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Úvod
Cílem práce „Charakteristika linky 213 a studie moţného zkvalitnění v úseku Jiţní Město –
Ţelivského“ je upozornit na problematiku jedné z nejvýznamnějších a nejvyuţívanějších linek v oblasti
Jiţního Města, která denně přepraví tisíce cestujících (společně se souběţně trasovanou linkou 135, která se
odděluje za zastávkou Bělocerkevská) a kaţdé její, byť drobné, zlepšení je více neţ přínosné. Impulzem pro
vypracování této studie je jednak fakt, ţe právě linku 213 hojně vyuţívám a mám v hlavě mnohé nápady pro
její zdokonalení, ale zejména jsem přesvědčen, ţe preferenci autobusů (a obecně MHD) není věnována
náleţitá pozornost. Často jsme svědky situací, kdy se jisté změny prosadí, avšak nejsou technicky a logisticky
dovedeny aţ do konce, a především bývají nekoncepční. Zkvalitňování sluţeb MHD je jistě během na
dlouhou trať, ale pouze díky koncepčním, promyšleným a samozřejmě i finančně přijatelným změnám se
nám můţe podařit přimět více a více lidí k cestování hromadnými prostředky. Jsem přesvědčen, ţe potenciál
městské hromadné dopravy (i vzhledem k nedotaţenosti mnohých preferenčních opatření) není plně vyuţit
a můţe se progresivně rozvíjet.
Mnoho lidí vyuţívá raději IAD (individuální automobilová doprava), neboť jim poskytuje rychlejší,
pohodlnější a mnohdy finančně přijatelnější cestování. Rozhlédneme-li se kolem sebe, můţeme vidět, ţe
většina aut jezdících po Praze veze pouze řidiče (popřípadě jednoho spolujezdce), coţ je vzhledem
k nedostatečně dimenzovaným silnícím veliký problém, který způsobuje kolony, smog, ale také nehody.
Pokusíme-li se zkvalitnit MHD, přidat mnohá preferenční opatření a poskytnout cestujícím relativně
levnou, komfortní a časově „jistou“ (tedy bez kaţdodenních zpoţdění) přepravu, pak jistě více lidí vyuţije
těchto sluţeb a nechá vlastní plechové miláčky doma v garáţi, neboť právě s nimi by nejspíše uvízli někde
v koloně. Rozhodně nechci tuto studii směřovat proti IAD (sám jsem řidičem), ale regulace osobní
automobilové přepravy je nutná – ať uţ z důvodů bezpečí cestujících, časové jistoty nebo z důvodu stále se
zhoršujícího ţivotního prostředí. Jedná se jistě o velice sloţitou a komplexní problematiku, kterou musí řešit
velké mnoţství (spolupracujících!) odborníků a měla by se vyvarovat jakýmkoli politickým tlakům. Avšak
zůstaňme nohama na zemi a pokusme se v budoucnu alespoň o tu první část předchozí věty.
Problematika linek 135 a 213 byla vybrána zejména z důvodu, ţe se jedná o stěţejní linky oblasti
Jiţního Města, které dlouhodobě trpí zpoţďováním v důsledku vedení jejich tras přes nadměrně zatíţené
místní komunikace. V minulosti byla provedena mnohá opatření, avšak zpoţdění 20 minut i více jsou i
dodnes prakticky dennodenním chlebem. Právě v těchto linkách spatřuji veliký potenciál, kdy by mohli při
vhodném skloubení a provázání prostorové a provozní preference (preference na SSZ) nabídnout kvalitnější
sluţby a najít si mnohé nové cestující, čímţ by se sníţil počet IAD, zlepšila průjezdnost na mnohých
komunikacích a v neposlední řadě by po malých krůčcích docházelo ke zlepšování ţivotního prostředí.
Cílem této studie není obšírněji rozebírat problematiku ţivotního prostředí, avšak i to má nespornou
souvislost s dopravou, která produkuje velké mnoţství výfukových plynů negativně působících na lidský
organismus. Je zcela zřejmé, ţe autobus (vezměme typicky Citybus 12m) s 50 cestujícími vyprodukuje těchto
plynů méně, neţ kdyby kaţdý z cestujících uţil IAD.
Rád bych prostřednictvím této studie navrhl alespoň dílčí změny, které dokáţou výrazně přispět ke
sníţení jízdních dob, větší spolehlivosti spojů a celkovému zatraktivnění tohoto spojení. Pro aplikaci do
praxe by samozřejmě bylo třeba mnohem komplexnějšího řešení, avšak k tomu se mi nepodařilo získat
mnoho potřebných dat a údajů, jeţ samozřejmě organizace neposkytují kaţdému. Práce tak poskytuje náhled
na věc z pohledu cestujícího a dlouholetého fandy městské autobusové dopravy, rozhodně ne odborníka na
danou tématiku (avšak ti mnohdy bohuţel nejsou ani ve vyšších patrech…). Věřím, ţe i tento pohled je
nesmírně důleţitý, protoţe ať se v rámci MHD plánuje cokoli, prakticky vţdy je nejdůleţitější, jak se
k návrhu postaví veřejnost a zda nabízených sluţeb vyuţije. Cestující jsou základem MHD, bez nich by
nebylo moţné budovat jakékoli koncepce, a tak by nám o ně a jejich bezpečnost mělo jít především.
Doprava (MHD nevyjímaje) je jedním z nejflexibilněji se rozvíjejících sektorů národního
hospodářství značících úroveň celé společnosti. Městská hromadná doprava je kostrou kaţdého vyspělého
města a její neustálý rozvoj, modernizace a zkvalitňování je nezbytným krokem ke spokojenosti občanů,
z které pramení finance, a tak i moţnosti pro další inovace a kvalitnější sluţby – ty nám přilákají další
zákazníky, a tak stále dokola…
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O projektu
Studie pojednává o historii, trasování, vozovém parku, preferenci a o moţných inovacích v rámci
trasy linky 213, která spojuje největší sídliště České republiky, Jiţní Město, s mnoţstvím důleţitých institucí,
organizací a přestupních bodů.
V práci jsou uţity obrázky z internetové stránky www.autobusy.org, jejichţ autor (Radek Kolář) dal
souhlas k uţití těchto fotek pro účely projektu. Stránky mi také poskytly mnoho informací o daných
linkách, a to dlouhodobě, neboť stránky jiţ léta navštěvuji a zejména na přidruţené fórum přispívám.
Druhým velice důleţitým zdrojem mi byla práce Vojtěcha Novotného, známého a kamaráda, který studuje
na Dopravní fakultě ČVUT, a dal mi k prostudování jeho rozsáhlou práci, která se zabývá problematikou
řešení preference autobusů v oblasti Jiţního Města a Vršovic. Ţádné pasáţe z této práce jsem však
samozřejmě nekopíroval a postupuji podle vlastní struktury, jeho práce mě však inspirovala.
Při zpracování studie jsem uţil mnoho dalších zdrojů (uvedeny na konci v sekci „zdroje“) a zejména
jsem díky tomuto projektu dokázal zformulovat mnohé myšlenky, které mě za ta léta, co se pohybuji
v oblasti Jiţního Města, napadaly. Mnohé nápady jsem si ověřoval měřením v praxi, avšak přesto nemohu
vyloučit, ţe tato práce obsahuje drobné nepřesnosti (zejména u číselných údajů).

