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Vážení čtenáři
a ještě váženější uživatelé
veřejné dopravy,
letošní rok se bohužel nesl na
vlně jedné zcela zásadní události, která zastínila mnoho
drobných úspěchů i neúspěchů, jež by si jinak zasloužily
svoji chvilku slávy. Přišli jsme
tak o pestrost událostí z jiných let a vše se točilo,
a bohužel stále ještě točí, pouze okolo jednoho jediného tématu, kterým je koronavirus.
Rozhodně nechci tuto nemoc a její následky nijak zlehčovat, stejně jako nelze zlehčovat jiné nemoci, se kterými se potýkáme. V zájmu každého z nás
bych ale doporučoval odvrátit svoji pozornost od
negativních informací, kterých je poslední dobou
až příliš. Rozhlédněme se kolem sebe a zaměřme
se na jiné oblasti běžného života. Sledujme především pozitivní věci a činnosti, které kolem nás
probíhají a které nám mohou pomoci se alespoň
na chvilku odreagovat.
Sám se pokusím přispět a rád bych vás informoval o věcech, jež se nezastavily, o činnostech,
které nadále probíhají a jejichž cílem je ve výsledku zlepšit nejen kvalitu cestování, ale kvalitu života všech obyvatel našeho města.
V rámci pravidelné obnovy vozového parku
jsme v letošním roce pořídili pět středněkapacitních tramvají a pět trolejbusů s trakční baterií.
Preference vozidel s elektrickou trakcí je směr,
který si město nastavilo již v minulosti, a můžeme konstatovat, že vysokým podílem tzv. čistých
vozidel předhonilo mnohá města nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Velmi intenzivně jsme také pracovali na přípravách a všech potřebných procesech
k tomu, abychom mohli zahájit rekonstrukci tramvajové vozovny na Slovanech. V této souvislosti
stojí za zmínku, že se nám na tento projekt podařilo získat dotaci ve výši neuvěřitelných 720 mil.
Kč. V rámci spolupráce s městem se podařilo realizovat několik dalších opatření pro preferenci
MHD, která také přispívají ke zlepšení mobility
v Plzni. Můžeme se pochlubit vítězstvím ve fotbalovém turnaji mezi plzeňskými firmami. Nejsou
to dostatečně pozitivní informace? Zkrátka, řešili jsme běžné krátkodobé i dlouhodobé úkoly, které patří svým charakterem do příjemnějších událostí normálního života dopravního podniku. Věřím, že veškeré tyto naše aktivity jsou pozitivně
vnímány nejen cestující veřejností, ale i ostatními spoluobčany Plzně.
Jak jste si jistě v oslovení všimli, dovolil jsem si
vyjádřit svoji úctu všem, kteří nepodlehli tlaku médií a nepodložených závěrů o rizikovosti přepravy v MHD a kteří se při dodržení základních hygienických zásad dál přepravují zcela bezpečnou
městskou veřejnou dopravou. Velmi si vážím tohoto přístupu a garantuji, že veškerá námi realizovaná opatření i samotný charakter přepravy
případná potenciální rizika minimalizují. Tuto
skutečnost potvrzují i reálná data, která řadí veřejnou dopravu na poslední místo ve zdrojích
zjištěné nákazy. V porovnání s jiným prostředím
a jinými aktivitami se tak skutečně při dodržení
základních hygienických pravidel není ve veřejné
dopravě čeho obávat.
Co říci závěrem?
Nenechme se převálcovat negativními informacemi, hledejme i v současné době pozitivní události,
buďme nad věcí a neztrácejme humor a sportovního
ducha. Zároveň mi dovolte v nadcházejícím období
vám všem popřát krásné a pohodové Vánoce a především pevné zdraví a vše dobré do nového roku.
Jiří Ptáček
generální ředitel
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Rekonstrukce tramvajové vozovny
na Slovanech začala

Vizualizace nové administrativní budovy, která mimo jiné odstíní hluk od bytové zástavby.
Tramvajovou vozovnu na Slovanech
zná snad každý. Vždyť svému účelu
sloužila dlouhých 77 let. V posledních
několika letech se ale ukázalo, že její
současný stav je nevyhovující, a to
nejen z důvodu kapacity, ale i zhoršujícího se technického stavu budov,
vybavení a zázemí pro zaměstnance.
V roce 1943, kdy byla tramvajová
vozovna postavena, měly tramvaje
výrazně nižší hmotnost, než mají
dnešní moderní vozy. Váha současných tramvají, které jsou ve vozovně
odstaveny, je často až šestinásobná. Na
špatném technickém stavu vozovny se
ale kromě podstatně vyšší hmotnosti
tramvají postupně začal podepisovat
zejména nevhodně zvolený materiál
použitý pro stavbu betonového podloží
a již před šesti lety byl odborníky stav
tramvajových hal ve vozovně označen
za kritický.
Vývoj projektu
Nejen z výše uvedených důvodů byl
v roce 2017 městem Plzeň potvrzen
záměr na výstavbu nové tramvajové
vozovny v jejím stávajícím areálu.
Nedlouho nato byla vypsána soutěž na
zhotovitele projektové dokumentace,
kterou vyhrál METROPROJEKT
Praha ve sdružení s firmou Mott
MacDonald, a ještě na podzim téhož
roku se rozběhly práce na Konceptu
technického řešení. Jako velký problém se ukázalo splnění hlukového
limitu pro provoz nové vozovny, která
je posuzována jako kterýkoliv jiný
průmyslový areál umístěný v bytové
zástavbě. Vozovna je po celý den
v provozu téměř nepřetržitě a úřady
požadovaly splnění přísných nočních
hlukových limitů. Muselo tedy dojít
k několika technickým změnám.
Areál vozovny bude směrem do ulice
Slovanská alej napojen dvěma novými

Celý areál bude pro minimalizaci hluku zastřešen a tzv. zelené střechy pomohou
vytvářet příznivější mikroklima v dané oblasti.

Rozmístění pracovišť v rámci objektu.
vjezdy a pro odstínění provozu vozovny
od bytových domů byla na místě stávajícího vjezdu navržena třípodlažní
provozně-administrativní budova.
Také musí dojít k úplnému zakrytí
výjezdových kolejí z nové haly, čímž
se podaří splnit nejen obtížné hlukové,
ale i kapacitní zadání.
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Nová podoba areálu
Nová vozovna se bude lišit nejen
technickými parametry, ale i rozmístěním jednotlivých pracovišť, která
jsou pro provoz tramvajové vozovny
nezbytná. Umístění jednotlivých
objektů v areálu vozovny je patrné
ze spodního obrázku.

