargo. 
Největší počet stání (přes 5 000) je pro veřejnost a zaměstnance k dispozici v parkovacích 
objektech A, C, D a T 1+2. Většina stání je střednědobých a dlouhodobých, pro operativní 
obsluhu je k dispozici 460 stání krátkodobých.

V jižní části areálu je pro veřejnost určeno 110 parkovacích míst situovaných u Terminálu 3. Další 
stání jsou v této části areálu k dispozici zaměstnancům letiště, organizacím, které mají k letišti 
vztah a obyvatelům přilehlých bytových domů.

10



Ročenka dopravy Praha 201078

VODNÍ DOPRAVA

Pražská vodní doprava zajišťuje přepravu osob a nákladů po řece Vltavě, jejíž délka je na území 
Prahy 30,9 km. Na toku v Praze je pět plavebních komor (Modřany, Smíchov, Mánes, Štvanice, 
Podbaba). Kapacita vodní cesty je dána kapacitou plavebních komor Podbaba a Smíchov.

Vývoj počtu proplavených lodí plavebními komorami v Praze v letech 2000 – 2010

Rok
Plavební komory

Modřany Smíchov Mánes Štvanice Podbaba

2000 1 898 21 716 3 747 5 775 1 897

2005 2 530 24 576 2 329 7 740 1 799

2006 2 265 24 247 2 285 6 492 1 736

2007 2 633 26 879 2 571 7 209 2 735

2008 2 824 28 622 2 286 7 810 2 788

2009 2 685 26 221 2 854 6 596 2 383

2010 2 414 25 797 2 720 8 950 2 335

Osobní lodní doprava po Vltavě má charakter převážně turistický a společenský. Celoročně 
zajišťuje provoz několik společností, které se specializují na různé typy okružních vyhlídkových 
jízd po Praze se širokou nabídkou další služeb.

K největším provozovatelům osobní lodní dopravy patří Pražská paroplavební společnost, a. s. 
(PPS), Evropská vodní doprava, s. r. o. (EVD), AQUAVIA Praha, s. r. o. a První všeobecná 
člunovací společnost, s. r. o.

 
Loď Bohemia v přístavišti u Čechova mostu Vyhlídková loď Elbis u ústí Čertovky

Nejstarším provozovatelem vodní dopravy po Vltavě v Praze je Pražská paroplavební 
společnost, a. s., která byla založena v roce 1865. V současné době tato společnost provozuje 
6 velkých lodí s přístavištěm na Rašínově nábřeží mezi Palackého a Jiráskovým mostem. Největší 
lodí je restaurační salonní parník Vyšehrad s kapacitou 300 míst, další parník Vltava má kapacitu 
250 míst. Lodě Odra a Visla jsou vyhlídkové motorové lodě pro 200 osob. Motorové restaurační 
lodě Lužnice a Hamburg mají kapacitu 164 míst.

V roce 2010 zahájilo provoz první plavidlo poháněné sluneční energií Elektronemo (solární panely 
pokryjí až 45 % spotřeby elektromotorů). Plavidlo pojme až 30 osob, v uplynulém roce jezdilo 
okružní plavby po Vltavě a kotvilo na Kampě.

Společnost provozuje pravidelné linkové plavby: Praha – Mělník (2x ročně), Praha – Slapy (sezónně 
o víkendech a svátcích), Praha – Troja (v sezóně 3x denně), nemocnice Na Františku – ZOO 
(během letních prázdnin denně v každou celou hodinu, v sezóně jen o víkendech). Kromě toho 
pořádá i řadu okružních plaveb (celoročně denně tzv. Velkou plavbu Prahou a v sezóně také Malou 
plavbu Prahou). V roce 2010 přepravila společnost na pravidelných linkách a na vyhlídkových 
plavbách celkem 90 730 cestujících, z toho 23 350 zahraničních návštěvníků.

Další společností provozující osobní lodní dopravu je Evropská vodní doprava, s. r. o. Tato 
společnost provozuje 16 moderních lodí s přístavištěm u Čechova mostu. Největší z nich je 
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parník Vltava, který byl v roce 2009 zrekonstruován a má kapacitu 450 míst. Dalších 12 lodí 
má kapacitu mezi 150 a 350 místy. S hotelovou lodí Florentina o kapacitě 100 cestujících 
pořádá společnost 4 – 8 denní plavby dle přání zákazníků. Tři malé lodě Vlastu, Šárku a Libuši 
s kapacitou 12 osob společnost pronajímá na projížďky kolem Malé Strany, Národního divadla, 
Karlova mostu a na proplutí Čertovkou. Provoz všech lodí je celoroční, a to buď v pravidelných 
časových intervalech nebo dle individuálních přání objednatelů. V roce 2010 přepravila tato 
společnost 193 000 cestujících.

 
Kotviště u nábř. Edvarda Beneše Parník Vltava kotví u Kampy

Společnost AQUAVIA Praha, s. r. o. pořádá společenské akce na třech lodích – Moravia, Czechie 
a Klára. Největší kapacitu 250 osob má loď Czechie. Společnost pořádá hodinové a dvouhodinové 
projížďky nebo projížďky podle přání zákazníka. Přístaviště má Na Františku.

