


„Fungující a  kvalitní veřejná doprava 
je základním předpokladem udržitel-
ného, ekonomického i  společenského 
rozvoje území.“
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PŘEDSTAVENÍ PID

Pražská integrovaná doprava (PID) je společný integrovaný 
dopravní systém Prahy a Středočeského kraje a zahrnuje že-
leznici, metro, tramvaje, autobusy, lanovou dráhu a přívozy. 
Integrovaný dopravní systém se vyznačuje tím, že při jeho 
plánování a řízení se všem druhům dopravy a všem doprav-
cům „měří stejným metrem“, a díky tomu veřejná doprava 
funguje koordinovaně jako celek, efektivně a spolehlivě. Pro 
obyvatele měst a obcí je tak vytvořen jednoduše přehledný 
systém, ve kterém:

• se cestuje rychle (a vždy stejně rychle) a pohodlně bez 
bádání v jízdních řádech,

• se snadno a pohodlně přestupuje,

• na celou cestu použijí jednu jízdenku a její nákup je pro 
ně maximálně jednoduchý,

• jsou včas a kvalitně podávány informace, zejména o vý-
lukách či mimořádnostech

Základem PID bylo tarifní sjednocení pražské MHD a osob-
ních vlaků na území Prahy, a to již na počátku 90. let. Dnes 
systém PID zahrnuje všechny spoje městské a regionální do-
pravy v celé Praze a velké části Středočeského kraje. Cílem 
je pak, aby PID nabízel své služby v  celém Středočeském 
kraji a cestující tak mohl s jednou jízdenkou (v jedné mobil-
ní aplikaci) cestovat například autobusem z Mladé Boleslavi  
do Prahy, po Praze metrem a dále vlakem třeba do Benešova.
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STŘEDOČESKÝ 
KRAJ

Pražská integrovaná doprava vznikla v Praze na počátku 90. let a cílem její existence bylo systémově propojit různé 
módy dopravy v Praze tak, aby mohly vzájemně lépe kooperovat, tím se optimalizovala dopravní obsluha a obyva-
telům Prahy se nabídla atraktivní alternativa k silně se rozvíjející individuální automobilové dopravě (IAD). Základem 
byla tedy integrace pražské MHD a osobních vlaků na území Prahy. Vzhledem k tomu, jak postupně rostly na významu 
dopravní vazby z okolí Prahy do jejího centra a s postupnou suburbanizací (růst tzv. suburbií za hranicemi metropole), 
bylo přistoupeno k zahrnování příměstské dopravy do systému PID. V roce 2015 se Středočeský kraj společně s hlav-
ním městem Prahou rozhodly vytvořit společný integrovaný dopravní systém, jehož základem bude stávající systém 
PID. Byl nastaven harmonogram integrace oblastí Středočeského kraje, kde se do PID nově připojují buď dosud nein-
tegrované autobusové a vlakové linky, případně linky, které byly součástí dosavadního systému Středočeská integro-
vaná doprava. Ten po dokončení projektu integrace zanikne. Podle harmonogramu uvedeného dále bude v průběhu 
platnosti tohoto Plánu dokončena integrace veřejné dopravy na celém území Prahy a Středočeského kraje. PID se tak 
stane největším integrovaným dopravním systémem v ČR, bude obsluhovat území o rozloze přes 11 000 km2 s počtem 
obyvatel přes 2,6 milionu.

JEDNOTNÝ SYSTÉM PRO PRAHU  
A STŘEDOČESKÝ KRAJ

HLAVNÍ
MĚSTO
PRAHA

ROPID IDSK
V ÚZKÉ SPOLUPRÁCI

KOORDINUJÍ A OBJEDNÁVAJÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY

ŘÍDÍCÍ RADA SPOLEČNÉHO IDS PRAHY 
A STŘEDOČESKÉHO KRAJE
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CO DĚLÁ ROPID?

Úkolem Regionálního organizátora Pražské integrované 
dopravy (ROPID) je provozně a  ekonomicky zajistit 
fungování PID a to ve spolupráci s partnerskou organizací 
Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). ROPID 
je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.

Vytvářet systém atraktivní veřejné dopravy, který bude 
pro obyvatele Prahy kvalitní službou a  plnohodnotnou 
alternativou k  cestování autem, je komplexní činnost. 
Proč nemohou tramvaje a autobusy jezdit pořád stejně, 
po stejných trasách, stejně často? V dynamicky rostoucí 
Praze se požadavky na cestování mění. Staví se nové 
obytné celky, nákupní centra, průmyslové areály. Tomu 
je potřeba přizpůsobovat provoz veřejné dopravy, proto 
ROPID kontinuálně sleduje využití stávajících linek PID 
a  je-li to nutné, přistupuje k  úpravám v  provozu PID – 
mění se jízdní řády, nasazovaná vozidla, případně se mění 
vedení linek. V některých případech je cestujících tolik, že 
se musí začít stavět nová infrastruktura, nebo se stávající 
upravuje. Pak ROPID vytváří požadavky na infrastrukturu 

pro veřejnou dopravu a aktivně se účastní projednávání 
při přípravě těchto staveb. ROPID zajišťuje takové změny 
v  provozu PID i  ekonomicky, kalkuluje změny nákladů 
na provoz a  připravuje s  dopravci smlouvy na zajištění 
dopravních výkonů.

Základem integrovaného dopravního systému z pohledu 
cestujícího je integrovaný tarif, jehož systém buduje 
a  udržuje rovněž ROPID, a  také se stará o  dodržování 
správného postupu zaměstnanců dopravců při prodeji 
jízdenek. Též se zabývá technickým řešením odbavování. 
Důležitou činností ROPID je nastavení a kontrola kvality. 
Dopravcům smluvně předepisuje kvalitu provozu, který 
zajišťují, a kvalitu pravidelně vyhodnocuje.

ROPID zajišťuje též komunikaci s cestujícími, shromažďuje 
podněty a  připomínky k  provozu, udržuje provoz 
infolinky, webu a  sociálních sítí PID a  připravuje rozvoj 
jednotných informačních systémů PID.