Charakteristika oblasti
Linka 213 je součástí velice významného přepravního směru Jiţní Město – Spořilov – Vršovice
(Ţelivského), který spojuje největší praţské sídliště s centrální oblastí Prahy. Do tohoto spojení můţeme
řadit nejen linku 213, která od Slavie pokračuje na Ţelivského, ale také linku 135, která uhýbá za zastávkou
Bělocerkevská a pokračuje aţ do úplného centra města, na Florenc. Do tohoto přepravního směru bychom
mohli zčásti zařadit i linku 136 provozovanou v kloubových vozech a spojující oblast Chodova, Spořilova a
Vršovic, odkud dále pokračuje přes Floru, Vysočanskou a Prosek aţ na Vozovnu Kobylisy. Její nevýhodou
(pro cestující jedoucí z centra na JM/Chodov) je zajíţdění na Spořilov (pouze ve směru Koleje Jiţní Město),
které je výrazným zpomalením.
Celý přepravní směr denně vyuţijí tisíce lidí, kteří často vyuţívají prakticky celého úseku trasy –
mnoho lidí vyuţije spojení z Horčičkovy aţ na Slavii (přestup na tramvajové linky) či Ţelivského (přestup na
metro A, tramvaje a další autobusové linky). Z vlastní zkušenosti vím, ţe velice vyuţívané je i spojení
Jiţního Města a Florence linkou 135, která je sice jízdní dobou pomalejší neţli metro, ale mnoho lidí ji
shledá zvláště v určitých denních dobách jako praktičtější, neboť v oblasti Jiţního Města zajíţdí více do
sídliště.

Autobus ev. č. 5616 vyčkává na pravidelný čas odjezdu v obratišti Jižní Město
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Charakteristika oblasti – Jiţní Město
Jiţní město je komplex sídlištních celků na jihovýchodním okraji Prahy, který byl vybudován
v období 70. let a dodnes se jedná o největší sídliště v České republice s více neţ 70 000 obyvatel. Stěţejním
dopravním spojením je samozřejmě metro C, které sem bylo zavedeno hned na počátku 80. let. Pod sféru
Jiţního Města řadíme stanice Háje, Opatov, Chodov a Roztyly. Metro nabízí pohodlné a rychle spojení
s centrem města (na Václavské náměstí trvá cesta z konečné 18 minut), avšak častým a stupňujícím se
problémem je nedostatečná kapacita vozů. Metro jezdí, zejména v ranní špičce, velice přeplněné a cestování
se tak stává méně pohodlným. Na zvyšující se počet cestujících nemá vliv pouze rozrůstání obyvatelstva na
Jiţním Městě, ale zejména některé přestupní body s příměstskými linkami PID. Za zmínku stojí především
Opatov (jakoţto terminál linek 326,327,328,363,397, které dováţí lidi do Prahy z okolí Vestce, Jesenice,
Újezda, Čestlic, Průhonic, Modletic či Velkých Popovic) a poté velký přestupní bod Háje s mnoţstvím linek,
které spojují Prahu s oblastí Černokostelecka a Posázaví. Tyto linky původně končily na Depu Hostivař
(metro A), odkud byly přesměrovány na Háje zejména z důvodu lepší dopravní dostupnosti ve špičkách
pracovních dnů. Nezanedbatelný význam mají také linky, které na Háje dováţí lidi z Petrovic (velkého
sídliště na okraji Prahy) - konkrétně kloubová linka 271 s intervalem 4 minuty v ranní přepravní špičce. Ale
i další linky přiváţí na konečnou metra C mnoţství cestujících z Uhříněvsi (267,232) či z Měcholup
(154,240). U stanice metra Roztyly se nachází terminál dálkových linek z oblasti Benešova a Tábora.
Z řádků výše je jistě patrné, ţe metro poskytuje rychlé spojení s centrem města, avšak jeho
přelidněnost odradí mnoho cestujících, kteří raději vyuţijí autobusových linek zvláště v případě, ţe se jejich
cílový bod nenachází přímo u metra, ale je třeba blíţe autobusové zastávky. V takových případech mnoho
lidí zvolí cestu o pár minut delší, leč pohodlnější a bez přestupů. Plošnou obsluhu Jiţního města zajišťují
zejména autobusové linky, které zajíţdějí do sídliště (zde se nenápadně dotýkám nevhodného umístění
stanic metra, zejména Opatova, které bylo jiţ mnohokráte diskutováno). Většina lidí, kteří vystoupí z metra
na Opatově, vyuţijí pro spojení blíţe ke svému bydlišti, práci či škole právě autobusovou linku, která zajíţdí
do vnitrobloku sídliště – zejména je vyuţíváno spojení do zastávek Ke Kateřinkám a Metodějova (v jejíţ
blízkosti se nachází 2 školy, knihovna, hypermarket či mnohé úřady). Typickým příkladem takových linek
jsou linky 213 či 135. Mají tedy uplatnění nejen jako tangenty spojující významné praţské oblasti, ale i jako
spojení pro jízdu na jednu či dvě zastávky.
Hustě zalidněná oblast Jiţního Města je protkána mnoţstvím autobusových linek a za páteřní
můţeme povaţovat právě dvě. V první řadě se jedná o novou linku 125 spojující Jiţní Město se
Smíchovským nádraţím. Tato linka poskytla velice lukrativní spojení, našla si řadu příznivců a rozhodně
bych tento koncept hodnotil jako jeden z nejpodařenějších za posledních pár let. Od podzimu 2011 jsou ve
všední dny na linku vypravovány kloubové autobusy, v rámci předvánočního posílení poté i o víkendu.
Druhou páteřní linkou je právě linka 213 (v kooperaci s linkou 135), která spojuje Jiţní Město s oblastí
Spořilova, Bohdalce a Vinohrad (Ţelivského, respektive linka 135 Náměstí Míru a Florenc).

Charakteristika oblasti – Spořilov, Bohdalec
Spořilov patří pod katastrální území Záběhlic a tvoří ho dva výrazné celky – jihozápadní část
tvořená kolonií rodinných domků a severovýchodní část tvořená sídlištěm postaveným také (jako JM) za
dob socialismu. Tyto dvě části jsou uprostřed „rozseknuty“ Spořilovskou spojkou, která se v posledních
měsících stává ţhavým tématem vzhledem k provozu kamionů, které ji pouţívají z důvodů uzavření Jiţní
Spojky pro nákladní automobily (vyjma nočních hodin). Spořilov je městským celkem s menším počtem
obyvatel, kolem 15 000.
Spořilov hodnotíme z dopravního hlediska jako velice sloţitou oblast, neboť je kvůli Spořilovské
spojce obtíţné vést linky tímto územím. V současné době jsou páteřní linky spojující Spořilov s Jiţním
Městem vedeny po obou stranách této komunikace, vţdy jednosměrně. Autobusy jedoucí ve směru do
centra tak obsluhují zejména sídlištní část Spořilova, zatímco autobusy jedoucí směrem na Jiţní Město staví
mnohem blíţe k rodinným domkům. Problém této oblasti se snaţí řešit trasování linky 136, která ve směru
z centra zajíţdí do sídlištního vnitrobloku Spořilova, avšak zase tím výrazně komplikuje svou trasu,
prodluţuje jízdní doby a netěší tak mnoho cestujících, kteří jedou jinam. Nešťastnost tohoto řešení vidím
zejména v otáčení kloubových autobusů na konci ulice Hlavní, kde je (i podle řidičů které znám) poměrně
nelehké se s kloubovým vozem otočit – a to zvláště s novými vozy Sor Nb18m. Do sídliště zajíţdí také další
linky, které částečně řeší problém dostupnosti této oblasti, konkrétně se jedná o linky 118 (spojení
s Roztyly) a 121 (spojení s Budějovickou). Za poslední rok došlo alespoň k přejmenování dříve
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stejnojmenných zastávek, které se nacházely na různých stranách Spořilovské spojky, coţ výrazně pletlo
mnohé cestující.
Oblast Bohdalce je tvořena zejména neobytnou zástavbou, původně industriální. Dnes se zde
nachází zejména sklady, garáţe, sídla firem (JLV, areál DKV Praha) a odstavné nádraţí Praha – Jih. Na
vrcholu ulice Chodovská se poté po pravé straně (ve směru od Jiţního Města) nachází Garáţe DP Vršovice,
odkud je na linku 135 a 213 vypravována většina autobusů. Podle zákulisních informací se jiţ několik let
plánuje zrušení této garáţe a převedení vozového parku na Kačerov a na Hostivař, ovšem oficiálně
stanovisko ještě nebylo vysloveno a garáţ v současné době funguje i nadále (a jedná se o jedinou garáţ bez
autobusů značky Sor – s výjimkou minibusů).
Za zmínku jistě stojí přestupní bod autobusů s tramvajovou linkou 11, která začíná na Spořilově
(avšak ne v blízkosti autobusové zastávky). Od roku 2009 jsou autobusové linky ve směru do centra vedeny
uţ od Spořilova po tramvajovém tělesu (z důvodu častých kolon a problematického vjíţdění na Spořilovskou
spojku), kde staví v zastávce Teplárna Malešice – a právě zde je umoţněn přestup s linkou 11 ve směru do
centra. Nutno zmínit, ţe tento přestupní bod je vyuţíván zcela minimálně a v opačném směru chybí, neboť
by autobusy neměly prostor najet, ale zejména sjet z tramvajového tělesa. O záchytné signalizaci při výjezdu
vozů v opačném směru se budu zmiňovat v rámci problematiky.