Kanálové vyhlídkové plavby po Vltavě pod názvem Pražské Benátky pořádá První všeobecná 
člunovací společnost, s. r. o. Plavby se pořádají celoročně. Salonní rychloloď Nepomuk s kapacitou 
max. 150 osob slouží k soukromým akcím. Společnost dále provozuje 4 celodřevěné uzavřené 
lodě s kapacitou 32 osob a 7 otevřených člunů pro 11 osob.

Některé jsou nově postavené kopie tzv. vltavských naháčů, lodí s plochým dnem a téměř svislými 
boky, které mohou plout bez problémů i po mělčinách. Z přístavišť „Judita“ a „Čertovka“ vyjíždějí 
lodě každou celou hodinu. Společnost dále provozuje pražské přívozy, které jsou zapojeny 
do systému PID (viz kapitola 3.1.2.5).

 
Křest tří nových lodí (Vlasta, Šárka, Libuše) s ekologickým pohonem Loď Moravia pod Karlovým mostem

Kromě těchto velkých společností existuje i řada společností menších, které provozují projížďky 
a společenské akce dle individuálních objednávek. Přístaviště těchto společností jsou po obou 
březích Vltavy v centru města, například Na Františku, u Kampy a u Dvořákova nábřeží. 
Společnosti pořádají na objednávku nejen vyhlídkové okruhy po Praze, ale i výlety na Slapy, 
do Nelahozevsi, Poděbrad, Mělníka a Drážďan.

Dále jsou provozovány historické lodě – OLD TIME BOATS pro 6 – 10 osob, motorové čluny – 
TAXI BOAT pro 2 – 3 osoby a řada restauračních vyhlídkových lodí.
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Různí domácí a zahraniční provozovatelé realizují po řece Vltavě také nákladní dopravu. Jedním 
z největších provozovatelů je Evropská vodní doprava, s. r. o., která zajišťuje vnitrostátní i zahraniční 
přepravu hromadných substrátů, těžkých kusů, kontejnerů, kapalin apod. Její lodní park zahrnuje 
38 plavidel a 1 tankové plavidlo. Společnost dále vlastní plovoucí zařízení – plošiny pro stavební 
a jiné účely.

Vývoj objemu přepraveného zboží plavebními komorami v Praze v letech 2000 – 2010 (přepravené zboží v t/rok)

Rok
Plavební komory

Modřany Smíchov Mánes Štvanice Podbaba

2000 108 168 197 740 238 201 712 370 037

2005 56 759 59 378 690 106 749 302 726

2006 12 482 33 109 545 54 743 236 344

2007 18 344 32 037 35 38 280 393 159

2008 15 968 19 403 757 20 048 309 259

2009 476 23 903 31 55 213 219 145

2010 3 476 5 868 829 6 698 165 166

 
Vyměřovací loď u Štefánikova mostu Plavební komory Podbaba

Na území města se nacházejí 4 přístavy – Radotín, Smíchov, Holešovice a Libeň (od roku 2006 
není v provozu), které slouží pro překládku různých druhů nákladů.

Provozovatelem jsou České přístavy, a. s. Uživateli přístavů jsou dopravní, skladovací, překladní 
a výrobní firmy a subjekty.

Kromě přístavů je možno pro manipulaci s náklady využít občasná překladiště a mobilní plovoucí 
rampy.

Vývoj objemů substrátů v pražských přístavech v letech 2004 – 2010 (přepravené substráty celkem v t/rok)

Rok
Přístavy

Praha-Radotín Praha-Smíchov Praha-Holešovice Praha-Libeň

2004 58 961 19 642 31 311 14 236

2005 36 408 11 396 99 308 2 934

2006 13 932 559 114 462 0 

2007 20 597 9 986 182 974 0 

2008 10 068 4 016 84 792 0 

2009 0 78 237 24 845 0 

2010 0 364 53 207 0

Dle údajů poskytnutých dopravci je provoz vodní nákladní dopravy v posledních letech nárazový, 
značně kolísá vytížení jednotlivých přístavů a celkový objem vodní nákladní dopravy v Praze 
klesá.
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DOPRAVNÍ STAVBY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Dopravní infrastruktura na území hl. m. Prahy je v rozhodující míře financována z prostředků 
města (rozpočet hl. m. Prahy) a částečně z prostředků státu (Státní fond dopravní infrastruktury). 
Výstavba dopravních staveb je zajišťována investory, kterými jsou u městských investic především 
Odbor městského investora MHMP (OMI), Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) 
a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP). U státních investic se jedná především o Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD) a o Správu železniční dopravní cesty (SŽDC).

V roce 2010 bylo uvedeno do provozu mnoho významných dopravních staveb, především pak 
jižní segment Pražského okruhu (PO) nebo nově zrekonstruovaná tramvajová trať Anděl – Řepy. 
I nadále pokračovaly stavební práce na důležitých dopravních stavbách, jež v budoucnu významně 
ovlivní kvalitu dopravy v hlavním městě (severní část Městského okruhu, Vysočanská radiála).