NÁMĚSTEK ŘEDITELE
PRO MĚSTSKOU DOPRAVU 
A MARKETING

NÁMĚSTEK ŘEDITELE
PRO PŘÍMĚSTSKOU DOPRAVU 
A TECHNICKÝ ROZVOJ

NÁMĚSTEK ŘEDITELE
PRO EKONOMIKU

ODBOR EKONOMIKY

ODBOR KVALITY SLUŽBY

ODDĚLENÍ EKONOMIKY 
DOPRAVY

ODDĚLENÍ KONTROLA PID

ODDĚLENÍ PRŮZKUMY PID

ODDĚLENÍ VNIŘNÍ SPRÁVY

ODDĚLENÍ KOORDINAČNÍ 
DISPEČINK PID

ODDĚLENÍ KONCEPCE 
MĚSTSKÉ DOPRAVY

ODDĚLENÍ PROPAGACE

ODDĚLENÍ ZASTÁVKOVÉ 
SLUŽBY

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÁNÍ
MĚSTSKÉ DOPRAVY

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÁNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

ODDĚLENÍ KONCEPCE,  
PROJEKTŮ A PROJEKTOVÉ-
HO ŘÍZENÍ

ODDĚLENÍ KONCEPCE 
PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

ODDĚLENÍ TECHNICKÉHO 
ROZVOJE

ODBOR MĚSTSKÉ DOPRAVY

ODBOR MARKETINGU

ODBOR PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

ODBOR TECHNICKÉHO
ROZVOJE A PROJEKTŮ

ŘEDITEL 
ROPID

KANCELÁŘ 
ŘEDITELE

66
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Fungující a kvalitní veřejná doprava hraje podstatnou roli v udr-
žitelném ekonomickém i  společenském rozvoji území.  Má vý-
znamnou městotvornou funkci, zajišťuje kvalitní dopravní ob-
sluhu města citlivě ve vztahu k životnímu prostředí, spoluvytváří 
veřejná prostranství. Přestupní body i zastávky veřejné dopravy 
jsou ohniska koncentrace lidí v území, „nabalují se“ na ně nákupní 
centra i malé obchody v parteru, kulturní akce, zkrátka život ve 
městě. 

„Praha vidí budoucnost mobility v  rychlé, kvalitní, provázané 
a dostupné síti integrované veřejné dopravy, založené na výho-
dách kolejové dopravy i elektrické trakce, která bude konkuren-
ceschopnou alternativou k  individuální automobilové dopravě. 
Promyšlené posílení a  rozvoj městské a  příměstské železnice, 
metra, tramvají či dalších kolejových systémů nabídnou uživa-
telům veřejné dopravy rychlé a snadné cestování po celém měs-
tě i  metropolitní oblasti s  nízkým dopadem na životní prostře-
dí a vysokou ekonomickou i prostorovou efektivitou. … Rovněž 
bude systematicky rozvíjet a  preferovat integrovanou veřejnou 
dopravu společně se zvýhodněním chůze a cyklistiky. Postupně 
umožní snížit nároky na rozsah dopravních ploch, zlepšit lokální 
životní podmínky a navrátit do ulic a veřejných prostranství více 
života. Praha se tím stane příjemnějším městem pro život i pod-
nikání.“
P+ Dopravní politika (schválená Usnesením RHMP č. 2297 ze dne 
19.9.2017)

Pražská integrovaná doprava je již od roku 1993 páteří udržitelné 
mobility v  Praze a  postupně i  ve Středočeském kraji. Chce být 
moderním integrovaným dopravním systémem atraktivním pro 
cestující a  klást důraz na kolejovou dopravu, elektrickou trakci, 
důslednou preferenci veřejné dopravy, propojení s dalšími druhy 
dopravy (P+R, B+R, bikesharing, pěší) komfortní provedení za-
stávek a přestupních bodů i moderní odbavení a  informace pro 
cestující. 

 P+ (Plán udržitelní mobility Prahy a okolí)
strategie pro mobilitu v hl. m. Praze a pražské 
metropolitní oblasti, která obsahuje jak zásady 
dopravní politiky, tak návrhy konkrétních 
opatření do roku 2030

www.poladprahu.cz

ÚLOHA VEŘEJNÉ DOPRAVY V MOBILITĚ MĚSTA

 

 

 

 

  

Plán udržitelné mobility 
Prahy a okolí 

Návrh 
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Projektovat linky PID, to je z  hlediska objemu činností 
něco jako stavět dům v  legendárním filmu Na samotě 
u lesa. To máte zadání od Rady HMP, shromažďování žá-
dostí 57 městských částí, vyhodnocování podnětů občanů 
a petic pro či proti něčemu, přihlížení k datům z modelu 
hromadné dopravy, zpracovávání výsledků anket, rozbo-
ry závěrů celosíťových či profilových průzkumů, vytěžo-
vání dat z online sčítačů na vstupech do metra, využívání 
informací od provozního personálu, ověřování dostup-
ných počtů řidičů, vozidel, či kapacit obratišť, komuni-
kaci s ostatními subjekty o stavu infrastruktury, aktuálně 
zejména mostů, projednávání plánů nové výstavby s de-
velopery a správními úřady, sledování pravidelnosti pro-
vozu a vznikajících zpoždění, provádění místních šetření 
a připravování úprav dopravního značení s cílem zajistit 
linkám PID bezproblémový průjezd. Zedníka Lorence sice 
nepotřebujeme, ale bez mnoha výstupů práce ostatních 
odborů naší organizace se neobejdeme. 

Dále vzniká Návrh dopravního opatření (NDO), který je 
předložen městským částem, dopravcům a magistrátní-
mu Odboru dopravních agend. S úředními razítky v kapse 
může být zadáno zpracování chronometráží nové linky 
(jízdní doby mezi zastávkami) a  kreslení tzv. grafikonu. 
Linky soukromých dopravců připravujeme sami, pro DPP, 
a. s. se v různé míře podrobnosti formuluje zadání vhod-
ných poloh spojů, intervalů a časových prokladů s jinými 
linkami. U  tramvají se klade důraz na intervalovou ko-
ordinaci až na cca 50 úsecích, u autobusů na vzájemné 
proklady linek a na návaznosti na metro a vlaky na mno-
ha dalších místech. Rada HMP dále každé NDO schválí 
a přidělí patřičné prostředky. 60 dní před změnou odejde 
na úřady karta tzv. Trvalé změny dopravy, která je pod-
kladem pro změny licencí. Nakonec odesíláme data pro 

potřeby dopravců, z nichž vznikají zastávkové a vozové 
jízdní řády a  podklady pro odbavovací a  řídicí systémy 
a pro Celostátní informační systém o JŘ.