Charakteristika oblasti – Vršovice
Oblast Vršovic můţeme vymezit od zastávky Slavia aţ po konečný přestupní bod Ţelivského. Trasy
linek 135 a 213 prochází touto oblastí a za zastávkou Bělocerkevská dochází k jejich rozdělení.
Nejvýznamnějším objektem je zcela jistě nákupní (obchodní) centrum Eden s mnoţstvím obchodů,
restaurací a občanské vybavenosti. Obsluhu tohoto centra zajišťuje zastávka Slavie, kde je moţné přestoupit
na tramvajové linky 6,7,22,24 (avšak nejedná se o stejný nástupní ostrůvek, je třeba ujít cca 500m do ulice
Vršovická). Význam tohoto přestupního bodu pravděpodobně výrazně vzroste, pakliţe dojde k plánované
realizaci ţelezniční stanice Eden na trati č. 221 (Praha, Hlavní nádraţí <> Benešov).
V kopci se poté nachází zastávka Bělocerkevská (obsluhující starší obytnou oblast mezi ulicemi
Vršovická a Ruská), za kterou linka 135 odbočuje směrem na Slovinskou a hlavní směr pokračuje ulicemi
Benešovská, U Zdravotního ústavu a Soběslavská. Mezi tím dochází taktéţ k odbočení linky 136. V této
oblasti jiţ linky zastavují minimálně (linka 213 vůbec) a tak celkový charakter výstavby není pro dopravní
účely aţ tak důleţitý. Jedná se pouze o oblast, kterou je třeba zdolat pro dosaţení cílového terminálu
Ţelivského, který poskytuje významné dopravní přestupy pro mnoţství linek (metro A, mnoho
tramvajových a autobusových linek). Problémem tohoto úseku je zejména křiţovatka Ţelivského (jedna
z největších a nejsloţitějších v Praze), které se budu stručně věnovat v samostatné pasáţi.

Silvestrovské kloubové vypravení linky 213 v roce 2007 s přejezdem na noční linku
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Linka 213
Linka 213 je tangenciální linkou Praţské integrované dopravy, která zajišťuje spojení a uspokojuje
poptávku cestujících mezi Jiţním Městem, Spořilovem, Bohdalcem a Vršovicemi (respektive stanicí
Ţelivského), tedy mezi oblastmi výše popsanými. Hlavními body na trase jsou zastávky Háje, Opatov,
Chodovec, Spořilov, Slavia a Ţelivského.
Linka byla uvedena do provozu v roce 1977 v trase podobné té dnešní s tím rozdílem, ţe nejezdila
kolem nákupního centra Eden (nýbrţ kolem Vršovického hřbitova), končila na Čechově náměstí a v oblasti
Spořilova nenajíţděla na tramvajové těleso jako je tomu dnes. Ke stanici Ţelivského byla linka prodlouţena
v roce 1980, kdy byla tato část trasy A zprovozněna. Jednalo se o období, kdy k lince neodmyslitelně patřily
kloubové vozy (typu Ikarus 280), které začaly být vyřazovány od 90. let. Posléze na lince 213 jezdily pouze o
letních prázdninách, naposledy pak roku 1999. Od roku 2000 vedla linka v klasické trase Jiţní město –
Opatov – Spořilov – Koh-i-Noor – Na Míčánkách – Ţelivského (jezdila tedy ulicí Kodaňská a 28. pluku).
V průběhu let 2000-2010 se na lince objevovalo více a více garantovaně nízkopodlaţních vozů (typu Citybus
12m) a provozovna Vršovice si na tuto linku získala (aţ na jeden ranní kačerovský „zatahovák“ 213/11)
monopol.
Významná změna proběhla 19. dubna 2005, kdy byla opuštěna trasa přes zastávku Vršovický
hřbitov, Koh-i-Noor a Kodaňská a byla napřímena přes zastávku Slavia. Touto dobou přebrala obsluhu
oblasti Koh-i-Nooru linka 260, která vedla polokruţně v trase Jiţní Město - … - Svahová (Vršovický
hřbitov) – Na Míčánkách – Slavia – Bohdalec - … - Jiţní Město (před touto změnou v provozu pouze
jednosměrně v ranní špičce pracovních dnů). Linka 260 byla vypravována provozovnou Vršovice a zvláště
zprvu na ní byly posílány zejména vozy B732 – stala se tak mezi fanoušky dopravy velice oblíbenou. Linka
260 byla posléze ještě posílena, jezdila i v sedle pracovních dnů (tehdy byla 213 dočasně oslabena).
V pozdějších letech byla linka 260 zrušena a částečně nahrazena linkou 135, která byla odkloněna z původní
trasy (Florenc<>Ţelivského), kdy došlo k odklonu ze zastávky Bělocerkevská na Slavii a dále na Jiţní Město.
Zastávka Vršovický hřbitov a Slavia tak přestala být obsluhována těmito linkami. Dnes dopravní obsluhu
Vršovického hřbitova zajišťuje linka 101 (a vozy Sor BN 8.5).
V současnosti je na linku 213 vypravováno 14 kmenových pořadí, přičemţ pořadí 3-11 jsou tůrová a
další pořadí jsou šejdrová. Na linku přejíţdí pořadí 122/1 (poslední kolo kolem 16:00), 122/16 (zatahovák,
poslední ranní kolo), 188/2 (večer) a 504/54 (část ranní směny). Na lince se tak přes den vystřídá průměrně
17 různých vozů, povětšinou nízkopodlaţních (zvláště mimo dopravní špičku, kdyţ nejsou v provozu
šejdrová pořadí). O víkendu (vyjma předvánočního posílení) jezdí na lince 6 pořadí, z toho 5 garantovaně
nízkopodlaţních (aţ na čtvrté pořadí). Drtivou většinu vozů tak na lince tvoří Citybus 12m, který v garáţi
Vršovice zcela dominuje (a je sem vzhledem k příchodu nových Sorů posílán i z jiných garáţí, zejména z
Kačerova). Na linku 213 vypravuje v současné době vozy pouze provozovna Vršovice (s výjimkou letních
prázdnin). Interval se v průběhu dne pohybuje od 15 minut (v sedle) do 7 ve špičce – tento relativně velký
interval je korigován souběţně jedoucí linkou 135.
O letních prázdninách bývá na lince zpravidla jedno garantované pořadí z garáţe Hostivař a přejezd
kloubového pořadí 122/11 (kam jsou kloubové vozy taktéţ vypravovány pouze o letních prázdninách).
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Linka 135
Linka 135 je městskou linkou PID, která spojuje Jiţní Město, Spořilov, Vršovice, Vinohrady a
Florenc. Linka 135 prošla dlouhým, specifickým a zajímavým vývojem, po kterém se opět vrátila do své
rodné oblasti, tedy do nitra Spořilova. Provoz na lince byl zahájen roku 1964, kdy propojovala Nádraţí
Veleslavín – Veletrţní – Florenc - Náměstí Míru a Spořilov. Později byla přečíslována na linku 235, ale
poměrně brzo jí bylo vráceno číslo 135 (1974) a o čtyři roky později byla zkrácena do trasy Sokolovská –
Sídliště Spořilov. Později byla dokonce zkrácena pouze na Bělocerkevsou a od roku 1995 opět prodlouţena,
tentokrát ke stanici metra Ţelivského a na druhé straně aţ na Staroměstskou. V této podobě však vydrţela
pouhé tři roky, do roku 1998. Od roku 2009 poté byla svedena na Jiţní Město jako částečná náhrada za výše
zmiňovanou linku 260.
Na linku 135 vypravuje vozy zejména provozovna Vršovice (dále také Hostivař a v rámci
víkendového předvánočního posílení Kačerov). Zajímavostí je, ţe po jistou dobu byla linka kompletně
nízkopodlaţní, avšak po jejím prodlouţení se na ní navrátily vysoké vozy. Dnes jezdí na lince (v pracovní
den) 19 pořadí a přejíţdí sem vozy z linek 122 a 504. O víkendu jsou všechna pořadí (1-7) garantovaně
nízkopodlaţní, ale nesmíme opět opomenout vysoký přejezd z linky 504/51.
Jedná se o linku, která výrazně doplňuje spoje linky 213. Společně tvoří duo velice významných
linek pro celou oblast Jiţního Města.