 
Most PO přes údolí Vltavy a Berounky ve stavbě Vozovka PO na mostě přes Vltavu a Berounku před zprovozněním

Dne 20.9.2010 byla za přítomnosti prezidenta republiky uvedena do provozu jedna z nejvýznamnějších 
dopravních staveb – jižní část Pražského okruhu (ŘSD, celková délka 23 km, z toho 11 km 
na území hl. m. Prahy), která propojením dálnic a rychlostních silnic D1, R4, D5, R6, R7 
umožnila tranzitní dopravě mezi nimi průjezd bez nutnosti projíždět Prahou. Došlo tak ke zklidnění 
řady městských komunikací a zejména k odstranění těžké nákladní dopravy z Jižní spojky, 
Barrandovského mostu a ulice K Barrandovu.

Pražský okruh v úseku D1 – Slivenec se skládá ze 3 staveb (512, 513, 514) budovaných 
od roku 2007. Náklady na jejich výstavbu činily 18,3 mld. Kč.

 
Směrové značení před připojením PO k dálnici D1 Východní portál tunelu Lochkov      

Stavba úseku 512 začíná před MÚK Modletice (křižovatka s dálnicí D1) a končí za nadjezdem silnice 
II/101 v prostoru plánované křižovatky s budoucí dálnicí D3. Mimoúrovňová křižovatka Modletice je 
jedna z nejdůležitějších křižovatek na Pražském okruhu. Pro směr Plzeň – Brno a naopak byly 
postaveny semidirektní a direktní rampy, které umožňují plynulý průjezd dopravy v těchto preferovaných 
dopravních směrech. Jižně od Jesenice je další mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/603, k níž je 
vedena i přeložka silnice II/105. Délka trasy okruhu ve stavbě 512 je 8 750 metrů, přičemž šířkové 
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uspořádání odpovídá kategorii S 27,5/100 se středním dělicím pásem rozšířeným na 4 metry. Stavba 
úseku 512 vyvolala řadu přeložek stávajících a výstavbu nových inženýrských sítí. K eliminaci hluku 
byly vystavěny protihlukové stěny a protihlukové valy v délce 9 600 m.

Úsek 513 Vestec – Lahovice začíná napojením 
na stavbu 512 v mimoúrovňové křižovatce 
s výhledovou dálnicí D3 a silnicí II/101 
u obce Jesenice a končí na levém břehu 
Vltavy před mimoúrovňovou křižovatkou 
s ulicí Strakonickou u Lahovic. Trasa tohoto 
úseku okruhu je 8 337 m dlouhá, čtyřpruhová 
v kategorii S 27,5/100 s přidaným stoupacím 
pruhem od Vltavy až po nadjezd Cholupice – 
Točná. Mezi výhledovou křižovatkou s dálnicí D3 
a křižovatkou Vestec je zemní těleso Pražského 
okruhu připraveno na budoucí osmipruhové 
uspořádání. Z křižovatky Vestec byla vybudována 
spojka na silnici II/603 a Vídeňskou ulici. Součástí 
úseku 513 jsou Komořanský tunel (stavebně 
tunel Cholupice – dvoupruhový v klesání 1 937 m a třípruhový ve stoupání 1 924 m), přesypaný 
tunel (ekodukt) Šabatka (70 m), most přes Vltavu (236 m) a tři další ekodukty.

Začátek stavby 514 navazuje na předchozí úsek u mostu přes Vltavu, od kterého přímo pokračuje 
mostní estakádou přes celé údolí Berounky a Radotína. Celková délka estakády Lahovice 
i s mostem přes Vltavu je 2 291 m. Je nejdelší mostní stavbu postavenou v České republice. 
Součástí stavby je rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka se Strakonickou ulicí a ulicí K přehradám, 
dále Lochkovský tunel (stavebně tunel Lochkov – levý, dlouhý 1 620 m, je dvoupruhový a pravý 
1 661 m třípruhový), mosty přes Slavičí (délka 57 m) a Lochkovské údolí (délka mostu je 425 m 
ve směrovém oblouku o poloměru 747,5 m, největší výška mostu nad údolím je 64,5 m) 
a mimoúrovňová křižovatka u Lochkova, za kterou se okruh napojuje na úsek 515 Pražského 
okruhu, který je v provozu již od roku 1983. Délka úseku 514 je 6 030 metrů, šířkové uspořádání 
je opět v kategorii R 27,5/100. Čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace má ve stoupání 
na Slivenec přídatný pruh.

Před zprovozněním staveb 512, 513 a 514 byla v období březen – září 2010 provedena rekonstrukce 
navazujícího úseku Pražského okruhu 515 včetně mimoúrovňových křižovatek Ořech a Chrášťany.

 
Stavba tunelu Blanka v Troji Stavba komplexu Blanka mezi Prašným mostem a Brusnicí

Jednou z nejsledovanějších investic Prahy je výstavba Městského okruhu Malovanka – Pelc-Tyrolka 
(OMI), jejíž součástí je i tunelový komplex Blanka. Celková délka této části Městského okruhu je 
6 382 m. Navazuje na již provozovanou západní část okruhu s tunely Zlíchovským, Mrázovkou 
a Strahovským a spolu s nimi se stane nejdelším automobilovým tunelovým komplexem v České 
republice. V roce 2010 byly v oblasti Královské obory proraženy oba tunely mezi Špejcharem 
a Pelc-Tyrolkou. Dne 10. března 2010 byl zastaven provoz v Patočkově ulici, kde se začal stavět 
poslední hloubený úsek tunelového komplexu mezi Strahovským tunelem a Myslbekovou ulici.