Protože do naší správy spadají i příměstské autobusové 
linky (linky řady 300 vedené z Prahy do Středočeského 
kraje) a dále část regionálních autobusových linek (linky 
řady 400 a 600 vedené po území Středočeského kraje), 
naši pracovníci provádějí obdobné činnosti ve spolu-
práci se zástupci Středočeského kraje, jednotlivých obcí 
a partnerské organizace ve Středočeském kraji (IDSK). 

PROJEKTOVÁNÍ 
DOPRAVY

ODBOR MĚSTSKÉ DOPRAVY, ODBOR PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY
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Železniční doprava hraje v systému PID klíčovou roli, ne-
boť představuje kapacitní a rychlý páteřní segment ve-
řejné dopravy. A nejedná se jen o příměstskou dopravu, 
linky S tvoří nejrychlejší a nejvýhodnější spojení pro řadu 
relací i  v  rámci metropole. Velký potenciál linek S  ale 
stále omezuje mnoho hendikepů, plynoucích celkově 
z malé flexibility celého systému železniční dopravy (po-
malá realizace staveb infrastruktury i obnova a doplnění 
vozidlového parku) ve vztahu k rychlému rozvoji území, 
ale také z  (nesprávného) vnímání železnice jako strikt-
ně segregovaného systému dopravy a nevhodná podoba 
a poloha řady železniční stanic a zastávek. 

ROPID ve spolupráci s  IDSK se jako objednatel výrazně 
podílí na rozsahu a podobě železniční dopravy v Praze 
a  okolí. Objednávka výkonů určuje intervaly a  kapaci-
tu jednotlivých linek (s  ohledem na možnosti kapacity 

infrastruktury), prostřednictvím Standardů kvality PID 
definuje požadovanou kvalitu služby pro cestující. Dlou-
hodobým cílem je rovněž nastartovat podstatnou obno-
vu a zkapacitnění vozového parku linek S ze strany jed-
notlivých dopravců tak, aby i v budoucnu byla železnice 
v  Praze i  Středních Čechách schopna plnit požadavky 
cestujících.

ROPID se podílí i na řadě důležitých témat, které ovlivní 
budoucnost železniční dopravy. Vstupuje do všech jed-
nání ohledně nových tratí, stanic a zastávek, ve spolu-
práci s  IPR Praha řeší zaústění vysokorychlostních tra-
tí do Prahy, zabývá se například provázáním tarifu PID 
s národním tarifem, či v  rámci ČAOVD spolupracuje na 
tom, aby nádražní budovy a navigační systém SŽDC byl 
pro cestující přívětivý a obsahoval informační prvky PID. 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V PID

POČET PŘEPRAVENÝCH CESTUJÍCÍCH VE VLACÍCH PID V PRAZE
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Pražská integrovaná doprava zajišťuje dopravní obsluž-
nost hl. m. Prahy a oblastí Středočeského kraje v rámci 
závazku veřejné služby dle Nařízení Evropského par-
lamentu a   Rady (ES) č. 1370/2007, respektive zákona  
č. 194/2010 Sb. ROPID zastupuje při objednávce doprav-
ní obslužnosti hl. m. Prahu a uzavírá příslušné smlouvy 
s dopravci.

Dopravcům, kteří zajišťují veřejné služby v  přepravě ces-
tujících, jsou tyto služby hrazeny z rozpočtů objednatelů 
(hl. m. Praha, Středočeský kraj a zapojené obce). Objed-
natelé zajištují a   financují veřejné služby v   přepravě 
cestujících každý na svém území, a   proto je naprosto 
nezbytná vysoká míra koordinace všech veřejných slu-
žeb v  celém regionu, což je rovněž úlohou organizace 
ROPID ve spolupráci se středočeskou organizací IDSK. 
Dopravci mají uzavřené smlouvy o  veřejných službách, 
s objednateli, pro které veřejné služby zajišťují. 

V souladu s právními předpisy jsou dopravcům hrazeny 
zálohy na kompenzace, které jsou vypočteny jako rozdíl 
předpokládaných nákladů (ekonomicky oprávněné ná-
klady plus přiměřený zisk) a  předpokládaných výnosů, 

primárně tržeb z jízdného. Tržby PID se díky vzájemnému 
uznávání jízdních dokladů dělí mezi dopravce na základě 
nastavených klíčů. Na území Prahy je jednicí místový km. 
Ten popisuje sice nabídku, ale protože veškeré veřejné 
služby v přepravě cestujících objednává Praha, je místo-
vý km vhodným parametrem. Na území Středočeského 
kraje klíčem výnosnost jednotlivých linek PID, stanove-
ná na základě průzkumů přepravených cestujících. Je to 
proto, že ve Středočeském kraji objednává veřejnou do-
pravu v systému PID nejen Středočeský kraj, ale dalších 
315 obcí. Dělbu tržeb řídí ROPID ve spolupráci s partner-
ským organizátorem. 

Kompenzace je vypočtena jako rozdíl nákladů (ekono-
micky oprávněné náklady plus přiměřený zisk) a předpo-
kládaných výnosů, primárně tržeb z  jízdného. Dopravci 
jsou povinni předkládat také výkazy skutečně dosaže-
ných nákladů a  výnosů, které slouží ke kontrole plnění 
smluv a  vyúčtování závazkových vztahů.  Za porušení 
smluv je nastaven systém smluvních sankcí, které souvisí 
především s  dodržování nastavených standardů kvality 
a dalších podmínek plnění smlouvy.

FINANCOVÁNÍ PROVOZU PID

HLAVNÍ
MĚSTO
PRAHA

MĚSTA
A OBCE

STŘEDOČESKÝ 
KRAJ

TRŽBY 
Z TARIFU PID

ROPID IDSK

ORGANIZÁTOR PID

DOPRAVCI LINEK NA ÚZEMÍ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

DOPRAVCI LINEK NA ÚZEMÍ 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMIKY
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Moderní integrovaný dopravní systém, který propojuje 
všechny druhy dopravy v jeden celek, musí cestujícím – 
svým zákazníkům – nabízet moderní službu v  jednotné 
kvalitě. V  integrovaném dopravním systému si cestující 
nevybírá dopravce – cestuje jednotným systémem, na 
jednu jízdenku, dle jednotných přepravních podmínek 
a informuje jej jednotný informační systém, web či mo-
bilní aplikace.