Modře označené objekty budou
sloužit odstavům tramvají, půjde
o průjezdné haly o délce cca 124 m.
První dvě haly jsou navrženy jako
pětikolejné o šířce 23 m a na ně navazuje třetí hala, která je čtyřkolejná
a široká 18 m. Jedna kolej bude určena
pro odstav historických, pracovních,
havarovaných či z jiného důvodu nepojízdných vozů. Celkem bude možné
v halách odstavit 52 vozů o délce
33 m a sedm vozů o délce 15 m.
Fialově je znázorněna provozněadministrativní budova. Nová třípodlažní budova bude umístěna v prostoru
stávajícího vjezdu a původní výpravny
s měnírnou. V přízemí budovy bude
vstupní hala s recepcí, stravovací prostor, výpravna, šatny řidičů, měnírna
s hlavní rozvodnou a dílenská část
s prostory jednotlivých středisek naší
společnosti. Dílny elektrotechniky,
které nejsou nijak hlučné, budou
umístěny ve druhém patře budovy.
Zbylé prostory v druhém a třetím
podlaží jsou navrženy pro kanceláře
a víceúčelový sál se zázemím.
Hnědě označené objekty jsou určeny pro údržbu tramvajových vozů,
jedná se o haly se šesti průjezdnými
kolejemi. V části haly by měl být
podúrovňový soustruh tramvajových
kol a na dvou kolejích bude umístěno
průjezdné pracoviště kontrolních
prohlídek a mimořádných oprav
se čtyřmi stanovišti. Jedno z nich
bude vybaveno sloupovými zvedáky
a točnou pro výměnu podvozků,
ostatní budou opatřeny pracovními
kanály a kontrolními lávkami. Dále
bude následovat dvoupodlažní vestavba s dílnami a sklady v přízemí,
v patře se sociálními a kancelářskými místnostmi. V suterénu bude
provozována výměníková stanice.
Pokračování na straně 2
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Dokončení ze strany 1
V navazující hale bude na dvou kolejích
umístěno průjezdné pracoviště denního
ošetření se šesti stanovišti. Jedno z těchto
stanovišť vybavíme pískovým hospodářstvím s centrálním silem, ostatní stanoviště pracovními kanály a lávkami. Do
severní části umístíme průjezdnou myčku
a pracoviště měření profilů tramvajových
kol. Za mycím rámem se bude nacházet
prostor pro ruční mytí a součástí myčky
bude i čistička odpadních vod. Pro mytí
vozů chceme využívat také dešťovou
vodu svedenou ze střech celého areálu.
Zeleně zabarvené plochy bude využívat provoz vrchní stavby a horního
vedení, jimž bude sloužit nový objekt
umístěný v jižní části areálu. Jedná se
o garáže pro 16 nákladních vozidel
a přilehlou dílenskou halu se sociálním a administrativním zázemím ve
dvoupodlažní vestavbě. Dílny a sklady
budou vybaveny strojním zařízením
včetně mostového jeřábu o nosnosti
tři tuny a v severovýchodní části areálu
bude nově zřízeno odpadové hospodářství
v podobě krytého kontejnerového stání.
Vedle něj je navrženo vypouštění a likvidace
tekutých kalů ze samosběrných vozů.
Žlutě vyznačená plocha znázorňuje
dotčenou část ulice Slovanská alej, kterou
je nutné jako vyvolanou investici také
upravit. Poblíž křižovatky s Francouzskou
ulicí bude vybudována nová společná
zastávka pro tramvaje a autobusy. Dojde
také k úpravě trávníku včetně výsadby
nové zeleně.
Vozovna Slovany je jedinou tramvajovou vozovnou v Plzni a z toho vychází
i navrhovaný postup výstavby, kdy musí
být stále v provozu alespoň část areálu

Vjezd a výjezd tramvají se přemístí na jižní stranu areálu.
vypravující tramvaje a také měnírna. Během
realizace bude pro odstav části vozového
parku využíváno také stávajících obratišť
a tramvajových smyček po celém městě.
Z tohoto důvodu je celá rekonstrukce
rozdělena do pěti samostatných etap.
Architektonické řešení
Pro návrh architektonicko-urbanistického konceptu vozovny byly hlavními
určujícími faktory především provozně-technologické řešení a již zmíněná
etapizace výstavby areálu. Jedná se
o novostavbu komplexu vozovny v místech stávající vozovny situované v širším
centru města. Areál vozovny se nachází
na rozhraní obytné zástavby a bývalé
průmyslové zóny, která se dnes postupně
mění v moderní obytně-administrativní
zónu. Vzhledem k exponované poloze
byl na celý komplex budov od začátku

zpracování projektu dotčenými orgány
města Plzně kladen důraz na citlivé
architektonické ztvárnění.
Architektonické řešení muselo brát
v úvahu různý charakter a účel jednotlivých objektů, které spolu přímo i nepřímo
sousedí, a tvoří tak celý komplex. Převážně
se jedná o halové objekty (sklady, dílny,
údržby a odstav tramvají). V areálu se
nachází také budovy drážní cesty (garáže
nákladních aut, sklady a dílny), do toho
bylo nutné začlenit administrativní části
jednotlivých provozů. Jako samostatná
úloha se ukázalo řešení provozně-administrativní budovy, u níž bylo nutné skloubit
prostory reprezentačního charakteru (úsek
generálního ředitele, dopravně provozní
úsek a víceúčelový sál), administrativní
část, šatny a výpravnu řidičů a v neposlední
řadě pak technologické provozy (měnírnu)
a skladovou a dílenskou část.

I přes různorodost jednotlivých staveb
se areál podařilo sjednotit tak, aby byly
jednotlivé budovy v areálu identifikovatelné, a přesto byly součástí jednoho
harmonického celku. Toto byl i požadavek
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
a věříme, že se kvalitního architektonického řešení podařilo dosáhnout.
K ucelení kompozice areálu dopomohlo
i barevné, materiálové a tvarové sladění
jednotlivých objektů. Barvy v areálu jsou
laděny v kombinaci tří základních neutrálních barev. Stěny by měly být v antracitové
a metalické světle šedé barvě, prosklené
části lehce tónované do modrošedé. Jako
akcent je použita čtvrtá barva - výrazná
žlutá na vjezdových vratech, popř. vstupních dveřích.
Samostatnou kapitolou je v projektu
vozovny Slovany otázka zeleně, tedy výsadba
stromů, keřů a travnatých ploch. V pro-
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jektu vznikl před administrativní budovou
malý park, který bude tvořit jakousi oázu
zeleně mezi vozovnou a přilehlou obytnou
zástavbou. Velkým problémem se však
jevilo umístění zeleně uvnitř areálu, protože
množství budov a zemních a trolejových
vedení toho na zastavěném prostoru příliš
neumožňovalo. Hledali jsme tedy řešení,
kam a jakým způsobem zeleň umístit,
a právě proto vzniknou zelené střechy.
Na fasádách budov budou navíc použity
systémy popínavé zeleně. Tato řešení byla
vhodně zvolena i s ohledem na trendy
posledních let. V rozpálených letních
měsících budou zelené plochy pohlcovat
tepelné záření a budou vytvářet příznivější
mikroklima. Myšlenku zelených střech na
halách preferovaly i orgány města Plzně,
které uvažují o plošném zazelenění všech
nově budovaných střech halových objektů
ve městě. Tramvajová vozovna bude jedna
z prvních vlaštovek tohoto nového trendu
města Plzně a jednou se možná tento
princip stane nedílnou součástí všech
halových staveb.
Smlouva je podepsána se sdružením
tří firem, a to Metrostav, a. s., BERGER
BOHEMIA, a. s., a TSS Grade, a. s., přičemž v říjnu probíhaly přípravné práce
zhotovitele před samotnou realizací. Ta
byla zahájena postupnou demolicí objektů
v areálu vozovny, v souběhu se začátkem
demolic začaly i stavební práce na přilehlém
úseku Slovanské aleje. Samotná realizace
začala dle předloženého harmonogramu
v prvním listopadovém týdnu. Dokončení
je plánováno dle smluvního termínu na
konec listopadu 2022.
Autoři: Pavol Ondovčák, Jan Kočí
Vizualizace: archiv PMDP

Velký test bateriových trolejbusů na lince 19
V roce 2016 jsme uzavřeli se společností
Škoda Electric smlouvu na dodání 33 bateriových trolejbusů 26 Tr. Od té doby jich
bylo nakoupeno celkem 24 a v bateriovém
provozu se s nimi shledáváme nejen na
linkách 12 a 13, ale také téměř při všech
výlukách a uzavírkách. Vynikají tichým
a bezemisním provozem a svižným rozjezdem ve srovnání se staršími typy trolejbusů
s pomocným dieselagregátem. Cestující
uvnitř vozu nerozezná, zda vůz jede na
troleje či baterii. Díky své spolehlivosti
a jednoduchému ovládání si vozy oblíbili
i naši řidiči. Stačí přepnout tlačítko - a je
to! Výborné zkušenosti z provozu podnítily
nákup dalších osmi bateriových trolejbusů
v 18 metrů dlouhé kloubové verzi 27 Tr.
Plzeň úspěšně kráčí cestou moderních
bateriových vozidel, tak proč probíhalo
další testování?
Bateriové trolejbusy nejen české provenience se vyrábějí s garantovaným dojezdem
pouze kolem 12 km. Kapacita jejich baterií
není o moc větší než u běžného elektromobilu,
i když toto srovnání pokulhává – baterie
v trolejbusech jsou mnohem trvanlivější
a odolnější, založené na jiné technologii.
Neubírají na kapacitě vozidla, nepřetěžují
ho, ale dojezd je limitovaný, zvlášť pokud
vůz v zimě topí. Na dosud provozovaných
trasách jsme bateriové trolejbusy využívali
s dostatečným přebytkem kapacity. Ani my
ani žádné nám blízké město dosud nezačalo