Citybus ev. č. 3214 garáže Vršovice na manipulační stanici konečné Florenc
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Stručně o preferenci autobusů v síti MHD Praha
Preference MHD je důleţitou sloţkou městské hromadné dopravy ve všech vyspělých zemích,
která umoţňuje fungující, kvalitní, komfortní a především spolehlivý systém MHD. Při dobré preferenci je
moţné vyvarovat se zpoţdění a dosáhnout nejlepšího tkz. modal splitu (poměr přepravních výkonů mezi
MHD a IAD). Základním cílem preference je samozřejmě zejména zvýšení plynulosti provozu, coţ
napomáhá ke zvyšování rychlosti, úspoře energie a zlepšení pravidelnosti a dodrţování jízdního řádu (a tím
zkrácení jízdní doby). Zvládnutá městská preference pomůţe uspořit finance dopravci, zvýší atraktivitu, a
tak přitáhne nové cestující k MHD. Můţe také napomoci zlepšení ţivotního prostředí.

Preference MHD se dělí na dva základní typy
Preference prostorová
-vyhrazený jízdní pruh pro autobusy
Preference provozní
-preference pomocí SSZ
-změna řadicích pruhů
Ideálním stavem preference MHD by byl samozřejmě stav, kdy by vůz nemusel v celém
mezizastávkovém úseku zastavit a byl by tak schopný dodrţovat pravidelně jízdní řád. Pro dosaţení
takového stavu (který je přeci jen ještě spíše utopií) je nutná koordinace jak prostorové, tak provozní
preference. Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy poskytuje kvalitní výhody, avšak není jej moţné vymezit
všude (samozřejmě, ţe komunikace musí být minimálně dvouproudá) a nelze jím zcela znemoţnit dopravu
osobním automobilům. Vyhrazené jízdní pruhy dnes téměř zcela chybí v křiţovatkách, kam by se mnohdy
vtěsnaly. V případě prostorové preference hovoříme o „jednodušším“ typu preference, který je většinou
(minimálně z hlediska strojů, technologií…) lehčí realizovat (obvykle stačí vše právně dohodnout a udělat
pár těch čar na silnici a vztyčit značku). U provozní preference je třeba nejmodernějších technologií pro
dosaţení fungující preference. V případě, ţe máme na pozemní komunikaci vymezený vyhrazený pruh pro
autobusy, pak by měla být preference na křiţovatkách řízených SSZ téměř automatická, aby byl vytvořen
komplexní a fungující celek. U některých křiţovatek není problém rozhodnout o preferovaném směru,
avšak u větších křiţovatek, kam přijíţdí autobusy (či tramvaje) z více směrů, je situace komplikovanější a jde
o konkrétní rozhodnutí pověřených lidí, který směr bude preferován. Preference na SSZ je samozřejmě
mimořádně důleţitá také na křiţovatkách, před kterými se prostorová preference nenachází – v tomto
případě je zejména potřeba přesně detekovat polohu vozidel v daném úseku.
Zastavíme-li se ještě u preference na SSZ, je důleţité zmínit, ţe se v provozu rozlišuje preference
dvojího typu. Jednak preference aktivní, která zařídí preferenci vozidlu na základě zjištění reálné prostorové
polohy vozidla (dokáţe tedy „najít“ autobus a dát mu zelenou). Druhým typem je preference pasivní, která
není tolik flexibilní a dává preferenci na základě předpokládaného pohybu vozidla dle jízdního řádu. Pasivní
preference ztrácí často smysl v přepravních špičkách (kdy by byla nejvíce potřeba), neboť autobusy nabírají
menší či větší zpoţdění a preference tak de facto vůbec nefunguje a je zcela chaotická. Příkladem můţe být
křiţovatka Ke Kateřinkám, kde je preference velice dobře zvládnutá v nočních hodinách (tedy v době
dodrţování přesných časů a malého provozu), naopak přes den je autobus často zastaven přímo při výjezdu
ze zastávky, tedy těsně před křiţovatkou – a to vše třeba jen z důvodu, ţe řidič nabral mezi zastávkou
Horčičkova a Háje (kde není preference ţádná) zpoţdění kolem jedné minuty či méně! Preference na SSZ se
také občas dělí na absolutní (kdy vozidlo MHD dostává přednost okamţitě) či podmíněnou (kdy řadič
vyhodnotí situaci a autobus za určitou dobu pustí).
Preference je důleţitým prvkem moderní městské hromadné dopravy ve všech městech. Je velice
důleţité zvládnout co nejlépe řešení této otázky a pokusit se o co největší plynulost provozu. Drtivá většina
autobusů, které jezdí pod hlavičkou PID, má za čelním sklem dosazené tkz. „puky“, které zaznamenávají
polohu vozidla a napomáhají preferenci (hlavní význam má však pro dispečink). Je důleţité vyvarovat se
chybám (příkladem byl Prosek, kde došlo ke špatnému nastavení preference a autobusy pravidelně dostávaly
těsně před průjezdem křiţovatkou červenou – chyba byla po námitkách řidičů brzy odstraněna), které se
zatím v síti praţské MHD vyskytují a propracovat se k co nejlepším výsledkům.
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Stávající preferenční opatření na trase linky 213
Nejvýznamnějším preferenčním opatřením na této trase jsou jednoznačně vyhrazené jízdní
pruhy pro autobusy, které se začaly výrazněji rozmáhat od 1. 7. 2009. Vyhrazené pruhy nabízí řešení pouze
pro kratší úseky a neprochází přes křiţovatky (aţ na jedinou výjimku), kde jsou často problémy
s navyšováním zpoţdění největší. Vyhrazené pruhy obvykle začínají či končí těsně před/za křiţovatkou, coţ
způsobuje potenciálně nebezpečné situace, kdyţ se vozy IAD zipují (stahují) z dvou pruhů do jednoho.
Autobus tak za automobily musí obvykle čekat, neţ se uvolní cesta a aţ poté pokračuje ve své trase.
Vyhrazené pruhy jsou dnes jednoznačně na vzestupu a vyuţívají se na mnoha místech (seznam
míst na trase linky 213 je níţe). Ačkoli mají své nedostatky, tak často umoţňují zrychlení MHD oproti IAD,
napomáhají sniţování zpoţdění a mohou pomoci MHD stát se atraktivnější. Často jsou však kritizovány
řidiči IAD, kteří je (de facto právem) viní za ještě větší zdrţení. Chceme-li však zkvalitnit sluţby MHD
v Praze a pokusit se (jako jiná moderní a vyspělá města) přimět lidi k cestování autobusy, je jejich vyuţití
stěţejní.

Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy
>ulice Opatovská (mezi zastávkou Ke Kateřinkám a Metodějova)
>ulice Opatovská (mezi ulicí Novomenského a zastávkou Háje)
>ulice Opatovská (mezi zastávkou Křejpského – Chilská)
>ulice Turkova (těsně za zastávkou Litochlebské náměstí)
>ulice Chodovská (část jízdy od Spořilova po TRAM tělese)
>ulice Bohdalecká (mezi Záběhlickou ulicí a Bohdalcem)
>ulice Bělocerkevská (Vršovická ulice – Bělocerkevská)
>ulice Bělocerkevská (křiţovatka s Ruskou aţ s Vršovickou)
>ulice Soběslavská (Šrobárova aţ Votická ulice)

-směr Jiţní Město
-směr Jiţní Město
-směr Ţelivského
-směr Ţelivského
-směr Ţelivského
-směr Ţelivského
-směr Ţelivského
-směr Jiţní Město
-směr Ţelivského

Specifickým řešením preference je vedení autobusové dopravy po tramvajovém tělese, které je na
trase linky 213 uplatňováno v úseku mezi zastávkou Spořilov aţ Chodovská (ne v celé části a pouze ve směru
do centra). Nově linka 213 (ale i 135,136) neuhýbá těsně za zastávkou Spořilov na Spořilovskou spojku, ale
najíţdí o kus dále nově postavenou spojnou komunikací za tramvajovou smyčku Spořilov. Zde se napojí na
tramvajovou trať tvořenou pojíţditelnými BKV panely a pokračuje přes křiţovatku, kde tramvajová trať kříţí
jízdní pruhy od Spořilovské spojky směrem do ulice Chodovská – zde se nachází tkz. záchytná signalizace.
Jedná se o signalizaci, která je světelně řízena pouze v jednom směru (kde tramvajové těleso protíná silnici) a
to pomocí červeného signálu „Stůj!“ či pomocí přerušovaně kmitajícího ţlutého světla. I přes tuto signalizaci
zde často bývají problémy při kříţení, kdy auta nerespektují tuto signalizaci (zejména ti, kteří najíţdí na
komunikaci od Jiţní spojky, často světelnou signalizaci nezaznamenají). SSZ je zde vybaveno preferencí
MHD (a to TRAM i BUS), avšak z vlastní zkušenosti vím, ţe systém má problém zaznamenat autobus jedoucí
těsně za tramvají. Autobusy dále (směrem na Ţelivského) pokračují po tramvajovém tělese, kde se nachází
zastávka „Teplárna Michle“. Zhruba po 300 metrech za zastávkou musí autobusy sjíţdět z tramvajového
tělesa do (povětšinou) velmi hustého provozu a prokličkovat aţ do pravého pruhu, kde se nachází zastávka
Chodovská. Jedná se o místo, které je velice nebezpečné a vyţaduje maximální opatrnost.
Důleţitá je nejen preference prostorová, ale i provozní. Preference autobusů na trase linky 213 se
vyskytuje pouze u čtyř křiţovatek (dle zdroje z roku 2009). Jedná se o křiţovatku mezi ulicemi
Bělocerkevská-28. pluku s aktivní preferencí, křiţovatka na Chodovské s aktivní preferencí, křiţovatka
Chodovské a TT Spořilov s aktivní preferencí a poté také křiţovatka ulice Ke Kateřinkám a Opatovské, kde
se nachází pouze preference pasivní.
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Problematická místa a navrhovaná zlepšení
V následující kapitole předloţím některé změny, které bych na trase linky 213 (ale i dalších
linek) povaţoval za přínosné a mnohdy dokonce za akutně nutné. Na Jiţním Městě jsou výhodou veškerých
změn relativně lépe kapacitně a organizačně strukturované komunikace, horší situace poté nastává v oblasti
Chodovce a zejména Vršovic. Prakticky po celé trase (snad s výjimkou koncového úseku u terminálu
Ţelivského) se postupem času přeci jen opatření zavádí a situace se zlepšuje, avšak pouze částečně. Mnohá
opatření (realizovaná mezi lety 2007-2009) nejsou vţdy šťastně řešena.
Na trase tangenciální linky 213 jsem v průběhu zpracovávání studie nalezl mnoho druhů
nedostatků – nejčastěji se jednalo o nevhodné výjezdy a proplétání autobusových spojů s provozem IAD,
chybějící autobusové pruhy či téměř všudy přítomná absence preference na SSZ. Konkrétní problematika a
navrhovaná zlepšení jsou níţe rozdělena podle oblasti (strukturováno od Jiţního Města po Ţelivského).
Zpřesňuji, ţe vycházím z dat ve špičce pracovních dnů a u vyhrazených pruhů aţ na výjimky nezmiňuji
jejich časově omezenou platnost.

1) Úsek Jiţní Město <-> Horčičkova
Linka 213 začíná (a samozřejmě v druhém směru končí) v obratišti Jiţní Město. Jedná se o
poměrně málo vyuţívanou zastávku, která slouţí zejména k otáčení a manipulaci velkého mnoţství linek
(122,125,135,165,170,203,213,505). Samotné obratiště se nachází za sídlištěm Háje, ještě za benzínovou
pumpou, na poměrně odlehlém místě nad břehem Hostivařské přehrady. Zastávku cestující vyuţívají
zejména pro dopravu k rekreační oblasti zmiňované (avšak nyní vypuštěné a rekonstruované) Hostivařské
přehrady, popřípadě k fotbalovému hřišti FC Háje. Zlomek cestujících pak pěšky dochází na tuto zastávku
od panelových domů, které však leţí od samotného obratiště relativně daleko. Jedná se snad o jediné místo
na trase linky 213, které nemá sebemenší problém s pojmutím velkého mnoţství autobusů, jeho potenciál je
mnohem větší. Z důvodu nedostatečně kapacitně rozsáhlého obratiště Háje manipuluje část vozů (pořadí)
dopravce ČSAD Polkost právě na Jiţním Městě (zejména při delších pauzách).
Jediným problémem této stanice je absence míst k sezení, která by byla kryta stříškou (střecha
zde je, avšak bez laviček, které jsou nově vystavené opodál). Problematický bývá pro starší lidi zejména
nástup do vozů linky 165, jejíţ řidiči s oblibou vyuţívají vzdálenějšího nástupního zálivu, který dnes jiţ pro
nástup neslouţí, ale řidiči si zde vybírají pauzu. Poté jiţ často nejsou ochotni couvnout zpátky a mávají na
lidi, aby došli k autobusu a nastoupili si. Bezbolestným řešením by bylo zřízení zastávky (tedy pouze dání
zastávkového sloupku) ke druhému ostrůvku. Zvýšila by se tím bezpečnost (na poslední chvíli) přebíhajících
cestujících.