V této oblasti má ROPID důležitou úlohu, neboť prostřed-
nictvím Standardů kvality PID definuje požadované kva-
litativní parametry týkající se dodržování jízdního řádu, 
komfortu a  informací pro cestující či například technic-
kého vybavení vozidel – třeba aby posílalo přes GPS svoji 
polohu a tato data byla dostupná cestujícím. Tyto kvali-
tativní parametry musí plnit všichni dopravci, neboť tak 
to budou vyžadovat příslušné smlouvy mezi objednateli 
a dopravci. 

Jednotná komunikace a podpora značky veřejné dopra-
vy je nedílnou součástí standardů kvality. Vizuální styl 
a  design je nedílnou součástí kvality služby i  ve veřej-
né dopravě. Cestující musí na první pohled poznat, že 
jede vozidlem PID, proto standardy předepisují jednotný 
vnější i vnitřní vizuál vozidel.

ROPID disponuje týmem kontrolorů, kteří dohlíží na do-
držování Standardů kvality PID, a dopravcům jsou v kaž-
dém čtvrtletí předkládány výsledky, jak si za dané období 
vedli a v jakých směrech by měli své služby pro cestující 
zlepšit. 

KVALITA SLUŽBY PID

ODBOR KVALITY SLUŽBY, ODBOR MARKETINGU, ODBOR TECHNICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ

ČSAD Střední Čechy s.r.o.

www.pid.cz Vaše cesta je náš cíl...Vždy příjemné cestování nejen díky klimatizaci...

Jednotný vzhled PID Okna s uzamykatelnými
otvoryCelovozová klimatizace

NízkopodlažnostZádržné tyče
„nerez”

Tlačítka „STOP” dostupná
z každé řady sedadel

3x LCD obrazovky
s informací 

o přestupech „on-line”

Látkové potahy,
vyšší opěrky,

měkké polstrování

Více místa pro kočárky
a invalidní osoby

Sedadla:
červená - pro všechny
modrá - pro invalidy
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Veřejná doprava, stejně jako každá služba, potřebuje 
propagovat a marketing a komunikace je nedílnou sou-
částí činnosti organizátora. Budování značky, propagace 
výhod integrované dopravy i  každodenní komunikace 
s  médii a  na sociálních sítích, prostřednictvím telefo-
nické infolinky, kontaktního centra či informátorů přímo 
v terénu. Základem pozitivního obrazu v očích veřejnosti 
je také aktivní komunikace s médii, snaha o co nejkratší 
reakční dobu v případě komunikace s  veřejností a  vůle 
otevřeně sdělovat i nepopulární opatření.

Úkolem marketingu je však nejen informovat o aktuál-
ních novinkách či změnách v dopravě, ale také aktivně 
propagovat témata udržitelné mobility, výhody veřejné 
dopravy oproti dopravě individuální, informovat o kon-
cepčních projektech týkajících se veřejné dopravy či 

zlepšovat podobu a schopnosti informačních i navigač-
ních systémů a podporovat jejich jednotnost napříč jed-
notlivými druhy dopravy a dopravci jak na území Prahy, 
tak Středočeského kraje. Prioritní snahou marketingu PID 
je jednotná tvář celého systému, ať už na zastávkách, ve 
vozidlech či pomocí elektronické komunikace.

S  rozšiřujícím se systémem PID na celé území Středo-
českého kraje je potřeba tím více propagovat výhody 
systému PID, tarifní specifika i možnosti výhodné kombi-
nace jednotlivých druhů přepravy v oblastech, kde zatím 
veřejná doprava integrovaná není. To vše doplňují prů-
běžné osvětové kampaně a nabídky využití volného času 
s pomocí veřejné dopravy pro všechny věkové skupiny 
obyvatel s důrazem na mladou generaci, která si utváří 
názor na budoucí způsob života i pohybu.    

MARKETING A KOMUNIKACE

WWW.PID.CZ
FACEBOOK.COM/PRAZSKAINTEGROVANADOPRAVA

GOOGLE.COM
MAPY.CZ

IDOS.CZ
KDYMITOJEDE.CZ

INFOLINKA
KOMUNIKACE

OPENDATA

INFOCENTRUM

INFOPANELY NA ZASTÁVKÁCH
LCD DISPLEJE VE VOZIDLECH

PID LÍTAČKA

WEB
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM

INFORMÁTOŘI V TERÉNU

AKCE, KAMPANĚ, PREZENTACE

E-MAILY

DOPISY

TWITTER.COM/@PIDOFICIALNI
INSTAGRAM.COM/PIDOFICIALNI

PID LÍTAČKA

ODBOR MARKETINGU
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Provoz Pražské integrované dopravy i  informování ces-
tujících se neobejde bez řady technických řešení a zaří-
zení a velkého množství dat. Jedná se například o jízd-
ní řády, trasy linek, polohy zastávek, plánované výluky, 
mimořádnosti, prodejní místa dokladů PID či seznam 
vstupů do metra apod., které ROPID poskytuje cestujícím 
například nejen prostřednictvím webu či mobilní aplika-
ce, ale i v rámci OPEN DAT (http://opendata.praha.eu/). 
Otevřená data poskytujeme např. společnostem Seznam.
cz, Google či internetovému vyhledávači www.idos.cz, 
jež data publikují svým koncovým uživatelům. Při každé 
změně jízdních řádů i výlukách je třeba připravit data do 
palubních počítačů, které obsahují informace pro výkon 
služby řidiče i texty do informačních systémů pro cestu-
jící a data pro sledování polohy vozidel. A tato data při-
pravuje právě ROPID.

Vozidla jednotlivých dopravců (kromě Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy, po sledního dopravce v  PID, který 
data o  polohách vozidel neposkytuje) jsou on-line sle-
dována systémem Monitorování provozu vozidel MPV. 
Prostřednictvím něj se vyhodnocují aktuální zpoždě-
ní, provádí se analýzy spolehlivosti provozu, kon troly 
sjednaných výkonů nebo zajištění návazností spojů po-
mocí dispečerského řízení. Tato data v neposlední řadě 
slouží také k  informování cestujících prostřednictvím 
mobilních a  webových aplikací a  elektronických tabulí  

na zastávkách. Samosprávy a  městské části mají mož-
nost prostřednictvím systému MPV dohlížet na plnění 
sjedna ných výkonů. Systém také umožňuje komunikovat 
s řidiči pomocí textových zpráv přes palubní počítač.