Baterie trolejbusu trasu zvládla i během zatěžkávací jízdy s plnou obsazeností.
využívat trolejbusy ve větším počtu a plném
rozsahu kapacity. Zkrátka scházela provozní
zkušenost. V Plzni přichází v úvahu několik
linek k elektrifikaci touto cestou, ale ve
většině případů je potřeba doplnit část
úseku trolejemi, což v dnešní době vyžaduje,
jako každá jiná stavba, několik let příprav.
Největší smysl tak dává nahradit
autobusové linky, které jezdí v souběhu
s trolejbusovými, a které obsluhují obydlené
části města. Takovou linkou je například
linka 35, která jezdí od hlavního nádraží do
Křimic a Malesic. Trasa vede dva kilometry
pod trolejemi a ještě k tomu v samém centru
města, tedy Tylovou ulicí a po Americké

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) a město Plzeň mají společný
cíl rozvíjet elektrickou veřejnou dopravu. Bateriové trolejbusy představují
moderní řešení bezemisní a čisté MHD, ideální pro Plzeň. Dobíjejí se pod
trolejemi a maximálně využívají stávající infrastrukturu. Ve světě se pro
tuto technologii ujal termín In-Motion Charging (IMC), nabíjení v pohybu.
Hlavním přínosem je přirozeně bezemisní a tichá doprava. Prioritou PMDP
i města Plzně je elektrifikace MHD na Severní Předměstí. Nejdříve bychom
se mohli dočkat částečného zatrolejování a nasazení bateriových trolejbusů
v trasách linek 27, 33 a 40 k fakultní nemocnici, na Lochotín a Košutku.
Nadějné jsou také vyhlídky na oživení projektu tramvaje na Vinice. Dobré
podmínky pro využití bateriových trolejbusů jsou i ve třech ostatních velkých
městských obvodech.

třídě, kde se pohybuje velký počet lidí
a na nichž má být omezen automobilový
provoz. Dalším faktorem je stejná nabízená
kapacita a interval, což autobusová linka
35 ve srovnání s trolejbusovou linkou 11
splňuje téměř dokonale po celý týden. Hlavní
úskalí spočívá v tom, že jízda mimo troleje
do Malesic a zpět měří 12 km a křimická
varianta je ještě o kilometr delší. Proto jsme
na konci minulého roku spustili provoz
zkušební linky 19, která spojuje trasy 11
a 35 do jedné. Cílem bylo vyzkoušet, jak
si bateriové trolejbusy s touto vzdáleností
poradí, a to za různých podmínek.
Trolejbusová linka 19 byla vedena v trase
Ústřední hřbitov – Hlavní nádraží – CAN
– Křimice/Malesice. Na této trase jezdilo
vždy jedno vozidlo, které bylo v provozu
v pracovní dny od 2. prosince 2019 do
26. června 2020, celkem 134 dní. Na
lince se vystřídalo celkem 23 bateriových
trolejbusů čtyř různých typů. Měli jsme
možnost porovnat vozy různého roku
výroby a detailů provedení.
Úsek „půlkolo“ pod trolejemi na hřbitov
činí 12 km, takže by se dalo hovořit o provozu
na baterie a trolej v poměru 50:50. Ovšem
v některých časech (brzy ráno a večer)
je více spojů na lince 35 než na lince 11,
takže se některé spoje z Křimic a Malesic
2

potřebují otočit už u hlavního nádraží.
V takovém případě dosahovala poměrná
délka jízdy na baterie mimořádných 76 %.
Během zkušebního provozu proto muselo
dojít i k úpravě jízdního řádu, aby měly
trolejbusy dostatečný čas pro nabití baterie.
I poté jsme ponechali provoz záměrně s co
největším podílem jízdy na baterie, abychom
ověřili chování vozidel. Každý vůz denně
během 15 hodin najezdil 230 km, z toho
57 % na baterie. Vozy jsme tedy otestovali
skutečně důkladně. Náš zkušební režim
uvítal i výrobce vozidel, se kterým jsme se
mohli průběžně domlouvat na úpravách
nastavení vozů. Bateriový trolejbus je
moderní vozidlo pro 21. století, takže
většina změn spočívala v aktualizacích
softwaru. Také vyhodnocování funguje
na dálku, doslova on-line.
Provoz na lince 19 potvrdil, že topení
v mrazivých dnech zvyšuje spotřebu až
na dvojnásobek. V takovém případě je
důležité, aby trolejbusy mimo dráty vyjížděly plně nabité. Po návratu z nejdelší
trasy do Křimic zůstává ještě dostatečná
rezerva pro běžný provoz, dokonce jsme
18. prosince 2019 úspěšně zvládli test
jízdy trolejbusu obsazeného 70 cestujícími.
Přesto by bylo optimální zajistit nějakým
způsobem alespoň krátkodobé nabíjení na

této trase. Neznámou totiž zůstává pokles
kapacity při stárnutí baterií po několika
letech intenzivního provozu. Spotřebu
vozidla také navyšuje klimatizace, ale ve
srovnání s topením jen zlomkově. Další
sledovaný aspekt je chlazení baterií, které je v trolejbusech s nucenou ventilací.
Protože se ani v červnu venkovní teploty
nepřehouply přes 26 °C, provedli jsme ještě
speciální teplotní test v srpnu na lince 13.
Ten ukázal, že přestože během dne teplota
baterií pod zátěží narůstá, chlazení baterií
je dostatečné. Trasa do Malesic a Křimic má
navíc tu výhodu, že je v rovinatém terénu
a baterie jsou zatěžovány rovnoměrně.
Zkušební provoz na lince 19 přinesl
velké množství provozních i technických
poznatků a můžeme jej vyhodnotit jako
přínosný a úspěšný. Využívání baterií
v plném rozsahu nese svá rizika, ale spojení
linek 11 a 35 přináší jasné výhody. Mimo
jiné se ušetří souběh autobusů s trolejbusy
v centru města a bez navýšení nákladů bude
možné do Malesic a Křimic zkrátit víkendový
interval na 60 minut, které jsou pro Plzeň
obvyklé. Budoucí jízdní řád na prodloužené
lince 11 bude z hlediska vytížení baterií
volnější a především denní poměr času
pod trolejemi vůči času na baterie bude
v příznivém poměru nejméně 71:29. Další
zkušenosti s rozvojem elektromobility
nabereme jen intenzivním používáním
baterií v každodenním provozu.
Autor: Jiří Kohout
Foto: archiv PMDP