V létě 2010 byla zahájena stavba nového Trojského mostu přes Vltavu, jenž je součástí stavby 
Městského okruhu v úseku Špejchar – Pelc-Tyrolka. Celková délka mostu bude přibližně 250 m. 

Jižní část Pražského okruhu v provozu
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Most je navržen v uspořádání 2 x 2 jízdní pruhy se středním tramvajovým tělesem a oboustrannými 
chodníky pro pěší a cyklistickou dopravu. Bude se jednat o odlehčenou mostní konstrukci 
bez mezilehlých opěr v toku řeky.

V průběhu roku 2010 probíhaly práce na zkapacitnění Jižní spojky (TSK) v prostoru budoucí MÚK 
Rybníčky, tzn. křižovatky Jižní spojky (Štěrboholská radiála) a budoucí východní části Městského 
okruhu. Po dokončení stavby bude doprava ve směru k Průmyslové ulici vedena po novém pásu. 

Pro směr k Barrandovskému mostu bude sloužit 
stávající úsek Jižní spojky, který bude upraven. 
Celková délka stavby činí 1,25 km a s jejím 
zprovozněním se počítá na konci roku 2011 
(ukončení stavby se plánuje v roce 2012).

Ani rok 2010 nebyl pro výstavbu Vysočanské 

radiály (OMI) konečný a téměř dokončenou 
stavbu opět přibrzdily majetkové spory. 
Postavené jsou již mosty, estakáda, nadjezdy 
a v některých částech už je položen i asfaltový 
svršek a vztyčeny stožáry veřejného osvětlení. 
Zprovoznění 5,6 km dlouhé radiály pomůže 
odlehčit od tranzitního provozu ulicím Chlumecké, 
Kolbenově a Poděbradské.

Dále v roce 2010 pokračovala stavba mimoúrovňové křižovatky Veselská – Kbelská (OMI). 
Mimoúrovňové křížení výrazně zlepší propustnost křižovatky, která společně s Průmyslovým 
polokruhem přebírá funkci zatím nerealizované severovýchodní části Pražského okruhu. Plánované 
dokončení této MÚK se předpokládá v druhé polovině roku 2012.

Po čtyřech letech stavby skončila rekonstrukce kolejiště, nástupišť a odbavovací haly Hlavního 

nádraží (SŽDC), rozšířily se prostory obchodní vybavenosti pro cestující a zkvalitnily podmínky 
pro osoby se sníženou pohyblivostí. V příštích letech se plánuje ještě rekonstrukce původní 
Fantovy budovy, zastřešení nástupišť 1-4 a přednádražního prostoru (Vrchlického sadů).

Během roku 2010 probíhala řada oprav a rekonstrukcí komunikací (TSK), z nichž nejdůležitější 
byly: ulice 5. května – Brněnská od nájezdu z Jižní spojky k nultému kilometru dálnice D1, 
Liberecká – Cínovecká, V Holešovičkách, Michelská, Moskevská, Myslíkova, Na Maninách, 
Vrbova, Pod Žvahovem a další. Při každoročních prázdninových rekonstrukcích byla opravena 
Kbelská ulice v úseku Nad Klíčovem – Kolbenova, Rohanské nábřeží v úseku ulice Ke Štvanici – 
U nádražní lávky, Povltavská v úseku Barikádníků – Primátorská, Národní v úseku ulic Masarykovo 
nábřeží – Spálená.

 
Rekonstrukce Národní třídy Myslíkova ulice po rekonstrukci

Na jaře roku 2010 byl položen základní kámen a o něco později byla zahájena ražba 
5. provozního úseku metra A Dejvice – Motol (DPP). Práce byly zahájeny na staveništi nedaleko 
tramvajové smyčky na Vypichu. Náklady na prodloužení metra včetně čtyř nových stanic (Červený 
Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol) o šest kilometrů budou činit přibližně 19 mld. Kč.

V roce 2010 byla zrekonstruována řada tramvajových tratí. Na podzim 2010 byla rovněž zahájena 
stavba prodloužení tramvajové trati Podbaba (DPP). Začátek rekonstrukce tramvajové tratě bude 

Vysočanská radiála v téměř dokončené podobě
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situován na jižní okraj křižovatky ulic Zelená a Jugoslávských partyzánů. Od současné tramvajové 
smyčky bude trať pokračovat novým úsekem středem Podbabské ulice ke křižovatce s ulicemi 
Pod Paťankou a Ve struhách. Na tuto křižovatku bude navazovat vjezd do nové tramvajové smyčky, 
kde bude umožněn přestup cestujících na železnici. Na úseku budou vybudovány bezbariérové 
zastávky Zelená a Podbaba. Náklady na rekonstrukci a výstavbu se budou pohybovat okolo 
217 mil. Kč.

 
Zahájení prací na prodloužení TT v Podbabě Přechod ze žlábkové na novou bezžlábkovou kolejnici u zast. Kotlářka

Na trati v Poděbradské ulici v úseku mezi zastávkami Kbelská a konečnou zastávkou Lehovec 
byla v dubnu 2010 poprvé ve své novodobé historii na pražské tramvajové síti namontována 
železniční, tedy bezžlábková kolejnice 49E1 (známá spíše pod označením S49). Mezi důvody 
pro její použití patří především o 30 % nižší pořizovací cena a snížení hlučnosti provozu.