Druhý nástupní ostrůvek

Z obratiště Jiţní Město linky pokračují přes kruhový objezd do zastávky Horčičkova. Jedná se o
krátký a málo vytíţený úsek, kde autobusy (aţ na občasný problém při nájezdu na kruhový objezd)
nenabírají ţádná zpoţdění.
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2) Úsek Horčičkova <-> Háje
Jeden z nejproblematičtějších úseků trasy (aţ 81% spojů v daném směru nabere zpoţdění přes
15s), kde je nutné udělat mnohá opatření pro zkvalitnění dopravy. Řešení je o to potřebnější, ţe v daném
úseku projíţdí nadměrně vysoké mnoţství linek MHD. Při výjezdu autobusů ze zastávky Horčičkova (ve
směru na Háje) musí vozy často dlouho čekat pro zařazení do pravého jízdního pruhu. Situace je zde
vzhledem k SSZ velice problematická. Jako jediné moţné řešení shledávám vymezení vyhrazeného pruhu
pro autobusy v celém úseku Horčičkova-Háje (a to jiţ dokonce od neřízeného přechodu pro chodce před
zastávkou Horčičkova). K tomu by samozřejmě bylo ideální zavedení aktivní preference na SSZ, zejména
těsně za Horčičkovou. Samotné řešení by napomohlo plynulosti provozu a lépe ochránilo chodce na
zmíněném nechráněném přechodu pro chodce. (Musím však poznamenat, ţe se mi nepodařilo získat
oficiální vyjádření, zde je moţné mít těsně za zastávkou aktivní preferenci na SSZ, tedy zda systém pozná,
kdy se vůz rozjíţdí).
V opačném směru (z centra) je vyhrazen autobusový jízdní pruh od kruhového objezdu ulic
Opatovské a U Modré školy, který pokračuje přes křiţovatku aţ pár metrů za zastávku Háje. Zde spatřuji
zřejmě vůbec největší problém celé trasy linky 213, neboť nástupní ostrůvek zastávky Háje (tkz. pod
mostem) má pouze lehce přes 20 metrů – nevejde se do něj tedy ani kloubový autobus spolu s normálním.
Klasickou scénou je tak čekání autobusů na uvolnění zastávky, kdy jiţ zasahují do křiţovatky, kde zamezují
plynulosti provozu, omezují chodce a v neposlední řadě nabírají nemalá zpoţdění. Stačí si představit zcela
běţnou situaci, kdy odjíţdí kloubový autobus na lince 271, za ním ve stejný čas jedoucí linka 240, za kterou
přijíţdí o minutu zpoţděný kloubový vůz na lince 125 a linka 213. V tuto chvíli je délka autobusů více neţ
dvojnásobná vzhledem k délce ostrůvku a to jsem rozhodně nepopsal nereálnou situaci či tragický scénář
(který nastává velice často sjetím linky 122,135 s 213, která tvoří uţ od zastávky Opatov „vláček“). Nechápu
nedořešenost tohoto místa zvláště vzhledem k okolnostem. Nebylo by sebemenším problémem prodlouţit
zastávku o několik metrů vpřed, neboť se před ní nachází pouze cestička vedoucí k finančnímu úřadu.
Vyhrazený pruh by měl být zřízen aţ po zastávku Horčičkova. Díky tomuto jednoduchému opatření by se
výrazně zvýšila plynulost provozu (a nic tomu nebrání). Druhým (jiţ menším) problémem je vedení
vyhrazeného pruhu přes zmíněnou křiţovatku, kde řidiči IAD tento pruh v prostoru křiţovatky
nerespektují. Zcela určitě bych je nevinil, neboť situace není dostatečně vyznačená a dopravní značka na
nosné konstrukci je (mě z nepochopitelných důvodů) výrazně menší neţli značky okolní.

Nepřehledně vyznačený
vyhrazený pruh pro autobusy

Zastávka Háje („pod mostem“) s nedostatečnou
délkou hrany nástupního ostrůvku

Přechod pro chodce, který je
často zablokován čekajícími
autobusy

Volný prostor pro prodloužení
zálivu a nástupního ostrůvku

3) Koncepce zastávky Metodějova
Ve směru Ţelivského je provoz za zastávkou sveden do jednoho pruhu (zřejmě kvůli zvýšení
bezpečnosti na přilehlém přechodu). Vozy jsou výrazně brzděny při výjezdu ze zálivu. Obdobnou situaci
nalezneme i v opačném směru, kde končí autobusový pruh těsně před přechodem (metoda zip), vozy se
sjíţdějí do jednoho pruhu a za přechodem následuje záliv se zastávkou. Dochází k výraznému omezování
autobusu (zejména z důvodů, kdy se řidiči vrací do pravého pruhu ještě před oficiálním ukončením
vyhrazeného pruhu). Jsem přesvědčen (a měřením jsem si ověřil), ţe v obou směrech je moţné zanechat dva
pruhy, které by se sjíţděly aţ těsně před (respektive rozbíhaly hned za) kruhovým objezdem. Došlo by tak
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k plynulejšímu provozu. Šířka ostrůvku u přechodu je dostatečná a mnou navrhovaný model bez problémů
v Praze funguje (například Lhotka). Jsem přesvědčen, ţe by bezpečnost chodců nebyla narušena.
Ve směru na Jiţní Město bych tedy rozhodně upřednostnil dva pruhy (coţ splňuje normu ČSN 73
6110). V druhém směru bych pouţil systémovou přednost v jízdě, jak ji známe například u výjezdu ze
zastávky Opatov. Doprava by tedy byla za kruhovým přejezdem svedena do levého pruhu a těsně před
přechodem pro chodce by docházelo k zipu s předností vyjíţdějících autobusů (situace by tak tedy nebyla
obdobná jako v protisměru).
Možné vymezení levého pruhu, který by
před přechodem sjížděl do pravého
s upřednostněním autobusů vyjíždějících ze
zastávky
Možné ponechání dvou pruhů až před
kruhový objezd, kde by se sjíždělo do
pravého s předností vyjíždějících autobusů
Vjezd automobilů do autobusového
vyhrazeného pruhu (mnohdy před jeho
ukončením a tím výrazné zbrzďovaní
autobusů)

4) Metodějova <-> Opatov
V následujícím úseku Metodějova <-> Opatov mi přijde preference dobře provedená. Jedinou
připomínkou je pouze problematické ukončení autobusového pruhu před kříţením s Chilskou ulicí, které
však zřejmě nelze vyřešit lépe. V kaţdodenním provozu se zde s problémy nesetkávám, vozy se zde
nezpoţďují. V rámci moţností by opět přispěla aktivní preference na SSZ, která je však vzhledem k mnohým
směrům a křiţujícím linkám problematická. V opačném směru je často kritizovaný zejména zip těsně za
křiţovatkou Opatovské a Ke Kateřinkám, kde se musí vozidla po projetí křiţovatky rychle řadit do levého
pruhu. Často to nedělají a projíţdí plné čáry, které umoţňují bezpečný a plynulý výjezd autobusů ze
zastávky. Zprvu zde sice byly příčné prahy, avšak ty nevydrţely ani tři měsíce. Povaţuji tuto situaci za velice
nebezpečnou, neboť řidiči nepočítají (nemusí počítat) s moţnými vozidly na levoboku a mohou tak
vzniknout velice nebezpečné situace. Vozidla nerespektují plné čáry zejména v době, kdy je vyhrazený
autobusový pruh „vypnutý“ (není tedy časové období, v kterém platí). Za řešení bych povaţoval vymezení
vyhrazeného pruhu na stálo, neboť mimo špičku není stejně s kapacitou pozemní komunikace problém a
vozidla mohou jet v levém pruhu (kam by moţná měla být svedena uţ před křiţovatkou, aby neporušovala
předpisy přejíţděním mezi pruhy v prostoru křiţovatky).

Zúžení do levého pruhu za účelem
bezpečného vyjetí autobusů ze zálivu

(Ne)bezpečný výjezd autobusů do
vyhrazeného pruhu
(s určitou časovou platností)
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5) Opatov <-> Chodovec
Poměrně dlouhý úsek, ve kterém je preference autobusů vhodně vyřešena, a nejsou problémy se
zpoţďováním zejména díky menší vytíţenosti dopravních tahů v oblasti. Bezpečnost cestujících při
přecházení silnice je řešena pomocí podchodů a dobře situovaných přechodů a zastávkové ostrůvky mají
nové „budky“, které dostatečně uspokojují poţadavky cestujících. Od dob zavedení kloubového provozu na
lince 125 jsou sice zastávkové zálivy často uţity v celé své délce, ale můţeme říci, ţe kapacitně postačují. Pro
zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících bych zdůraznil zejména dvě drobné úpravy u zastávky
Chodovec.
Dříve se jednalo o méně vyuţívanou zastávku, coţ se
změnilo se zavedením linky 125, odkdy je tento bod vyuţíván
cestujícími pro přestup z přítomných linek na linku 125, a tedy pro
rychlé spojení s oblastí Prahy 5. Z těchto důvodů je třeba přidělat
do zastávky (v obou směrech) o přístřešek navíc. Pozemní
komunikace je v těchto místech široká, rušná a frekventovaná,
avšak kvůli vzdálenosti přechodu a dlouhému čekání na zelenou
přebíhá mnoho lidí přímo přes komunikaci a tím velice riskuje. Pro
zvýšenou ochranu cestujících by měl být uprostřed komunikace
udělán plot (jako je například u zastávky Ke Kateřinkám). Jedná se
o nepopulární řešení, avšak přispívat i touto cestou k bezpečnosti
cestujících je nezbytné.
Zastávka Chodovec ve směru do centra