Velkým úkolem je zajištění vzájemné kompatibility vy-
bavení vozidel prostřednictvím certifikací veškerých 
těchto zařízení u všech dopravců v celém systému PID. 
Certifikace spočívá v  testování příslušné konfigurace 
v  laboratorních podmínkách a  v  provozu tak, aby byla 
zajištěna bezchybná funkce zařízení. K tomu využíváme 
vlastní certifikační laboratoř a úzkou spolupráci s ČVUT 
v Praze, Fakultou dopravní. Rovněž školíme zaměstnance 
dopravců na správu a obsluhu odbavovacích a informač-
ních systémů.

Z  pozice zadavatele jsme se velkou měrou podíleli  
na zavedení nového moderního odbavovacího systému 
pro PID a mobilní aplikaci PID lítačka a  iniciujeme další 
rozvoj této aplikace. 

Jako první v  České republice jsme testovali nové níz-
koenergetické technologie pro zastávkové informační 
systémy na bázi elektronického papíru nebo podobných 
technologií a  chceme je nasadit do běžného provozu. 
Rovněž iniciujeme projekty technického rozvoje, napří-
klad využití mobilních dat pro plánování dopravy.

TECHNICKÝ ROZVOJ PID

ODBOR TECHNICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ
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Pražská integrovaná doprava je nedílnou součástí mobility 
obyvatel Prahy a Středočeského kraje. Aby se systém PID na-
dále rozvíjel, držel krok s aktuálními trendy a udržel si punc 
moderní integrované veřejné dopravy, musí neustále hledět 
do budoucna. A to je úkol pro tým oddělení koncepce, pro-
jektů a projektového řízení a řady spolupracovníků z ostat-
ních odborů organizace ROPID. Jejich úkolem je prostřednic-
tvím koncepcí a  rozvojových projektů připravit systém PID 
na budoucí výzvy a udržet tak vysokou kvalitu nejen veřejné 
dopravy pro celé město i kraj.

Spolutvoříme Prahu! Podílíme se na strategických dokumen-
tech hl. m. Prahy pro oblast mobility. Jsme klíčovou součástí 
tvorby a implementace projektu P+ (Plánu udržitelné mobi-
lity Prahy a okolí), spolupracujeme s MHMP, Institutem plá-
nování a rozvoje hl. m. Prahy i dalšími městskými institucemi 
na klíčových koncepčních dokumentech a projektech, které 
ovlivňují budoucí podobu města. 

Připravujeme a pravidelně aktualizujeme plán dopravní ob-
služnosti (Dopravní plán HMP), který tvoří hlavní strategii 
veřejné dopravy v  Praze. Kromě toho jsme pro Prahu při-
pravili například koncepci preference VHD či dnes již známý 
Standard zastávek PID, „design manual“ pro oblast zastávek, 
stanic a přestupních bodů.

V  rámci rozvojových projektů se zaměřujeme na moderní 
trendy, inovace, odstraňování vnitřních neefektivit i  napří-
klad úpravy kompetencí a  procesních nastavení. Při řešení 
těchto úkolů jednáme a konzultujeme s ostatními organiza-
cemi Prahy a Středočeského kraje, vedeme dialog s partnery 
i akademickou sférou a představujeme naše projekty veřej-
nosti. Naším úkolem je prostě posouvat PID neustále dopře-
du!

KONCEPCE A PROJEKTY

ODDĚLENÍ KONCEPCE, PROJEKTŮ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
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STRATEGICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY
hlavní strategie rozvoje hl. m. Prahy
[IPR Praha]

DOPRAVNÍ PLÁN HMP
základní koncepční dokument pro veřejnou dopravu na území hl.m. Prahy
pid.cz/dopravni-plan/

KONCEPCE PREFERENCE VEŘEJNÉ DOPRAVY V HL. M. PRAZE
koncepční dokument pro oblast preference veřejné dopravy na území 
hl. m. Prahy pid.cz/preference/

STANDARD ZASTÁVEK PID
koncepční dokument a design manual pro zastávky a přestupní body
standardzastavek.pid.cz

STRATEGIE ROZVOJE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ ŽELEZNICE
koncepční podklad pro rozvoj pražského železničního uzlu

SADA STANDARDŮ KVALITY PID PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY DOPRAVY
definice kvalitativních požadavků na dopravce
pid.cz/standardy-kvality/

ROZVOJ LINEK PID V PRAZE 2019 - 2029
předpokládaný rozvoj linek veřejné dopravy v Praze

P+ (PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY A OKOLÍ)
strategie pro mobilitu v hl. m. Praze a pražské metropolitní oblasti
[MHMP, IPR Praha, ROPID, IDSK, TSK, DPP, OICT]

KONCEPCE ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR 
VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V HL. M. PRAZE
[MMMP RFD]

METROPOLITNÍ PLÁN
územní plán hl. m. Prahy
[IPR Praha]

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STŘEDOČESKÉHO KRAJE
základní koncepční dokument pro veřejnou dopravu na území Středočeského kraje
[krajský úřad Středočeského kraje]

Standardy kvality PID 
Autobusy PID  
březen 2018          

          
 
 
  

 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
odbor kvality služby 
odbor marketingu 
odbor technického rozvoje a projektů 
 
Integrovaná doprava Středočeského kraje 
Dopravní úsek 
 
 

DOPRAVNÍ PLÁN 

na roky 2018 až 2020
s výhledem do roku 2022

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Strategie rozvoje pražské
metropolitní železnice

08/2018
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K O N C E P Č N Í  D O K U M E N T  H L .  M .  P R A H Y 
P R O  O B L A S T  P R E F E R E N C E  V E Ř E J N É  H R O M A D N É 

D O P R A V Y  V  L E T E C H  2 0 1 6 - 2 0 2 0

P R E F E R E N C E  V E Ř E J N É  D O P R A V Y

REGIONÁLNÍ ORGANIZÁTOR PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
ODBOR TECHNICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ, ODDĚLENÍ KONCEPCE, PROJEKTŮ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
ODBOR MĚSTSKÉ DOPRAVY, ODDĚLENÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ DOPRAVY

RYTÍŘSKÁ 10, PRAHA 1
WWW.PID.CZ/PREFERENCE

STRATEGICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY

STRATEGICKÝ CÍL 1.5.A3: 
REALIZOVAT OPATŘENÍ PRO PREFERENCI TRAMVAJÍ A AUTOBUSŮ

„ZVYŠOVAT RYCHLOST, SPOLEHLIVOST A PLYNULOST POVRCHOVÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY, TAK ABY BYL
I NADÁLE PODPOROVÁN ZÁJEM O UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY.“