Nejrozsáhlejší rekonstrukce tramvajové trati za posledních 20 let proběhla v úseku Klamovka – 
Sídliště Řepy (DPP). Bylo vyměněno téměř 6 km kolejí a na vybraných úsecích byly též použity 
bezžlábkové koleje typu 49E1. Bylo zrekonstruováno 11 tramvajových zastávek, na něž byly 
osazeny nové označníky, které zobrazují on-line informace o odjezdech jednotlivých spojů. 
Celkové výdaje tohoto projektu dosáhly 676,231 mil. Kč, přičemž podstatná část byla financována 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (430 mil. Kč) a necelých 38 mil. Kč bylo hrazeno 
ze státního rozpočtu.

 
Rekonstrukce TT v Plzeňské ulici (okolí zastávky Kavalírka) Rekonstrukce části Nádražní ulice v blízkosti Anděla

Dále proběhly rekonstrukce a opravy tramvajových tratí (DPP) na Národní třídě, v ulicích Spálené, 
Myslíkově, Vyšehradské, Na slupi, v části ulice Nádražní v blízkosti Anděla, v Plzeňské od ulice 
Radlické po Tomáškovu, na nábřeží Edvarda Beneše a na křižovatkách Anděl, Lazarská – Spálená, 
Spálená – Myslíkova, Myslíkova – Jiráskovo nám. a Plzeňská – Radlická. 

TSK plnila kromě investorské činnosti, jejíž konkrétní realizace si v roce 2010 vyžádala kapitálové 
náklady téměř 1,6 mld. Kč (včetně příspěvku SFDI a městských částí), své povinnosti správce 
komunikací včetně mostů, tunelů a jejich příslušenství (dopravní značení, uliční vpusti, SSZ, 
telematické systémy, bezpečnostní zařízení), dále chodníků, uliční zeleně, parkovišť, nábřežních 
a pobřežních zdí, opěrných zdí, protihlukových stěn a valů, dopravních řídících ústředen a dalších 
spravovaných objektů. Jejich udržování v uspokojivém technickém a provozuschopném stavu 
vyžaduje provádět nezbytné opravy, zimní i letní údržbu, úklid a čištění. Běžné výdaje pro tuto 
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činnost v roce 2010 přesáhly 3,3 mld. Kč, z toho téměř 1,5 mld. Kč bylo vyčleněno na údržbu 
a opravy komunikací (včetně prací hrazených z příspěvků SFDI a městských částí).

Udržování a soustavné zlepšování technického stavu komunikací je jednou z nejdůležitějších 
činností TSK. Provádí se třemi způsoby:
- odstraňováním výtluků a dalších závad ve sjízdnosti v rámci běžné údržby,
- souvislou opravou povrchu vozovek ucelených úseků,
- kompletní rekonstrukcí komunikací ve spolupráci s dalšími investory.

V rámci běžné údržby dochází k opravám výtluků na vozovkách zejména po zimní sezóně, 
při pravidelné monitorovací činnosti oblastních správ, na základě požadavků dispečinku Integrovaného 
informačního a kontrolního systému TSK (IIKS) a v neposlední řadě také podnětů, které zasílají 
občané prostřednictvím webových stránek www.tsk-praha.cz, aplikace „hlášení závad“.

V roce 2010 došlo vlivem náročné a dlouhotrvající zimy k výraznému poškození pražské komunikační 
sítě. Provizorně již v zimním období, a následně definitivně po zbytek roku, byly opraveny tisíce 
výtluků na desítkách ulic po celém území města, například Malešická, Bořivojova, Pod lipami, 
Českobrodská, Náchodská, Chlumecká, Novovysočanská, Štěrboholská, Jižní spojka, Roztylská, 
Dobronická, Sliačská, Strakonická, K Barrandovu a na mnoha dalších.

V posledních letech se TSK zaměřuje stále více na souvislé opravy vozovek. Preferuje především 
úseky, na kterých již nelze bezpečnost silničního provozu zajistit běžnou údržbou a na místa, 
kde je oprava jednotlivých výtluků neekonomická. Souvislá údržba se plánuje nejen z hlediska 
nutných aktuálních oprav, ale i z hlediska dopadu na plynulost dopravy (nelze například uzavřít 
v jednu chvíli komunikace, které jsou souběžné, navazují na ně jiné důležité úseky či za ně nelze 
zvolit vhodnou objízdnou trasu).

TSK v roce 2010 realizovala celou řadu souvislých oprav, které nejen zvýšily bezpečnost dopravy, 
ale přispěly mimo jiné i ke snížení hlukové zátěže pro obyvatele v blízkosti těchto komunikací. 
Mezi nejvýznamnější akce z tohoto hlediska patřily souvislé opravy úseků ulic Slezská, Severní, 
Jeremenkova, Poděbradská, Povltavská, Jeremiášova a další.