Zapůjčený trolejbus od společnosti Ekova
na trase z Radčic.
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Jak se cestuje veřejnou dopravou v době pandemie
Dne 12. března 2020 ve 14 hodin začal
na území České republiky v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či Covid-19)
platit nouzový stav. Na to navazovalo
vyhlášení plošné karantény, což nevyhnutelně znamenalo utlumení života
v Plzni, a tak od 24. března na pokyn
vedení města došlo i k omezení městské
veřejné dopravy. Záhy došlo k propadu
počtu cestujících, nejhlubšímu snad od
časů druhé světové války, na pouhých 30 %
běžného stavu. Při omezování jízdních
řádů jsme ovšem museli respektovat
skutečnost, že většina průmyslových
podniků i řada dalších zaměstnavatelů,
například zdravotnická zařízení, pokračovala ve své obvyklé činnosti, tím
pádem nebylo možné razantní omezení
městské veřejné dopravy. Navíc vláda
nabádala, aby spoje veřejné dopravy
nejezdily přeplněné, tudíž nebylo možné
ani zavést jednoduše jen prázdninové či
celotýdenní jízdní řády. K omezování
dopravy jsme tedy přistupovali citlivě
a od vyhlášení nouzového stavu jsme
pravidelně monitorovali počet cestujících
v jednotlivých vozech.
V uplynulých čtyřech letech jsme
investovali do pořízení systému automatického počítání cestujících (APC),
jehož dveřní senzory započítávají nástupy
a výstupy v každé zastávce. Nyní máme
systémem APC vybavenou téměř stovku
vozidel, což je necelá třetina vozového
parku. O užitečnosti systému jsme nikdy
nepochybovali, ale ani zdaleka jsme netušili, jak intenzivně budeme APC využívat
během koronavirové krize a netrpělivě
očekávat každá nová data z provozu.
Díky vyhodnocování dat jsme měli dobrý
přehled o časech a místech výskytu přeplněných spojů a mohli jsme na ně pružně
reagovat. Plánování ztěžovaly i nezvyklé
posuny směn v továrnách, například
trolejbusovou linku 15 jsme během
prvního měsíce posílili hned třikrát.
Nebo jsme rychle přehodnocovali, na
které spoje nasadíme kloubová vozidla
a kde naopak postačí méně kapacitní.
Největší propad zaznamenala nejoblíbenější plzeňská linka – tramvaj číslo 4.
Zde klesl denní počet cestujících z obvyklých 70 tisíc dokonce až na pouhých
13 % v prvních dvou týdnech po vyhlášení
krizových opatření. Po měsíci od omezení
provozu MHD se začaly počty cestujících
zvedat, na zmíněné tramvajové lince 4
dokonce na 31 % běžného provozu. Proto
již 20. dubna došlo k posílení provozu
na cca 90 % obvyklých výkonů. Pokles

Vývoj počtu cestujících od začátku rozvolňování opatření od dubna 2020 do začátku října před nástupem druhé vlny. Zdroj: UITP 2020

NÍZKÁ OBSAZENOST
Typ a úroveň
skupinové
aktivity

Ve venkovních
Ve vnitřních
a dobře větraných dobře větraných
prostorech
prostorech

Ve špatně
větraných
prostorech

VYSOKÁ OBSAZENOST
Ve venkovních
Ve vnitřních
a dobře větraných dobře větraných
prostorech
prostorech

Ve špatně
větraných
prostorech

Použití roušek, krátkodobý kontakt
ticho
mluvení
křik, zpívání

Použití roušek, delší kontakt
ticho
mluvení

*

*

křik, zpívání

Bez použití roušek, krátkodobý kontakt
ticho
mluvení
křik, zpívání

Bez použití roušek, delší kontakt
ticho
mluvení
křik, zpívání

Riziko přenosu

nízké

střední

vysoké

* hraniční případ, který vysoce závisí na vzdálenosti,
počtu jednotlivců a době expozice
zdroj: UITP 2020

Tabulka znázorňující riziko přenosu v různých podmínkách.
cestujících nebyl problémem pouze během
první vlny koronaviru, ale stále trvá.
S rozvolňováním epidemiologických
opatření se naštěstí začali postupně vracet i cestující do MHD. Vývoj neustále

Zdroj: UITP 2020

sledujeme a s našimi výsledky jsme se
zapojili do celosvětového monitoringu
zotavování veřejné dopravy, který zastřešuje mezinárodní organizace UITP.
Díky tomu máme přehled o tom, jak si

vedou města v jiných státech a zároveň
získáváme cenné zkušenosti. Jedná se
například o způsobech čištění vozidel,
zlepšení komunikace s cestujícími nebo
plánování obnovy provozu v nových pod-

mínkách. Organizace UITP potvrdila, že
pokud cestující nosí roušky ve vozidlech
a dbají na základní hygienu rukou, patří
cestování v MHD mezi aktivity s velmi
nízkým rizikem nákazy. Zvláště to platí pro
města jako Plzeň, kde cestující setrvávají
ve vozidlech poměrně krátkou dobu. Je to
pro nás všechny nová zkušenost a věříme,
že situace se už bude jen zlepšovat a brzy
se vrátí do normálu.
Důvěra cestujících v používání MHD
a jejich postupný návrat vykazoval optimistický trend. V nejsilnějších letních
prázdninových týdnech jsme se dokonce
dostali na počty cestujících obvyklé pro
prázdniny i v předchozích letech. Rychlost
zotavení plzeňské MHD nám na začátku
září dokonce přinesla absolutní prvenství
mezi všemi sledovanými městy, dostali jsme
se na hodnotu 85 % cestujících, a to ještě
nezačal zimní semestr na univerzitách a do
Plzně nezačali dojíždět přespolní studenti.
Bohužel se v té době již hovořilo o druhé
vlně nákazy a nakonec univerzity posluchárny ani neotevřely. Počet cestujících
od konce září začal opětovně klesat tak,
jak vláda zpřísňovala opatření.
Nelehká doba vyvolala vlnu solidarity
všude kolem nás. I my jsme během první
vlny koronaviru městu nabídli naše
přechodně nevyužité kapacity a posádky
z Parkingu a Senior expresu byly připraveny
pro rozvoz a distribuci různých materiálů
po Plzni. Nabízené služby byly nakonec
využity jen částečně. Také jsme zajišťovali pravidelný svoz dětí zaměstnanců
zajišťujících sociální služby pro město
do mateřské školky, a abychom uklidnili
naše cestující a přesvědčili je o bezpečí při
využívání MHD, informovali jsme je o všech
realizovaných opatřeních prostřednictvím
médií, letáků ve vozech i na zastávkách
a to v několika jazykových mutacích.
Vše jsme také komunikovali na našich
webových stránkách i sociálních sítích.
Je jisté, že v době vydání Dopravních
novinek se život ve městě ještě nevrátil
do normálu. Naše letní zkušenost i zkušenosti z nám blízkých evropských měst
ukazují, že lidé jsou ochotni se do veřejné
dopravy vrátit. Bude to však vyžadovat čas,
uklidnění situace (dostupnost vakcíny či
léků) a také se to neobejde bez atraktivní
nabídky MHD i motivování lidí ve městě
užívat jiné dopravní prostředky než auta.
Ostatně řada měst po celém světě rychle
pochopila a využila příležitost, že právě
nyní přichází čas dát přednost udržitelným
způsobům městské mobility – od zdravé
chůze až po jízdu tramvají.
Autoři: Jiří Kohout, Markéta Makkiová

Nabíjejte Plzeňskou kartu z pohodlí domova
Jako každý rok i letos jsme naše cestující
dopředu upozorňovali na náporové období,
kdy jsou naše Zákaznická centra naprosto
přetížena. Nejhorší bývá doba od poloviny
srpna do konce září. Pravidelně se snažíme udělat vše pro to, aby se na našich
Zákaznických centrech netvořily fronty.
Ať už je to obsazením všech přepážek
nebo informováním cestujících o dalších
možnostech dobíjení Plzeňské karty bez
nutnosti návštěvy prodejních míst. Navzdory tomu se letos opět tvořily dlouhé
fronty a jen za září naše Zákaznická centra
navštívilo více než 30 tisíc zákazníků.
Velký nápor hlásila i naše infolinka, a to
především po přechodu na integrované
jízdné na začátku července. Pracovnice
na infolince vyřídily více než 500 e-mailů
a 2200 telefonátů, což je v porovnání
s běžným měsícem více než dvojnásobek.
Možností bezobslužného odbavení je
přitom několik, ať už je to e-shop Plzeňské karty, bankomaty České spořitelny
nebo aplikace Virtuální karta, u které

není potřeba ani plastová kartička. Na
propagaci e-shopu a Virtuální karty se
zaměřila nová kampaň. Videa ke kampani
jste měli možnost zhlédnout především
na sociálních sítích, ale také ve vozech
MHD v podobě jednoduchých vizuálů.
Pokud stále chodíte dobíjet svoji Plzeňskou kartu na Zákaznická centra, ale
nebaví vás čekání ve frontách, čtěte dále.
E-shop Plzeňské karty
Již v srpnu minulého roku jsme spustili
nový e-shop Plzeňské karty, který je
uživatelsky přívětivější a nabídl několik
novinek. Například upozorňuje na končící platnost kuponu, nízký zůstatek na
elektronické peněžence nebo na končící
platnost Plzeňské karty. V současné době
máme na novém e-shopu registrováno
téměř 22 tisíc uživatelů, kteří provedli
přes 48 tisíc objednávek na nákup kuponů a dobití elektronické peněženky.
Dobíjení na e-shopu je snadné,
rychlé a vyřídíte ho z pohodlí domova.