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

ČLÁNEK 11.1.2

„PROSTŘEDKŮM VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY MÁ BÝT V PROSTŘEDÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
POSKYTOVÁNA CO NEJVĚTŠÍ PŘEDNOST OPATŘENÍMI ORGANIZAČNÍMI I STAVEBNÍMI TAK, ABY JEJICH 
POHYB BYL RELATIVNĚ RYCHLÝ, PLYNULÝ A BEZPEČNÝ. OPTIMÁLNÍ JE VYHRAZENÍ PÁSŮ/PRUHŮ 
PRO VOZIDLA VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY, PRO TRAMVAJOVOU DOPRAVU JSOU OPTIMÁLNÍ ZVÝŠENÉ 
TRAMVAJOVÉ PÁSY, NEBO PÁSY ODDĚLENÉ OD JÍZDNÍCH PÁSŮ/PRUHŮ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA 
ZVÝŠENÝMI TVAROVKAMI (…).“
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M A N U Á L  H L AV N Í H O  M Ě S TA  P R A H Y  / 7 / 2 0 0 3

Značka

Značka

Základním prvkem jednotného vizuálního
stylu je značka, která je zároveň
i registrovanou ochrannou známkou.
Značka se užívá pro veškerá označení týkající
se hlavního města Prahy a Magistrátu
hlavního města Prahy i jejich organizačních
součástí, organizací a institucí.

Její aplikace je přesně definována a řídí se
pravidly uvedenými v tomto manuálu.

Značka má čtvercový formát v barvě Praha
červená (viz 05.01), uprostřed podélně
dělený na dvě poloviny. Vlastním obsahem
loga je název města Prahy ve čtyřech
jazykových mutacích – PRAHA, PRAGUE,
PRAGA, PRAG. Tyto jazykové verze názvu
města obsahují všechny tzv. světové jazyky 
a mnoho dalších evropských jazyků
užívajících latinkové písmo.

Tento text je vysázen písmem Myriad MM
semibold z verzálek (viz 04.01) 
v barvě Praha žlutá (viz 05.01).

03.01

Rozvoj linek PID v Praze
2019-2029

část A + B - mapová příloha
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Kontrola PID
ROPID systémově provádí kontroly jednotlivých doprav-
ců v systému PID zejména z hlediska dodržování kvali-
ty služby a  odjetí objednaných výkonů. Kontroly jsou 
prováděny na všech linkách PID včetně nočních linek, 
školních spojů i např. přívozů a speciálním výpočtem je 
zajištěna rovnoměrnost kontrol podle rozsahu provozu, 
ovšem s navýšením kontrol na linkách, na jejichž spojích 
se vyskytla vyšší závadovost. Za měsíc je provedeno cca 
500 – 600 kontrol jízdou ve vozidle v  režimu fiktivního 
zákazníka, další profilové kontroly vozidel na zastávkách 
i kontrola zastávek. S výsledky kontrol jsou dopravci pra-
videlně seznamovány a  jsou k  dispozici i  veřejnosti na 
webu www.pid.cz.

DALŠÍ SYSTÉMOVÉ ČINNOSTI

Koordinační dispečink PID
ROPID systémově provádí kontroly jednotlivých do-
prav¬ců v  systému PID zejména z  hlediska dodržování 
kvali¬ty služby a  odjetí objednaných výkonů. Kontroly 
jsou prováděny na všech linkách PID včetně nočních li-
nek, školních spojů i např. přívozů a speciálním výpočtem 
je zajištěna rovnoměrnost kontrol podle rozsahu pro-
vozu, ovšem s navýšením kontrol na linkách, na jejichž 
spojích se vyskytla vyšší závadovost. Za měsíc je prove-
deno cca 500 – 600 kontrol jízdou ve vozidle v  režimu 
fiktivního zákazníka, další profilové kontroly vozidel na 
zastávkách i kontrola zastávek.

Průzkumy PID
Přestože řadu podkladových dat pro projektování 
do¬pravy lze získat technickými prostředky, údaje o po-
čtech cestujících a  obratech cestujících na zastávkách, 
které jsou důležitým podkladem pro projektování dopra-
vy, se z velké části získává fyzickým sčítáním pracovní-
ky prů¬zkumů. Průzkumy obsazenosti jsou realizovány 
převážně operativně na základě požadavků městských 
částí Prahy, obcí ve Středočeském kraji nebo dle podně-
tů dopravních plánovačů organizace ROPID. Dle předem 
stanovené¬ho ročního harmonogramu jsou ve spoluprá-
ci s DPP prováděny komplexní přepravní průzkumy au-
tobusů, tramvají i metra. Další činnost představují prů-
zkumy skladby jízdních dokladů na želez¬ničních tratích 
PID a  v  příměstských autobusových lin¬kách či různé 
typy anketních průzkumů.

Zastávková služba PID
Je třeba se starat i  o  zastávky! Zastávková služba PID 
vznikla v organizaci ROPID již  v  roce  2010 za účelem 
vývěsu jízdních řádů na autobusových zastávkách na 
území Prahy pro dopravce mimo DPP za účelem sníže-
ní duplicit a zajištění jednotnosti a kvality informací na 
zastávkách. Činnosti se postupně rozšiřovaly, nejprve 
o vývěs jízdních řádů na železničních zastávkách Praž-
ské integrované dopravy v Praze a Středočeském kraji, 
od roku 2015 je pak zajišťována výroba a  instalace za-
stávkového informačního systému na autobusových za-
stávkách. V  budoucnu se předpokládá další rozšiřování 
činnosti především na území Středočeského kraje a sjed-
nocení všech činností souvisejících se zastávkovou péčí 
pod jeden organizační subjekt.

ROPID jako organizátor systému PID vykování i řadu další systémových činností - některé v plném rozsahu, některé 
zatím pouze v částečném rozsahu. Kompetence k systémovým činnostem mít organizátor musí, jinak není schopen 
zajistit jednotnou kvalitu služby pro cestujícího.

pořadové číslo
hlášení zastávek
vnitřní orientace nebo informační panel
výňatky ze SPP a tarifu ve vozidle
nevydání jízdenky na příměst. linkách
kouření ve vozidle
nesprávné stanovení ceny jízdného
ostatní

33%7%9%9%14%19%



PLÁN 
UDRŽITELNÉ 
MOBILITY  
PRAHY  
A OKOLÍ

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí je 
strategický dokument, který určuje plán 
rozvoje městské dopravy a poptávky po 
městské mobilitě do roku 2030.