Pod garancí TSK jsou i velké investiční akce. 
Jedná se především o rekonstrukce dopravně 
nejdůležitějších a nejzatíženějších komunikací, 
například Jižní spojky. V roce 2010 TSK zahájila 
již 40. etapu postupné rekonstrukce Jižní spojky 
v úseku Průmyslová – Rabakovská směrem 
do centra (frézování vozovky a následná 
pokládka nového živičného povrchu). Kvůli 
možnému dalšímu zhoršení kvality vozovky byly 
realizovány na této trase další akce – mimo 
jiné oprava povrchu pomalého pruhu v úseku 
Vrbova – Barrandovský most či nový povrch 
v úseku Rabakovská – Průmyslová z centra. 
Počet jednotlivých etap se tak v závěru roku 
zastavil na čísle 46.

Pro obyvatele města jsou nejzajímavější, a to nejen z estetického hlediska, kompletní rekonstrukce 
komunikací – vozovek, včetně jejich šířkového uspořádání, chodníků, autobusových zastávek, 
zeleně nebo i protihlukových opatření. Příkladem tohoto druhu rekonstrukce, do které jsou zapojeni 
i ostatní investoři – správci poduličních sítí typu Pražské plynárenské, Pražské teplárenské, 
Pražských vodovodů a kanalizací, telekomunikačních společností nebo Pražské energetiky, byly 
v roce 2010 celková oprava Michelské ulice v Praze 4 a Myslíkovy ulice v Praze 1.

Michelská ulice nevyhovovala svým šířkovým uspořádáním současnému dopravnímu zatížení 
a nesplňovala základní požadavky na bezpečnost silničního provozu zejména na ochranu chodců. 
V roce 2010 byl realizován úsek Vyskočilova – Prostřední, další úseky Prostřední – Ohradní 
a Ohradní – U plynárny mají být dokončeny v roce 2011.

Příkladem citlivé rekonstrukce v blízkosti historického jádra Prahy byla celková revitalizace 
Myslíkovy ulice. Vozovku nově pokryl živičný povrch, který snížil hlukovou zátěž, chodníky byly 
provedeny z mozaikové dlažby vyobrazené v tradičních pražských vzorech, nově vzniklá parkovací 
stání pak z velké historické staropražské dlažby.

Nový povrch vozovky v Povltavské ulici
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FINANCOVÁNÍ PROVOZU

A ROZVOJE MĚSTSKÉ DOPRAVY

Provoz městské dopravy a realizace dopravní výstavby byly v roce 2010 financovány z rozpočtu 
hlavního města Prahy, k němuž přispívaly zdroje státního rozpočtu, z vlastních zdrojů Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, a. s. a dalších městských organizací. K financování byly dále využívány 
dotace z fondů EU a úvěry EIB.

Rozpočet hlavního města Prahy, upravený k 30.9.2010, dosáhl na výdajové straně 75,6 mld. Kč, 
z toho výdaje v kapitole 03 Doprava, činily 27,8 mld. Kč. Kapitola 03 tak byla i v roce 2010 
nejsilnější kapitolou výdajové strany městského rozpočtu (37 %). Dalších 45 mil Kč, určených 
na úhradu provozu ochranných systémů metra a Strahovského automobilového tunelu bylo 
čerpáno z kapitoly 07 Bezpečnost.

Na běžných výdajích hlavního města Prahy se doprava podílela 33 %, ve výdajích kapitálových 
činil podíl dopravních investic 44 %.

Rozložení výdajů v městském rozpočtu v roce 2010

(rozpočet upravený k 30.9.2010)

Celkové výdaje

 Podíl dopravy na běžných výdajích Podíl dopravy na kapitálových výdajích

Z uvedené částky 27,8 mld. Kč bylo 16,9 mld. Kč určeno pro krytí běžných výdajů a 10,9 mld. Kč 
na výdaje kapitálové.
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Podíly běžných a kapitálových výdajů v kapitole 03 doprava

(rozpočet upravený k 30.9.2010)

Na čerpání běžných výdajů se v dopravě každoročně podílí rozhodující měrou dotace provozu 
hromadné dopravy osob. Na tento účel bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno takřka 13 mld. Kč, 
z nichž 650 mil činilo dofinancování provozu Pražské integrované dopravy na území hlavního 
města Prahy za rok 2009. Na správu, údržbu a provoz komunikací bylo určeno 3,5 mld. Kč a více 
než 0,3 mld. Kč bylo na krytí běžných výdajů vyčleněno v rozpočtech městských částí.

Struktura výdajů na dopravu v městském rozpočtu v roce 2010

(rozpočet upravený k 30.9.2010)

Celkové výdaje

 Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Z výdajů kapitálových byly hrazeny zejména rozvojové investice, tj. výstavba nových komunikací 
a metra a dalších dopravních zařízení (84 %) a dále rozsáhlejší opravy a rekonstrukce dopravních 
cest a zařízení (15 %). Ve výdajích kapitálových v rozpočtu převažovaly výdaje určené pro zlepšení 
komunikační sítě a podmínek pro provoz silniční dopravy. Z celkové částky 10,9 mld. Kč bylo 
na obnovu a rozvoj hromadné dopravy vyčleněno 1,2 mld. Kč, na investice do komunikační sítě 
9,5 mld. Kč.

Z celkových výdajů, určených v upraveném rozpočtu na rok 2010 pro dopravu, činil podíl 
výdajů na zabezpečení provozu, obnovy a rozvoje hromadné dopravy osob 51 %, podíl výdajů 
na zajištění provozu silniční dopravy a rozvoje komunikační sítě města 47 %.