E-shop Plzeňské karty je responzivní, kartu si tak snadno dobijete i přes mobil.
Foto: archiv PMDP
Objednávku pak už jen potvrdíte neboli
validujete v kterémkoliv voze MHD
přiložením Plzeňské karty ke Cardmanu
s barevným displejem. Validování trvá jen
několik vteřin.
Podrobný popis, jak dobíjet přes
e-shop, naleznete na webových stránkách Plzeňské karty nebo na webu
eshop.plzenskakarta.cz, kde si rovnou
můžete svoji Plzeňskou kartu nabít.
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Virtuální karta
V letošním roce došlo k přejmenování
aplikace z Virtuální Plzeňské karty na
Virtuální kartu. Pomocí aplikace se
nyní odbavíte nejen v Plzni, ale v celém
Plzeňském kraji, respektive můžete si
zakoupit jízdenku v rámci Integrované
dopravy Plzeňského kraje. Virtuální karta
také nahradila aplikaci MOJE Plzeňská
jízdenka. To ale není vše. Přes aplikaci
Virtuální karta si můžete také nahrát
předplatné na plzeňskou MHD. Jako
identifikátor (tedy pro přepravní kontrolu
ve vozech MHD) si můžete zvolit svůj
mobilní telefon nebo bankovní kartu.
Přes aplikaci je možné také zakoupit
turistické jízdné, vstupenky do zoo
nebo do bazénu.
Pokud chcete využívat Virtuální kartu,
stáhněte si aplikaci pod stejným názvem
a proveďte registraci. Ihned můžete začít
nakupovat jednorázové jízdenky. Platba
probíhá pomocí bankovní karty a funkce
„Na Klik“ nebo přes Apple Pay. V současné

době pracujeme na tom, aby bylo možné
platit i prostřednictvím Google Pay.
V případě, že chcete nakupovat
dlouhodobé jízdné, je nutné účet nejprve
personifikovat. Jednoduše vyplníte osobní
údaje a nahrajete portrétovou fotografii,
klidně pořízenou mobilním telefonem. Při
nákupu kuponu, ať už v mobilní aplikaci
nebo na e-shopu, si vyberete, zda bude
nosičem předplatného mobilní telefon
nebo bankovní karta. Pokud vám nebude
zvolená varianta vyhovovat, nosič můžete
kdykoliv změnit.
Virtuální kartu využívá téměř 14 tisíc
cestujících. Pokud vás tato aplikace
zaujala, podívejte se na webové stránky
www.virtualnikarta.cz, kde naleznete
podrobné informace i odkaz na registraci.
Bezobslužné odbavení využívá více
než 30 % cestujících. Pokud se mezi ně
přidáte, už vás žádné fronty při dobíjení
nečekají.
Autor: René Vávro

Informační magazín Plzeňských městských dopravních podniků, a. s.

Karkulka, plzeňský carsharing
Už jsi přezul na zimu? Už jsi zaplatil
povinné ručení? Máš dálniční známku?
Nechceš si to auto trochu uklidit?
Pokud se při těchto dotazech necítíte
úplně příjemně, smýšlíte trochu ekologicky
(možná i ekonomicky) a zároveň auto nepoužíváte v režimu 24/7, pak tu pro vás máme
skvělou alternativu – službu sdílených aut
s názvem Karkulka. Carsharing Karkulka
provozujeme letos již třetím rokem a máme
ohromnou radost, že si mezi občasnými
řidiči získává stále větší oblibu.
Po Plzni máme rozeseto celkem
10 červených vozů, které jsou připraveny dopravit vás tam, kam potřebujete.
Jak na to? Jděte na webové stránky
www.karkulka.pmdp.cz, zaregistrujte
se, rezervujte vůz ve vašem okolí, pomocí
mobilní aplikace ho odemkněte a je váš,
na jak dlouho budete chtít.
Vybrat si můžete buď menší Ford Ka+,
který lze využít například k nákupům či
jinému zařizování po městě, nebo Ford
Focus combi, kterým hravě vyrazíte

Momentka z natáčení videoklipu, na který se můžete podívat na facebooku nebo instagramu Karkulky.
Foto: archiv PMDP
na dovolenou či na výlet s přáteli. Platí
se sazba za ujetý kilometr a zároveň
za každou hodinu, kdy je vůz půjčený.
Pojištění, pohonné hmoty i dálniční
známka jsou již v ceně.

Jasně, mít vlastní auto je super, ale není
lepší investovat třeba do cestování než do
věci, která stojí 95 % času před barákem?
Autor: Jan Schejbal

Ve znamení elektromobility
Snad každý, kdo si půjčil alespoň na pár
hodin elektromobil a vozil se po městě
a okolí, sdílí ten lehce vzrušující a příjemný zážitek. S pomocí mobilní aplikace
je vůz již před příchodem ohřátý nebo
ochlazený na optimální teplotu, jízda je
dokonale tichá a plynulá. V rozjezdu za
sebou uživatel zanechává dvoulitrové
závodníky, nebo volí ekologický mód.
Řidič si také rychle zvykne na funkci,
kdy jízdu i brzdění ovládá jediným
pedálem a s uspokojením sleduje, jak
se při zpomalení rekuperuje energie
z jízdy zpět do baterií. I skeptik cítí,
že tohle je budoucnost a nejde jen
o subjektivní pocity. Faktem je, že
90 % zdraví škodlivých emisí ve městech,
tedy tam, kde v České republice bydlí
70 % obyvatelstva a další lidé tam denně
dojíždějí, produkují spalovací motory
vozidel. Pokrok v elektromobilitě za
uplynulou dekádu je neoddiskutovatelný, ale přesto tušíme, že realita není
tak jednoduchá.
Elektromobilita není nic nového
a v automobilové i kolejové dopravě je
doma déle než spalovací pohon. Přesto
se do dnešních dnů prosadila pouze ve
veřejné a kolejové dopravě. Důvod je
nasnadě: v trvalém kontaktu vozidla
s napájecí sítí je dosaženo všech výhod
elektrického pohonu (vysoká účinnost

i výkon, nízká hmotnost, plynulá
regulace, ekologický provoz a nízké
přímé provozní náklady) a zároveň není
omezen dojezd. Stavba a údržba tratí je
ovšem náročná na finance, projektovou
přípravu i údržbu. Proto dosud dávala
smysl jen pro pravidelné a do koridorů
soustředěné dopravní potřeby. Teprve
novodobý rozvoj akumulátorů tuto
bariéru prolomil a elektromobilita se
stává klíčem pro ochranu ovzduší ve
městech i přibrzdění klimatické změny.
Základním rozdílem mezi elektroautem a prostředkem MHD je faktor
využití. Průměrný český osobní automobil je v provozu jen necelou půlhodinu
denně, najede pár desítek kilometrů
a sveze průměrně 1,3 osoby. Výrobce
elektromobilu určeného pro soukromé
účely může počítat s tím, že většina jízd
činí jednotky nebo desítky kilometrů
a skutečně dlouhé, mnohasetkilometrové
vzdálenosti absolvuje jen několikrát
do roka. Pak dává logiku vybavit vůz
levnějším a lehčím typem baterie, která
nezvládne tolik cyklů za svou životnost.
Hlavním cílem jsou malé rozměry a nízká
cena. Naproti tomu vozidlo MHD je
v provozu většinu dne, veze desítky lidí
a navzdory nevelké cestovní rychlosti
ve městě podává výkony v objemech
kolem 200 až 300 i více kilometrů denně.