S přípravou plánu se začalo již v roce 
2016. Po svém dokončení se stane 
základním koncepčním dokumentem 
hlavního města Prahy pro oblast mo-
bility a dopravní infrastruktury. Plán 
nahradí stále platné Zásady dopravní 
politiky hl. m. Prahy, platné od roku 
1996. Současně bude podřízen Stra-
tegickému plánu hl. m. Prahy. Plán 
udržitelné mobility Prahy a okolí je 

první podobný dokument, který po-
krývá více než jeden územní celek. 
Rozšiřuje svou působnost i na Středo-
česká kraj, pro který má však pouze 
doporučující charakter. Projekt nese 
název P+ a veřejnosti je prezentován 
pod mediálním názvem Polaď Prahu. 
Plán má celkem tři hlavní etapy:  
Analýzu, Dopravní politiku a Návrh. 
Na základě analýzy problémových 

míst a široké diskuse s odbornou ve-
řejností vznikl návrh 240 opatření, 
která přinesou celé metropolitní ob-
lasti snadnější spojení s hlavním měs-
tem, pomůžou zklidnit dopravu, ale 
zaměří se i na rozvoj elektromobility 
a bezpečnost. Mezi zásadní projekty 
patří například dokončení pražského 
okruhu a výstavba linky metra D.

www.poladprahu.cz

PUMPA_inzerce_210x210.indd   1 04.12.18   11:32

DOPRAVNÍ PLÁN 

na roky 2018 až 2020
s výhledem do roku 2022

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Dopravní plán, tzv. plán dopravní obslužnosti je základním koncepčním 
dokumentem pro organizaci ROPID. Jeho tvorba je jedním ze základních 
úkolů organizace. Dokument představuje pravidla, na jejichž základě 
ROPID plánuje veřejnou dopravu v  Praze. Jeho důležitou součástí je 
souhrn požadavků na rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, které 
ROPID vytváří na základě vyhodnocení stávajícího provozu a predikce 
budoucího vývoje – stanovuje priority ve výstavbě železničních 
tratí a  zastávek, linek metra, tramvajových tratí a  infrastruktury pro 
preferenci veřejné dopravy.

pid.cz/dopravni-plan-hmp/

PUMPA_inzerce_210x210.indd   1 14.12.18   11:35



PROSTOR PRO PŘEDSTAVENÍ
JIS - ROPID OMA

Rozvoj linek PID 
2019 - 2029
Odbor městské dopravy

Struktura

Smysl dokumentu

Rozvoj linek PID v Praze
2019-2029

část A - současná infrastruktura

Rozvoj linek PID v Praze
2019-2029

část B - nová infrastruktura
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Dokument je rozdělen na tři části. 
Část A se věnuje opařením rea-
lizovaným na současné dopravní 
infrastruktuře. Část B představuje 
ta opatření, která vyžadují stavbu 
nové dopravní infrastruktury 
(typicky nová tramvajová trať). Ke 
všem opatřením v obou částech 
jsou zapracovány výpočty nasa-
zení vozidel a dopravních výkonů. 
Obě části doplňuje mapová část, 
kde jsou všechny změny pře-
hledně zakresleny do mapových 
schémat.

Dokument, který představuje rozvoj linek PID na území Pra-
hy v nejbližších 10 letech vzniká proto, aby samospráva, pro-
jektanti dopravních staveb a v neposlední řadě také veřej-
nost dostali představu o tom, jak bude v blízké budoucnosti 
veřejná doprava na stávající i nové infrastruktuře vypadat.

Jednotlivé kapitoly popisují, jak ovlivní dopravu v metropoli
nové tramvajové tratě, trasa metra D, nebo železnice  na 
letiště Václava Havla. Data o výhledových počtech spojů 

na jednotlivých úsecích poslouží při plánování budoucích 
rozpočtů PID, bude z nich možné odvodit potřebné počty 
řidičů a pečlivěji rozpracovat plány obnovy vozového parku 
u jednotlivých dopravců.

Samosprávě a veřejnosti dokument s předstihem dává 
možnost se k plánovaným změnám vyjádřit a korigovat je 
tak, aby nové záměry přinášely městu a jeho obyvatelům 
nejvyšší užitek.

Jednotný  
informační  
systém
hlavního města Prahy

Jednotný informační systém hl. m. Prahy („JIS“) je 
komplexním projektem řešícím celkovou prezentaci města 
a jeho informační a orientační systém v rámci všech druhů 
mobility (veřejná, pěší, cyklistická i individuální motorová 
doprava) s   důrazem na preferenci udržitelných druhů 
mobility a podporu multimodality. 
Administraci projektu zajišťuje organizace ROPID v úzké 
spolupráci s dalšími městskými společnostmi a s MHMP. 
Projekt JIS se skládá ze dvou na sebe navazujících částí 
–  realizační studie a graficko-designérské soutěže. Cílem 
realizační studie je podrobná analýza stávajícího stavu 
informačních a orientačních systémů v hl. m. Praze 
z  hlediska funkčnosti, estetiky, provázanosti, finanční 
stránky a kompetencí ve správě a údržbě, průzkum potřeb 
potenciálních uživatelů systému a  rešerše obdobných 
systémů v jiných světových metropolích a  jejich srovnání 
s hl. m Prahou. 
Na základě provedených průzkumů realizační studie 
navrhne nový cílový stav kvality a podrobnosti JIS a jeho 
pokrytí Prahy, a to včetně předpokládaných finančních 
nákladů na implementaci i následující údržbu a aktualizaci, 
a možné scénáře implementace nových prvků JIS, zdroje 
jejich financování a cílový stav kompetencí ve správě 
jednotlivých prvků.
Samotná studie má čtyři analytické fáze 
a  následně fáze schvalovací, v rámci kterých budou  
výstupy studie představeny vedení města i široké veřejnosti 
a  z  navržených scénářů implementace a  dalšího postupu 
si bude moci vedení města zvolit preferovaný postup.
Na základě výstupů studie následně bude vyhlášena 
graficko-designerská soutěž, ze které by měl vzejít nový 
„design manuál“ pražského informačního a navigačního 
systému. První prototypové instalace bychom v ulicích 
Prahy mohli potkat v roce 2020, systematické rozšiřování 
pak na základě zvolené strategie od roku 2021 dále.
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veřejné 
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dopravy
v Praze  
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Fungující, atraktivní a využívaná veřejná doprava je základní pilíř fungujícího a vyspělého 
území, ať už se jedná o město, aglomeraci či celý region. Preferenční opatření pro 
veřejnou hromadnou dopravu jsou základním nástrojem na straně infrastruktury pro 
zajištění vyšší rychlosti, plynulosti a spolehlivosti provozu tramvajových a autobusových 
linek. 