Podrobnější rozbor položek v rozpisu výdajů kapitoly 03 ukazuje, že takřka 17 mld. Kč směřovalo 
k zabezpečení provozu, běžných oprav a údržby dopravního systému města, necelé 2 mld. Kč 
k zajištění rozsáhlejších oprav, rekonstrukcí a obnovy technického vybavení a přes 9 mld. Kč bylo 
vyčleněno na investice rozvojové.
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Oproti předchozím letům výrazně posílily výdaje na zabezpečení provozu, běžných oprav a údržby 
dopravního systému města, které ve struktuře výdajů rozpočtu upraveného k 30.9.2010 dosáhly 
podílu 60,5 %, tj. o 18 procentních bodů více než v rozpočtu upraveném k 30.6.2009. Je to 
dáno zejména tím, že kapitálové výdaje (z nichž jsou převážně hrazeny náklady na akce inovační 
a rozvojové) jsou v upraveném rozpočtu pro rok 2010 ve srovnání s upraveným rozpočtem 
pro rok 2009 o 3,2 mld. Kč nižší, zatímco výdaje běžné (z nichž jsou převážně hrazeny výdaje 
na provoz, běžné opravy a údržbu) jsou naopak o 6,5 mld. Kč vyšší. Na tomto zvýšení se rozhodující 
měrou (4,7 mld. Kč) podílí zvýšení dotace provozu Pražské integrované dopravy, v němž je ovšem 
zahrnuto i již zmíněné dofinancování provozních nákladů veřejné dopravy za rok 2009, a dále pak 
také posílení položek určených na zabezpečení oprav komunikací a zimní služby (1,1 mld. Kč).

Struktura celkových výdajů na dopravu v rozpočtu 2010

(rozpočet upravený k 30.9.2010)

Vývoj struktury výdajů na dopravu v rozpočtech hlavního města Prahy

Ze státního rozpočtu byly hlavnímu městu Praze poskytnuty účelově vázané příspěvky na provoz 
ochranných systémů metra a Strahovského automobilového tunelu, na nákup nových nízkopodlažních 
autobusů a příspěvky na úhradu nákladů souvisejících s provozem PID. Z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury byl poskytnut příspěvek na údržbu, opravy a výstavbu komunikací, které 
dočasně plní funkci chybějící nadřazené silniční sítě. Spolu s unijními fondy se státní rozpočet 
podílel na financování operačních programů EU a z unijních fondů byl Praze poskytnut příspěvek 
na Systém řízení a regulace městského silničního provozu.

Stát se též podílí na výstavbě Pražského okruhu, za jejíž financování převzal v minulosti plnou garanci. 
V roce 2010 bylo na stavbách okruhu vyčerpáno na stavební práce celkem 4,4 mld. Kč, z toho 
dotace z Operačního programu Doprava a kohezního fondu 1,8 mld. Kč, z úvěrů Evropské investiční 
banky 2 mld. Kč a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury necelých 0,6 mld. Kč.

Částkou 4,4 mld. Kč přispěl k úhradě investičních nákladů dopravního systému města Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a. s., který z vlastních zdrojů pokryl mj. prakticky 100 % nákladů vynaložených 
v roce 2010 na obnovu vozového parku MHD (3,5 mld. Kč).
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PROJEKTY EU

Operační program Doprava (OPD)

V roce 2010 nadále pokračovala participace 
Technické správy komunikací hl. m. Prahy 
na projektech spadajících do Operačního 
programu Doprava. Ve spolupráci s odborem 
dopravy MHMP, odborem FEU MHMP a v koordinaci s ÚRM bylo v letech 2006 – 2008 
dosaženo vyčlenění samostatné prioritní osy číslo 5 pro hlavní mšsto Prahu pod názvem 
„Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hlavním městě Praze“. 
Výsledná finanční alokace na tuto prioritní osu činí (po navýšení vyrovnávací alokace ERDF) 
celkem 330 milionů EUR. Tuto částku čerpají průběžně dva subjekty, a sice TSK hl. m. Prahy 
a DP hl. m. Prahy, a. s.

Projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“

Globálním cílem tohoto projektu je zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy 
pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy s cílem optimalizovat provoz 
na stávající uliční síti s využitím nové moderní řídicí a informační technologie, a to včetně 
návaznosti na komplexní telematický systém na národní úrovni (NDIC). Rozpočet projektu je 
655 mil. Kč, z čehož dotace z OPD činí 85 % (cca 560 mil. Kč).

Jednotlivé oblasti čerpání prostředků v rámci TSK po úpravě jejich vymezení

Oblast 1 – Řízení prostřednictvím SSZ Oblast 4 – Sběr dopravních informací

Oblast 2 – Hlavní dopravní řídící ústředna Praha Oblast 5 – Rozšíření funkcionality městské radiové sítě 

Oblast 3 – Optická síť Oblast 6 – Meteorologická čidla

V roce 2010 byly z prostředků projektu realizovány v oblasti 1 obnovy SSZ na dalších 
křižovatkách, např. nám. Míru – Rumunská, Masarykovo nábř. – Myslíkova, Legerova – Rumunská, 
Budějovická – Za Zelenou liškou a mnohých dalších (viz. kapitola 4). Oblast 1 byla dokončena 
a celkem bylo v rámci projektu obnoveno 50 SSZ. V oblasti 2 byly v rámci modernizace HDŘÚ 
Praha financovány dodávka webové aplikace pro poskytování dopravních informací, dodávka 
aplikace pro dopravní inženýry a dodávka přednastavených dopravních scénářů. V oblasti 3 
bylo s využitím prostředků z OPD dokončeno položení optických kabelů do všech tunelů metra 
a propojení magistrátních sítí.