To všechno je důkazem vysoké efektivity
veřejné dopravy a smysluplnosti investic
do její elektrifikace, ale zároveň i hlavním
technickým limitem pro užití baterií.
Na akumulátory pro elektrické
autobusy jsou kladeny mnohem vyšší
požadavky než u osobních automobilů.
Pro udržení optimální životnosti baterie
musejí výrobci omezovat využití rozsahu
baterie na zhruba 60 až 70 % její kapacity.
V našich podmínkách je také významná
spotřeba energie na vytápění vozidla,
v jižních zemích pak spotřeba klimatizace
(naftový autobus má výhodu, protože
topí odpadním teplem ze spalovacího
motoru). Nabíjení elektrobusů v depu je
nejjednodušší řešení, ale nepostačuje pro
celodenní provoz. Řada výrobců proto
elektrobusy vybavuje naftovým topením,
jenže jeho spotřeba je v městském provozu značná a ve městech typu Moskvy se
takový elektrobus stává parodií na čistou
mobilitu. Výrobci mají další strategie, jak
limity baterií překonat. Pokročilejší jsou
různé metody nabíjení během provozu
včetně rychlonabíječek: například v Plzni
jsme zkoušeli čtyřpólové nabíjení, v Českých Budějovicích provozují elektrické
midibusy nabíjené pantografem přímo
z trolejbusových drátů. Nabíjení během
provozu využívají i bateriové trolejbusy,
které doposud patří mezi drážní vozidla,
ale v některých zemích je již považují za
formu elektrobusu. Díky technologickému pokroku se z trolejbusu, který míval
punc závislého dopravního prostředku,
stalo moderní flexibilní elektrické vozidlo
s neomezeným počtem najetých kilometrů
denně. Pro nově budované trolejbusové
linky dává smysl, aby byly troleje v nejfrekventovanějších úsecích, protože
pak je infrastruktura maximálně využita
a umožňuje i variantní ukončení linek.
Česká města těží z dlouhodobé historie
provozování tramvajové a trolejbusové
dopravy, která je ze všeho nejvíc národní
tradicí technické vzdělanosti, provozních zkušeností s elektřinou v dopravě
a kvalifikovaných lidí od projektantů přes
údržbu až po řidiče. V České republice se
můžeme těšit z výhody, že touto cestou
podporujeme domácí průmysl, protože
celá řada našich výrobců patří mezi
světovou technologickou špičku, ať už
jde o pohony, sběrače nebo trolejové
armatury. Plodem nepřerušené tradice je
také skutečnost, že česká města mnohem
snáze a promyšleněji zavádějí i různé
další typy elektrických prostředků dle
místních potřeb.
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PMDP ovládly Zaměstnaneckou ligu
V letošním roce jsme se přihlásili do
prvního ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Plzeňského deníku. Museli
jsme postavit zcela nový tým, kvalitu
soupeřů jsme mohli jen odhadovat, ale
výsledek byl nad očekávání. V turnaji
jsme nenašli přemožitele. Kromě
zlatých medailí jsme získali i postup
do krajského kola, které se bude konat
v příštím roce. Okresního kola se
v Plzni zúčastnilo celkem šest týmů
a hrálo se systémem každý s každým,
čtyři týmy následně postoupily do
play-off a následovaly zápasy o první
a třetí místo.
V každém týmu mohlo být na soupisce maximálně osm hráčů a hrálo
se systémem 5+1. Před turnajem
bylo nejdůležitější dát dohromady
tým, který v turnaji dokáže sehrát
důstojnou roli. To se nakonec podařilo
a v týmu se objevili zástupci z různých
úseků naší společnosti – technik el.
dráhy, vedoucí distribuce, specialista
dopravních a řídicích systémů, vedoucí
střediska měníren, revizor, vedoucí
odboru příjmy z dopravy, vedoucí
odboru Plzeňská karta a také tiskový
mluvčí. Ve firmě funguje spolupráce

mezi zaměstnanci naprosto bezproblémově a ukázalo se, že stejně dobře
funguje i na hřišti, protože za některé
kombinace by se nemuseli stydět ani
hráči Viktorie Plzeň.
Základní skupinou se nám podařilo projít bez ztráty kytičky a čekali
jsme, s kým se utkáme v semifinále.
Protivníkem nám bylo Stavitelství
Šmíd, které jsme porazili nejtěsnějším
rozdílem 2:1. Nadšení z postupu do
finále bylo veliké, ale ten nejdůležitější zápas byl teprve před námi. Dle
očekávání se do finále probojoval
tým, se kterým jsme měli v základní
skupině největší problémy, a to tým
Škoda Transportation. Zápas byl
vyrovnaný, atmosféra houstla, hra
přitvrdila a padaly i žluté karty. Naštěstí se nám podařilo dát brzy gól
a výsledek 1:0 jsme nakonec udrželi
až do závěrečného hvizdu.
Vítězství pro nás bylo nečekané,
ale s odstupem času můžeme říci,
že naprosto zasloužené. Uvidíme,
jak náš tým dopadne v dalším kole,
ale věříme, že se v tvrdé konkurenci
neztratí!
Autor: René Vávro

Vítězný tým Zaměstnanecké ligy Plzeňského deníku.

Foto: archiv PMDP

Na výlet s PMDP
Pro všechny, kteří rádi tráví volný čas
v přírodě, jsme v letošním roce spustili
na našich webových stránkách novou
sekci s názvem Výlety s PMDP, najdete
ji v záložce Zábava.
Výlety, kvůli nimž není potřeba
cestovat daleko za hranice Plzně
a kam se dá pohodlně dostat některou
z námi obsluhovaných linek, jsou
rozděleny do několika částí. Vyberte
si dle požadované vzdálenosti nebo
typu – vydat se můžete například za
výhledy, gastronomickými cíli nebo
za poznáním. Každý výlet obsahuje
několik základních údajů, jako je výchozí a koncový bod, délka trasy nebo
jestli je po cestě možnost občerstvení.
Následuje popis výletu, fotografie

a nechybí ani přehledná mapa, na níž
je celá trasa vyznačena.
Pomůžete nám doplnit další výlety?
Vyrazte na svůj oblíbený výlet, jehož
start i cíl je na některé ze zastávek
MHD, udělejte cestou několik fotek,
sepište celou trasu obdobně, jako je
to u již zveřejněných výletů, doplňte
o možnosti občerstvení, zajímavosti
apod., a to vše nám pošlete přes
formulář na webových stránkách.
Přispějete tím k rozšíření inspirace
na výlety pro ostatní, a navíc autory
zveřejněných tipů odměníme pěkným
plecháčkem.
Autor: Lenka Kováříková

Auto nechte doma, za pěknými výlety dojedete i MHD.
Bateriový trolejbus 27 Tr.

Foto: archiv PMDP

Autor: Jiří Kohout
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Obrazem: Dvojité výročí plzeňských tramvají
V letošním roce jsme slavili dvě kulatá výročí plzeňských tramvají. Před
30 lety, 25. května 1990, byl slavnostně
otevřen nový úsek tramvajové trati do
Bolevce od zastávky Frunzeho (dnes
Mozartova) na konečnou Bolevec a ještě
o desetiletí dříve, 1. září 1980, vyjela poprvé tramvaj na největší plzeňské sídliště
Košutka.
Tato dvě pro mnoho Plzeňanů velmi
důležitá výročí jsme si společně připomněli na konci prázdnin. V sobotu

29. srpna jsme vypravili na speciální linky
vozy, které jste v ulicích Plzně mohli vídat
v 80. a 90. letech 20. století, tedy tramvaje
typu T nebo autobusy Karosa ŠM 11
a Karosa B 731. Nejen pro nejmenší jsme
také připravili upomínkové předměty se
speciálním logem tramvaje.
I přes nepříliš příznivé počasí se oslav
zúčastnilo velké množství návštěvníků.
Děkujeme a věříme, že jste si výročí užili!
Autor: Lenka Kováříková

Pohled z panelového domu na zahájení
tramvajového provozu na Bolevci.
Foto: Zdeněk Černík

Slavnostní zahájení provozu linky 4 na Košutku.