Navrhovaná výstavba bezpečnostního plotu
Zastávka Chodovec ve směru z centra

6) Oblast Spořilova (zastávky Nad Pahorkem/Choceradská <-> Spořilov)
Oblast Spořilova je v kaţdém případě dalším velice sloţitým úsekem, kde je největší „překáţkou“
Spořilovská spojka, která rozdělila území Spořilova na dvě části – část se sídlištěm a na druhé straně část
s rodinnými domy. V současné době jezdí linky 213 a 135 ve směru do centra blíţe sídlišti (ulice
Senohrabská a Na Chodovci) a obsluhují zastávky Choceradská, Hlavní a Spořilov. V druhém směru trasy
linek vedou blíţe rodinným domkům (ulice Severní I. a Lešanská), coţ je dáno jednosměrnými pozemními
komunikacemi, které se v okolí spojky nachází. V tomto směru linky obsluhují zastávky Spořilov, Lešanská a
Nad Pahorkem.
Tento stav samozřejmě není pro samotného cestujícího nikterak ideální, neboť se při přesunu na
protisměrnou zastávku musí vypořádat s cca 300 metrů dlouhým úsekem křiţujícím Spořilovskou spojku, a
to buď podchodem či nadchodem. Spojka zde vytvořila velkou bariéru a pohyb (stejně jako navrţení změn)
v této oblasti je výrazně komplikován.
Moţným a mnou navrhovaným řešením by bylo změnit charakter ulice Senohrabská (v horní části
Spořilova) na obousměrný provoz s vyhrazeným pruhem pro autobusy – provedl jsem měření v terénu, a
pakliţe by došlo k zákazu parkování, nebyl by to ţádný problém. Autobusy ve směru na Jiţní Město by tak
stejně jako linka 136 zabočily do ulice hlavní a dále by pokračovaly levým odbočením severně Senohrabskou
ulicí. Lidé ze sídliště by tak měli zastávky výrazně blíţe a linky 135 a 213 (pro které tuto změnu navrhuji) by
se napojily na pravidelnou trasu do ulice Turkova. Vyřešil by se tak i problém s výjezdem z ulice Lešanská,
kde je nedostatečně dlouhý odbočovací pruh, krátká efektivní doba zelené a často nepřehledná situace.
Touto změnou by došlo nejen ke zvýšení bezpečnosti cestujících, ale i ke zvýšení komfortu díky lepší
dostupnosti zastávky. Obyvatelé (a cestující) z rodinných domů na druhé straně Spořilovské spojky (kterých
je výrazně méně), by mohli vyuţít linek 118 a 136 směřujících na stanici metra Roztyly (cca 5 minut). Byla
by tak uspokojena nabídka obou částí Spořilova. Díky odklonu linek 135 a 213 by mohlo dojít k napřímení
trasy linky 136, která by nemusela ve směru z centra zajíţdět do sídliště, a tím by se zvýšila pohodlnost pro
cestující z ostatních oblastí města. (Přiloţen plánek vedení linek v oblasti Spořilova)
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7) Úsek Spořilov <-> Chodovská
Úsek od zastávky Spořilov do zastávky Chodovská (a lehce za ní) shledávám problematickým pouze
ve směru do centra. Autobusy nově ze Spořilova neodbočují na Spořilovskou spojku, ale jsou zavedeny na
tramvajové těleso za smyčkou Spořilov, odkud pokračují do zastávky Teplárna Michle. Těsně před nájezdem
na BKV dochází ke kříţení s komunikací, kde není vyznačena přednost v jízdě a automobily jedoucí zprava
mají před vozy MHD přednost. Ačkoli zde jezdí vozy IAD pouze zřídka, mohou zkomplikovat situaci a
způsobit nebezpečnou situaci. Z vlastní zkušenosti vím, ţe řidiči MHD s vozidly na pravoboku často
nepočítají, dochází k prudkému brzdění a tím ohroţení cestujících. Zavedl bych zde proto značení obytné
zóny pro komunikaci, kterou vyuţívají IAD, a tím de facto preferoval autobusy a jejich směr. Po nájezdu na
tramvajové těleso bývají problémy s míjením tramvaje a autobusu v podjezdu, které se však zřejmě dají
vyřešit pouze vzájemnou opatrností. Po průjezdu podjezdem následuje (jiţ výše zmiňovaná) záchytná SSZ,
kde autobus často čeká na uvolnění a pokyn pro jízdu velice dlouho.
Za zastávkou Teplárna Malešice sjíţdí vozy z tramvajového tělesa, coţ způsobuje jednu
z nejnebezpečnějších situací po celé trase linky 213, kdy řidič musí sjet do (většinou) velmi hustého provozu
a prokličkovat se aţ do pravého jízdního pruhu, kde má zastávku Chodovská. Celá tato oblast je velice
problematická, neboť je zde hustý provoz, křiţovatka o pár metrů výše nesplňuje platné normy (zejména
ohledně délky přechodů a ochrany chodců), chybí účinná preference na SSZ. Přestoţe se jedná o rozsáhlou a
širokou křiţovatku, nejsou zde vytvořeny ochranné ostrůvky pro chodce. Podle měření, která jsem provedl
v praxi, má přechod pro chodce délku 27 metrů a vede přes 4 jízdní pruhy a tramvajové těleso – pro
povětšinou důchodce, kteří jdou nakupovat do Kauflandu, nepříliš pozitivní fakt. V případě této křiţovatky
je třeba komplexní řešení všech jejích ramen. Nejméně bolestivou a drahou změnou by mělo být nepatrné
zúţení jízdních pruhů pro automobily (dnes jsou mnohem širší, neţ norma udává) a jejich zúţením by došlo
k vytvoření plochy cca 1,5 aţ 2 metry ve středu křiţovatky před SSZ, kde by mohl být zřízen ochranný
ostrůvek pro chodce, který bych rovnou spojil i se zastávkou MHD (bus, tram). Vozy by tak nemusely
sjíţdět z tramvajového tělesa a po vyjetí ze zastávky by pokračovaly v přímém směru. Bylo by zde však
nutné nastavit cykly křiţovatky tak, aby vozidla MHD měla zelenou o zhruba 5 vteřin dříve a mohla se zcela
bezpečně zařadit do pravého pruhu, který je těsně za křiţovatkou vyhrazený v daném časovém období pro
MHD. Jedná se samozřejmě o velice komplikovanou stavbu, řešení by v tomto případě mělo být mnohem
komplexnější. Avšak jedná se o zcela stěţejní bod celé trasy linek 135 a 213, kde ráno čekáním a přejíţděním
z pruhu do pruhu autobusy nabírají zpoţdění aţ 20 minut (někdy i více). Koncepcí řešení kříţení ulic
Záběhlická, U Plynárny, Bohdalecká a Chodovská bych se rád zabýval v budoucnu.
Druhou (menší, ale velmi důleţitou) změnou by mělo být zřízení zastávkového přístřešku a laviček
na zastávce Chodovská ve směru do centra. Dnes se zde ţádné krytí nenachází, přestoţe se jedná o velice
rušné místo. U zastávky jsou navíc vyjeté koleje od hustého provozu a cestující čekající na zastávce jsou tak
častokrát smočeni projíţdějícím autem, které vjede přímo do kaluţe (která se zde tvoří, ačkoli je místo
vlastně v kopci). Z tohoto důvodu (ale také kvůli smogu, hluku…) bych na této zastávce navrhoval otočení
přístřešku kolmo k silnici s krytím zespoda – jedná se sice o
netradiční řešení, které by moţná vypadalo zvláštně, ale lidé
by se nemuseli bát projíţdějících automobilů, byli by
částečně chráněni před hlukem a deštěm. V kaţdém případě
je nutné postavení alespoň nějakého přístřešku, neboť zde
často cestují i lidé v postarším věku.
Nevyhovující přechod pro chodce
Možné zúžení jízdních pruhů a zřízení
nástupního ostrůvku
Zastávka Chodovská ve směru Želivského
s nedostatečným vybavením pro cestující
Kritické místo sjezdu autobusů MHD
z tramvajového tělesa
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8) Bohdalecká ulice (zastávky Bohdalec a Slavia)
Úsek vedoucí Bohdaleckou ulicí je dobře řešen pouze ve směru do centra, kde je pro určité časové
období vymezen autobusový pruh, který výrazně urychluje přepravu a pomáhá zatraktivnit cestování MHD.
V protisměru je však situace jiná, ačkoli úsek vypadá zcela stejně (akorát vede z kopce). Řešením by bylo
zřízení autobusového pruhu aţ ke křiţovatce s ulicemi U Plynárny, Záběhlická a Chodovská. Linka 101,
která zabočuje vlevo, by měla mít výjimku pro moţnost zabočení z pravého pruhu (jako je tomu například
na Spojovací pro linky 177,195 …). Autobusový pruh by také zvýšil bezpečnost cestujících na přechodu pro
chodce v horní části pozemní komunikace, kde by navíc mělo dojít ke zřízení bezpečnostních ostrůvků
(prostor na to zde opět je).