Možnosti sběru dopravních informací (oblast 4) se v roce 2010 výrazně rozšířily instalací 108 řezových 
a 23 úsekových strategických detektorů na komunikační síť hlavního města Prahy. Funkcionalita 
městské radiové sítě (oblast 5) byla během uplynulého roku rozšířena o 46 radiomodemů, které 
byly instalovany do vzdálených SSZ a zapojeny do funkčního celku. V rámci poslední oblasti 
číslo 6 byla v roce 2010 z OPD dokončena instalace všech 28 meteočidel (ulice Českobrodská, 
5. května a další).

Projekt „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“

Vzhledem k úspěšnému schválení projektu zabývajícího se řízením a regulací městského silničního 
provozu předložilo hl. m. Praha v prosinci 2008 druhou projektovou žádost o dotaci z prostředků 
OPD, a to pod názvem „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“.

Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR z března 2009 byl tento projekt schválen 
ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci OPD. Princip financování je shodný s předchozím 
projektem, dotace z OPD činí 85 % nákladů, celkový rozpočet je 580 mil. Kč včetně DPH. Projekt 
bude obsahovat 3 oblasti, z nichž první je již ve fázi realizace.

Jednotlivé oblasti čerpání prostředků v rámci TSK po úpravě jejich vymezení

Oblast 1 – Řízení a monitorování dopravy v tunelech

Oblast 2 – Poskytování dopravních informací

Oblast 3 – Harmonizace telematických systémů na Městském okruhu a radiálách
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www.eurovia.cz

Na společné cestě
Díky širokému portfoliu činností zvládne společnost EUROVIA CS zakázky pro 
řadu větších či menších zadavatelů z oblasti veřejného i soukromého sektoru.

Skupina EUROVIA CS se kromě silničních a železničních staveb věnuje také 
revitalizaci památkových center, městským komunikacím, sportovním 
areálům nebo čistírnám odpadních vod. Stále významnější podíl získávají 
také projekty ochrany životního prostředí. 



VINCI PARK PATŘÍ MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVĚTOVÉ FIRMY
V OBORU PARKOVACÍCH SLUŽEB 

 jsme členem francouzské skupiny VINCI, máme více než 50leté zkušenosti v oboru
 provozujeme 1 282 540 parkovacích míst ve 12 zemích světa
 celosvětově zaměstnáváme 6 500 pracovníků.
 našim krédem je dlouhodobá spolupráce a kvalita služeb

 V ČESKÉ REPUBLICE PŮSOBÍ SKUPINA VINCI PARK
OD ROKU 1995.

  projektujeme, fi nancujeme, stavíme a provozujeme parkovací zóny a parkovací objekty,
a to jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé investory

 nabízíme řešení šitá na míru místním poměrům a potřebám
 realizujeme celoměstské parkovací systémy, včetně P+R
 optimalizujeme ekonomiku parkovacích systémů, parkovišť a garáží
 projektujeme specifi cká řešení pro nemocnice, obchodní centra a.j.

Společnost má zavedený systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009 a certifi kátů EMS 14001 a OHSAS 18001.

VINCI Park CZ a.s.

Washingtonova 17, Praha 1
Tel.: +420 221 666 646 / Fax: +420 221 666 640
e-mail: info@vincipark.cz / www.vincipark.cz
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Dálniční stavby Praha

Stavíme
pro budoucnost

Váš spolehlivý partner v oblasti výstavby:

•silnic a dálnic
•obchvatů měst
•letištních ploch
•železničních a tramvajových tratí
•ploch pro průmyslová a obchodní centra

Ve stanoveném termínu a vysoké kvalitě provádíme povrchy komunikací
a ploch pomocí cementobetonové nebo asfaltové technologie.

Jsme držiteli certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009,
certifikátu systému environmentálního managementu
dle ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008.

Dálniční stavby Praha, a.s.
Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5
tel.: (+420) 224  266 939
fax: (+420) 224  266 946

e-mail: dsp@dsp.cz
www.dsp.cz



Držitel certifi kátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

Nabízíme komplexní služby při přípravě a realizaci všech druhů staveb, tzn.

Spolupráce při vytváření investičního záměru investora
Obstarávání a vedení projektů

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
Organizování soutěží na výběr dodavatelů

Zeměměřičské práce
Technický dozor investora

Kolaudace stavby a její předání uživateli
Studijní prověřování využitelnosti pozemků

Na Moráni 3/360 tel. : 236 083 202 e-mail : ids@ids-praha.cz
128 00  Praha 2 fax : 236 083 204 http: / / www.ids-praha.cz

ZKUŠENÝ PARTNER – ZÁRUKA KVALITY
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