Foto: archiv PMDP

Výstavba tramvajové trati na Košutku.

Foto: archiv PMDP

Zájem o netradiční jízdy byl veliký.

Foto: archiv PMDP

Pohled od řidiče děti baví.

Foto: archiv PMDP

V příštím roce oslavíme další dvě jubilea
V příštím roce si připomeneme významné kulaté jubileum. Začátkem dubna
uplyne 80 let od zahájení provozu
trolejbusů v Plzni. Na první linku do
Doubravky a k ústřednímu hřbitovu
vyjely trolejbusy s cestujícími poprvé
9. dubna 1941.
Doufejme, že krásné osmdesátiny
budeme moci oslavit v červnu příštího
roku společně se všemi Plzeňany již bez
omezení. Plánujeme jízdy historickými
vozy a bohatý program v prostorách
bývalého depa v Cukrovarské ulici.
Nejen fandové dopravy, ale i všichni
milovníci historie města Plzně se
mohou těšit i na něco navíc – vydání
první monografie, knihy věnované výhradně historii trolejbusového provozu
v Plzni. Taková publikace doposud
nevyšla a je řada bílých míst v historii
rozvoje města, které tato kniha doplní
v nových souvislostech. Autorskému
kolektivu se podařilo shromáždit
množství zcela unikátních fotografií
i dalších materiálů, které potěší oko
každého milovníka novodobé historie
našeho města. Fotografové v minulých
desetiletích totiž objektivem zachytili
nejen krásná vozidla s „tykadly“, ale
i dobovou atmosféru ulic i čtvrtí,
které se změnily k nepoznání nebo
prakticky zanikly.
Připomeňme si ještě jedno výročí,
které se kvapem blíží. 5. ledna 2021
uplyne 120 let od narození Ing. Františka Mlynaříka, vrchního technického
rady a ředitele Elektrických podniků
města Plzně. Proč si připomenout

Trolejbusové obratiště U Jána již dnes nenajdeme.
právě jeho? František Mlynařík je
neprávem pozapomenutou významnou
osobností města Plzně z období První
republiky a následujících těžkých let
okupace i osvobození. Vzděláním
elektroinženýr dalece přesáhl svůj
obor, byl především aktivním občanem
a vlastencem, mimo jiné i starostou
plzeňského Sokola. Do Elektrických
podniků nastoupil v roce 1928 a již
v roce 1933, v pouhých 32 letech, byl
jmenován jejich prvním ředitelem.
V té době měl již za sebou například
úspěšnou modernizaci veřejného
osvětlení i výroby elektřiny v Plzni,
prodloužení hlavní tramvajové linky
z Bor až na Slovany a právě dokončil
výstavbu ústředních dílen, které dnes

Foto: archiv PMDP

obdivujeme v areálu DEPO2015. Ve
třicátých letech sledoval úspěšné
zavádění trolejbusu ve Spojených
státech a velmi usiloval o jejich
zřízení v Plzni. To se mu nakonec
podařilo až za války, v roce 1941,
kdy se Plzeň stala teprve druhým
městem s trolejbusovým provozem
na českém území. Ředitelem Elektrických podniků zůstal i v těchto
časech a prosadil dokonce výstavbu
tramvajové vozovny na Slovanech,
která začala sloužit v roce 1943. Toto
dílo bylo rozhodující pro zachování
i budoucí rozvoj tramvajové dopravy
v Plzni. Vozovnu užíváme dlouhých
77 let a nyní začínáme s její kompletní
přestavbou.
5

V dobách nacistické okupace
pomáhal František Mlynařík vlastním
zaměstnancům, jejich rodinám a přátelům, kteří padli do rukou gestapa,
až byl nakonec v roce 1944 sám gestapem zatčen, obviněn z protiněmecké
činnosti, vězněn a vyslýchán celých
devět dní. Nakonec byl propuštěn
s výstrahou: „Nejsme přesvědčeni
o vaší nevině, ale toho času jste dosud
nenahraditelný.“ Naštěstí se ve zdraví
dožil porážky Německa, radoval se
z obnovy Sokola a okamžitě započal
s obnovou rozbombardované městské
veřejné dopravy v Plzni. I během války
dokázal ukládat milionové přebytky
hospodaření, zejména z elektrárenské
činnosti, v účelovém fondu a využil je
pro vybudování ozdravovny a bytových
domů pro zaměstnance. Pohotově přišel
s koncepcí rozvoje trolejbusů v Plzni
v trasách, po nichž jezdíme dodnes,
například do Božkova, Doudlevec a Černic, i trasách převzatých
tramvajemi, na Bolevec a Košutku.
S osvobozením jej paradoxně čekala
nejtěžší životní zkouška, falešná
obvinění a výhrůžky z řad vlastních
zaměstnanců, byť jednotlivců, a tvrdý
tlak na znárodnění a rozdělení Elektrických podniků na energetickou
a dopravní část.
V té době bychom v Plzni těžko
hledali jiného tak cílevědomého,
schopného a pracovitého člověka.
Jenže František Mlynařík opustil
tento svět, svůj podnik, město a především svou rodinu náhle a předčasně

12. dubna 1947 v pouhých 46 letech.
Kondolence otištěná v dobovém tisku
platí dodnes: „Svou neúnavnou prací
vybudoval z podniku pomník, který
bude trvalou upomínkou jeho tvůrčí
činnosti.“ Můžeme být hrdí, že nic
z jeho díla nebylo zmařeno a dodnes
na něm zakládáme moderní dopravní
systém pro Plzeňany. A to je důvod,
proč by měl Františka Mlynaříka znát
každý plzeňský patriot.
Autor: Jiří Kohout

Ředitel Elektrických podniků města Plzně
z období první republiky František Mlynařík.
Foto: archiv města Plzně
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Nová linka na Výsluní
Plzeňská čtvrť s libozvučným názvem
Výsluní vznikla v 50. letech minulého
století a po tři generace byla zahrádkářskou
kolonií, jednou z největších v Plzni. Kdysi
zahradní domky se v novém tisíciletí začaly
stále častěji přestavovat na rodinné, což
vyústilo k přeměně Výsluní na oblast pro
trvalé bydlení i v Územním plánu města
Plzně. Co se mění mnohem pomaleji, je
technická a dopravní infrastruktura. Úzké
a mnohdy nezpevněné uličky neumožňovaly
zavést standardní linku MHD. Rostoucí
počet obyvatel a zvláště mladých rodin
s dětmi si však vyžádal řešení, které
nemusí čekat na vybudování nových
komunikací. Na jaře loňského roku jsme
ve spolupráci s městskými institucemi,
obvodem Plzeň 3, Policií ČR a Komisí
pro rozvoj Výsluní uspořádali zkušební
jízdy se třemi typy zapůjčených autobusů
menších rozměrů. Ukázalo se, že zavedení
linky je v některých trasách možné pouze
za předpokladu užití kratších a užších
minibusů a zřízení zastávek dostatečně
bezpečných svou polohou i provedením.
To je v podmínkách dnešní legislativy
dost nelehký úkol, autobus například
nesmí překážet ve výhledu na výjezdech
z bočních ulic.
Mezi různými variantami nakonec
zvítězila trasa okružní linky, která začíná
na Borech, projíždí borským sídlištěm
a přes Tyršův most, Výsluní a kolem litické
přehrady opisuje po směru hodinových
ručiček kruh, kterým se vrací na nový
terminál Bory. Výhodou tohoto řešení
je, že stačilo zřídit zastávky jen v jednom
směru. Nové zastávky nesou pro lokalitu

Hlášky ve vozech letos namlouval robot
Od začátku letošního roku jsme testovali
software na syntézu hlasu, který by
do budoucna mohl nahradit stávající
mluvené hlášky ve vozech MHD. Na
nové technologii, která dokáže psaný
text automaticky převést do mluvené
řeči, jsme spolupracovali s plzeňskou
firmou SpeechTech. Tato firma se specializuje na vývoj hlasové technologie
a spolupracuje s Katedrou kybernetiky
Západočeské univerzity v Plzni. Slova,
která jsou generována programem,
jsou jen velmi těžko rozeznatelná od
lidského hlasu. Program také dokáže
pracovat s intenzitou řeči, což hlasu
ještě více přidává na důvěryhodnosti
a „lidskosti“.