9) Slavia <-> Bělocerkevská
Úsek mezi zastávkou Slavia a Bělocerkevská vede přes rozsáhlou křiţovatku s ulicí Vršovická
s tramvajovým provozem. Úsek byl nedávno rekonstruován, zřízena byla efektivnější preference pro vozy
MHD (s upřednostněním tramvají) a za křiţovatkou došlo ve směru do centra k vybudování vyhrazeného
pruhu. Jediný problém nastává při výjezdu linky 135 ze zastávky Bělocerkevská, kdy je nutné zařadit se do
levého pruhu pro odbočení do ulice 28. pluku. Řešením by zde opět mohlo být odbočování autobusů MHD
z pravého jízdního pruhu.

SSZ s možností zlepšení preference (směr
Želivského pokračuje nahoru)

Křižovatka, kde by mělo být povolené
odbočování vlevo z pravého pruhu pro
autobusy MHD na speciální předsunutou fázi

Odbočování linky 135 těsně za zastávkou
Bělocerkevská s potenciální možností
odbočení z pravého pruhu na speciální fázi
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10) Bělocerkevská <-> Ţelivského
Ve směru do centra za zastávkou Bělocerkevská linka 213 pokračuje ke křiţovatce s ulicí Ruskou a
Benešovskou, kde se musí velice sloţitě řadit do levého pruhu pro odbočení do Benešovské ulice. Autobusy
zde nabírají nemalá zpoţdění. Jediným moţným řešením je aplikace odbočení autobusových spojů vlevo
z pravého řadicího pruhu na speciální fázi s preferencí na SSZ. Preference by tedy při zaznamenání
autobusu v určité vzdálenosti dala zelenou pro odbočování vpravo, čímţ by se cesta uvolnila a autobus by
mohl následně dostat speciální signál pro odbočení vlevo. Jedná se tedy o obdobné opatření, které navrhuji
pro odbočení vozů linky 135 do ulice 28. pluku.
V konečném a dlouhém úseku aţ k terminálu Ţelivského je problémem zejména nedostatečně
dimenzovaná pozemní komunikace, na které není moţno vyhradit pruh pro MHD. Dochází zde tak
k pravidelnému zpoţďování (v obou směrech), které lze pouze zmírnit vhodným nastavením preference na
nácestných SSZ.
Největší uzel na trase celé linky je samotná křiţovatka u terminálu Ţelivského. Zde je
problematický zejména směr Z centra, kdy vozy linky 213 objíţdí hotel Dorint a řadí se do ulice
Vinohradská, kde se zařazují do levého pruhu a čekají na odbočení vlevo do ulice Soběslavská. Po dlouhém
čekání na pokyn „volno“ musí dát přednost velkému mnoţství protijedoucích vozidel a aţ poté se jim povede
odbočit. Zhruba kaţdý 6 autobus (testováno na vzorku 100 případů) nabere v tomto úseku mezi zastávkami
Ţelivského – Ţelivského zpoţdění přes 20 vteřin.
Jedná se o velice sloţitou křiţovatku, kde by daný problém mohl být řešen najetím vozu v ulici
Vinohradská na tramvajové těleso, z kterého by poté zabočoval vlevo na speciální předsunutou fázi, aby
nemusel dávat přednost protijedoucím vozidlům. Jedná se však opět o komplexní řešení a touto konkrétní a
velice sloţitou křiţovatkou jsem se více nezaobíral, neboť ona sama by rozsahem stačila na celou studii.

Vůz 7366 garáţe Hostivař se snaţí o odbočení vlevo na křiţovatce Ţelivského, zde netradičně linka 139 v Sd verzi…
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Zhodnocení moţných opatření
Situace na trase linky 213 se v poslední době výrazně
zlepšila, přibývá vyhrazených pruhů, zavádí se preference a
nezbývá neţ doufat, ţe tento trend bude pokračovat a přispěje
ke stále kvalitnější dopravě v Praze. Základem vţdy bude
skloubit finanční stránku věci s poţadavky cestujících a
zúčastněných firem, avšak jsem přesvědčen, ţe cesta k
zatraktivnění MHD oproti IAD pro obyvatele Prahy vede
zejména přes dobrou kombinaci prostorové a provozní
preference v co moţná největším úseku trasy. Celá organizace linek MHD a jejich logistika je
během na dlouho trať, během nikdy nekončícím, avšak během, který by měl přinášet lepší a lepší
výsledky. Netvrdím, ţe mnou navrhované změny jsou ty správné, bezchybné. Stejně jako v jiných
oborech je nutná zejména spolupráce odborníků, zjištění názorů cestujících a v neposlední řadě
schopnost získat na dané projekty finance. Jako stěţejní vnímám zejména bezpečnost a komfort
cestujících, bez kterých by MHD nemohla existovat, a proto by se všechny změny měli ubírat
k jejich spokojenosti či alespoň k jejich bezpečnosti. Čím lépe se
nám povede utvářet trasy autobusových linek, čím lépe
zajistíme preferenci autobusů, tím více cestujících jsme schopni
nalákat pro cestování v MHD. Spokojený cestující, spokojený
řidič, spokojený dopravce, minimum emisí a minimální
nehodovost – to by mělo být naším cílem. Městská hromadná
doprava je zde pro lidi a právě na to nesmíme zapomínat…

Doslov
Městská hromadná doprava v Praze se za těch zhruba 10 let, co se o (zejména
autobusovou) dopravu zajímám, výrazně zkvalitnila. Ať
uţ hovoříme o vozovém parku, v kterém došlo
k rapidní obměně či o sluţbách cestujícím. Velký
progres vnímám zejména od roku 2009, kdy do Prahy
začaly chodit nové autobusy značky Sor, přeprava se
začala zkvalitňovat, stále více se vyuţívají vyhrazené
pruhy pro autobusy a staré nepohodlné autobusy mizí
(to je pohled racionální, ačkoli z hlediska fanouška
MHD jsem zastáncem starých vozů).
Oblast Jiţního Města je dnes dobře dopravně
obslouţena a postupné změny prakticky vţdy přispívají ke zkvalitnění dopravy, intervaly se
zmenšují a počet lidí v MHD je stále podobný. To musíme povaţovat za úspěch vzhledem
k narůstající automobilizaci v rámci celé ČR. MHD musí nabídnout svým cestujícím takové sluţby,
aby nechali plechového miláčka doma či na záchytném parkovišti P+R a cestovali hromadnými
prostředky. Hlavním úkolem pro nás je stále rozvíjet praţskou dopravu, ale nezapomínat na zeleň,
čistotu a na to hlavní – na cestující…
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Zdroje, pouţitá literatura
webový server www.autobusy.org
webový stránky ROPIDu www.ropid.cz
webový server www.dpp.cz
Ročenka dopravy 2009 a 2010 (TSK hl. m. Prahy)
Pravidla silničního provozu a předpisy pro pozemní komunikace
Práce Vojtěcha Novotného týkající se preference na JM
Projekt trolejbusy v Praze

http://www.trolejbusyvpraze.net/tb_stavba_zelivskeho_jiznimesto.htm#pref_chod

Dnes již neexistující (respektive opět existující, ale ve zcela jiné trase a části Prahy) linka 260
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