Realizací preferenčních opatření dochází ke zvýšení cestovní rychlosti, čímž je veřejná 
doprava pro cestující atraktivnější, spolehlivější a celkově ekologičtější a ekonomičtější.

Preferenční opatření mají čtyři základní pozitivní efekty:

• cestující jede rychleji a kratší dobu, jeho jízda není ovlivňována ostatním 
provozem

• cestující dorazí do cíle včas a bez zpoždění, nezávisle na dopravní situaci

• snižuje se spotřeba trakční energie a pohonných hmot

• snižuje se počet vypravovaných vozů a potřebných řidičů

Napište nám
Pozorujete při svých cestách nebo ve svém okolí vozidla 
veřejné dopravy „poskakující“ v kolonách? Máte námět na 
zřízení preferenčních opatření? 

Dejte nám o tom, prosím, vědět. Máme zájem o Vaši 
zpětnou vazbu. Napište nám na preference@pid.cz. 
Děkujeme!

Více na pid.cz/preference nebo preferencevhd.info.

MANUÁL 
O TOM, 

JAK NAVRHOVAT 
ZASTÁVKY 

A PŘESTUPNÍ BODY 
VEŘEJNÉ 
DOPRAVY.  A TO TAK, 

ABY PLNILY 
NEJEN NORMY 
A PŘEDPISY,
 ALE ABY BYLY 
KULTIVOVANOU 

SOUČÁSTÍ 
VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ.

CESTA  VEŘEJNOU  DOPRAVOU  NEZA-
ČÍNÁ  NÁSTUPEM  DO  VOZIDLA,  ALE  JIŽ 
PŘÍCHODEM NA ZASTÁVKU, NA KTERÉ SE 
CESTUJÍCÍ MUSÍ  CÍTIT  PŘÍJEMNĚ  A  BEZ-
PEČNĚ. STANDARD ZASTÁVEK PID NEJEN 
NA TOTO UPOZORŇUJE A SNAŽÍ SE MI-
LOU  FORMOU  NABÍZET  ŘEŠENÍ  PŘI  NÁ-
VRHU  ZASTÁVEK A  PŘESTUPNÍCH  BODŮ 
VEŘEJNÉ DOPRAVY. 

CELOU  KNIHU  STANDARD  ZASTÁVEK  PID  SI  MŮŽETE 
PROHLÉDNOUT NA  JEJÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, 
KDE NAJDETE I DALŠÍ INFORMACE, O TOM PROČ, JAK 
A  KÝM  BYLA  VYTVOŘENA.  VELKÉ  MNOŽSTVÍ  FOTO-
GRAFIÍ  Z  KNIHY  I  AKTUALITY  OHLEDNĚ  STANDARDU 
ZASTÁVEK PID MŮŽETE NALÉZT I NA INSTAGRAMU.

WWW.STANDARZASTAVEK.PID.CZ
@STANDARDZASTAVEKPID
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SADA PRVKŮ PRO ESKO PID.OZNAČNÍK PID
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Dopravní značka

Název zastávky

Zastávkový informační 
systém (1× nebo 2× A3)

Elektronický odjezdový 
panel

Jízdní řády  
a další vývěsky

Jízdní řády  
a další vývěsky

Mapa okolí  
(města či oblasti)

Logo systému PID

Informace o tarifu

„Červený označník“ je ikonickým symbolem zastávek 
systému PID, jednotného integrovaného dopravního 
systému Prahy a Středočeského kraje. Nevyznačuje jen 
místo zastavení vozidla, ale napomáhá ke zviditelnění 
systému veřejné dopravy, ke výrazným objektem jeho 
vizuální propagace a často slouží jako významný orientační 
prvek ve veřejných prostranstvích. Označník je rovněž 
významným informačním prvkem pro cestující. Kromě 
čísel linek a jízdních řádů by měl obsahovat i informace 
o odjezdech spojů či mimořádnostech v reálném čase, 
informace o tarifu a výlukách či mapy okolí zastávky 
s  vyznačenými hlavními cíli.

Protože současný design označníku již neplní nároky na něj 
kladené, připravila organizace ROPID ve spolupráci s  IDSK 
v návaznosti na projekt Standard zastávek PID re-design 
označníku PID s cílem zkvalitnění a sjednocení vizuální 
podoby označníku PID a připravit konstrukci označníku 
pro implementaci nových technologií. Nový design 
zachovává typickou červenou barvu označníku, 
doplňuje ji však v souladu s Manuálem veřejných 
prostranství hl .m. Prahy tmavými odstíny. Je 
zpracována kompletní paleta konstrukčních 
variant tak, aby vyhovoval každému typu 
zastávky. Součástí nového Vzoru označníku 
PID bude i aktualizovaná grafická podoba 
informačních prvků a sjednocení symboliky 
typů doprav na označníku s ostatními 
informačními materiály PID.

standardzastavek.pid.cz/oznacnik

Označník

PID
Vzor označníku PID

Manuál vzhledu označníku a samostatného 
elektronického odjezdového panelu Pražské 
integrované dopravy

Verze 2.0

Poslední aktualizace 19. července 2018
234 704 560
www.pid.cz

O pár dveří dále,  
sednete si stále.

Cílem připravované dlouhodobé osvětové 
kampaně Slušná jízda je pomoci zlepšit míru 
vzájemné ohleduplnosti nejen mezi cestujícími 
v dopravních prostředcích či na zastávkách, 
ale také mezi cestujícím a řidičem, jednak 
pro zvýšení bezpečnosti i plynulosti provozu, 
ale také pro celkově vyšší spokojenost všech 
účastníků provozu. Kampaň je ztvárněna 
oblíbenými karikaturami Kateřiny Perglové, 

jejíž ilustrace mohou cestující v Praze i okolí 
znát z  předchozích kampaní DPP (Pražský 
dopravní slang) a ROPID (Už 25 let i vlakem). 
Deset základních motivů přibližuje deset 
typických situací, při kterých by vzájemná 
ohleduplnost i pozornost pomohla vytvořit 
příjemnější atmosféru při každodenních 
cestách Pražskou integrovanou dopravou.
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Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1

www.pid.cz
facebook.com/prazskaintegrovanadoprava
twitter.com/@PIDoficialni
instagram.com/PIDoficialni