Minibus na nové lince 39.

• McDonald´s (sleva 29 % na vybraná
menu v 6 pobočkách v Plzni),
• XIAOMI (sleva 10 % na veškeré
produkty v obchodech OC Plaza
a Olympia),
• Plzeňským prazdrojem (sleva 15 % na
prohlídky pivovaru, školu čepování a výrobky zakoupené v Dárkové prodejně),
• HC Škoda Plzeň (šála či minidres
zdarma k nákupu ve Fanshopu),
• Areálem Golf Hořehledy (v letních
měsících každou sobotu od 10 do
11 hod. golf zdarma),
• Chatou Ořovský (10 % sleva z ceny
pobytu),
• ORHITem (10 % sleva na výrobky
dentální hygieny),
• Schovanou kavárnou (10 % sleva na
celý účet),

příznačné názvy: Kalendářní, Říjnová
a Na Rozhraní. Protože v současné době
nemáme v našem vozovém parku vhodné
minibusy, zapůjčili jsme si jeden od výrobce
Rošero. Na začátku příštího roku bude
dodán nový minibus od stejné značky,
který už bude zařazen do naší stálé flotily.
I u takového vozu bude samozřejmostí
klimatizace, plošina pro nástup lidí na
invalidním vozíku a informační systém
v našem standardu. Linka nese číslo 39
a svůj provoz zahájila letos 1. září, takže
stihla odvézt i školáky na zahájení nového
školního roku. Jezdí jen v pracovní dny
v ranních a odpoledních hodinách, od
28. září deset spojů denně. Reakce obyvatel Výsluní byla podle očekávání
příznivá a je potěšující, že zájem o spoje

vydržel po celých prvních šest týdnů
provozu (do uzavření škol kvůli koronaviru). Sedadla bývala zaplněná, ranní
školní spoj vozil průměrně 23 osob.
Plzeňskou síť doplnily i další dvě nové
linky. Jednou z nich je linka 38, která
v úseku Doubravka – Červený Hrádek
zabezpečuje městskou dopravu poté, co
mimoplzeňské spoje linek 53 a 54 převzal
Plzeňský kraj. Druhá linka s nezvyklým
číslem 74 vznikla jako dočasná náhrada
ranního spoje linky 31 z Hradiště na
Slovany. Uzavírka ulice Na Rychtě znemožnila na této lince nasadit standardní
autobus, proto dopravu zajišťuje minibus
a jízdné je zdarma.
Autor: Jiří Kohout

• Prodejnami kol Ramala (10 % sleva
na servis a 7 % sleva na nezlevněné
produkty).
Kompletní seznam partnerů naleznete
na www.plzenskakarta.cz v sekci Bonusový program.

Pokud vám v seznamu chybí
oblíbený obchod, podnik či poskytovatel služeb, napište nám na
bonusovyprogram@plzenskakarta.cz
a my se pokusíme partnera do Bonusového programu získat.
Autor: Pavla Šírková

Bonusový program
Plzeňské karty

Autor: Markéta Makkiová

Změny v tarifu jízdného
pro rok 2021
V září letošního roku schválila Rada
města Plzně tarif na rok 2021. Jaké změny
přináší cestujícím?
Tou nejpodstatnější je zrušení povinnosti
vlastnit Plzeňskou kartu s aktivovaným
nárokem na bezplatnou přepravu pro
seniory ve věku nad 70 let. K bezplatnému
cestování jim postačí občanský průkaz
tak, jako tomu bylo do roku 2016. Pokud
však budou chtít i nadále užívat Plzeňskou kartu, která jim poskytuje mnoho
výhod (více v článku o Bonusovém
programu), je to samozřejmě možné.
Další novinkou je zařazení seniorů
ve věku od 65 do 70 let do skupiny cestujících, kteří mají nárok na zlevněnou
turistickou předplatnou jízdenku. Tu je
možné aktivovat až na 17 dnů a určena je
především krátkodobým návštěvníkům
našeho města.
V roce 2021 dojde stejně jako každý
rok k mírnému zdražení předplatného

jízdného – o 2,8 %, což je číslo odpovídající inflaci za rok 2019. Plzeň se tímto
opatřením vyhýbá skokovému zdražování,
ke kterému dochází v jiných městech.
K 1. září 2020 byl definitivně ukončen
prodej jízdenek u řidičů ve vozech městské
veřejné dopravy. Důvodů k tomu bylo
hned několik. V prvé řadě je tu velký
počet alternativních distribučních kanálů. Cestující se v Plzni mohou v každém
voze MHD odbavit pomocí bezkontaktní
bankovní karty nebo Plzeňské karty,
v široké distribuční síti jsou stále k dispozici nepřestupní papírové jízdenky
a v neposlední řadě jsou tu SMS jízdenky
nebo mobilní aplikace Virtuální karta.
Dalším důvodem je rok od roku klesající
poptávka a těmi vůbec nejpodstatnějšími jsou ochrana zdraví našich řidičů
a zvýšení plynulosti veřejné dopravy
v Plzni.
Autor: Jan Schejbal

Ceny vybraných druhů předplatných jízdenek pro rok 2021:
základní

zlevněné

přenosné

365 dnů (roční)

4 120 Kč

2 060 Kč

5 355 Kč

183 dnů (půlroční)

2 382 Kč

1 191 Kč

3 094 Kč

31 dnů (měsíční)

502 Kč

251 Kč

651 Kč

Integrované jednotlivé jízdné
eš

Přijd

Ukážeš

íš!

Ušetř

Seznam desítek partnerů naleznete na

www.plzenskakarta.cz

Grafika: PMDP

Webové jízdní řády budou od ledna v novém
Na přelomu roku plánujeme spustit
pilotní provoz nového webu jízdních
řádů, který projde výraznou grafickou
proměnou po dlouhých deseti letech.
Změna se ale netýká jen vzhledu, nýbrž
celého systému v pozadí. Je to část,
kterou cestující nevidí, ale je důležitá
pro tvorbu dopravních dat, vyhledávání optimálního dopravního spojení
a aktuálních informací o jízdních řádech. Nový systém bude využívat také
oblíbená mobilní aplikace Moje PMDP,

Tento software, který dokáže
automaticky převádět psaný text do
mluvené řeči, by mohl velmi usnadnit
a zrychlit komunikaci směrem k cestujícím. Současný postup je občas
zdlouhavý a za jistých okolností může
trvat až několik dní, což nám někdy
může komplikovat provoz. Software
se při testování v praxi osvědčil,
a to především na jaře, kdy vypukla
pandemie koronaviru a my jsme byli
schopni téměř okamžitě komunikovat
nutná opatření ve vozech MHD. Zda
do budoucna nahradí robot člověka
zcela, ukáže ještě čas.

Foto: archiv PMDP

Bonusový program Plzeňské karty
Přijdeš, ukážeš a ušetříš! Přesně takhle
funguje Bonusový program Plzeňské
karty. Žádné registrace, žádná hesla nebo
spousta další kartiček. V Bonusovém
programu stačí u desítek vybraných
partnerů nejen v Plzni předložit při
nákupu Plzeňskou kartu a sleva je vaše.
Každý rok pečlivě vybíráme nové
partnery a v letošním roce se podařilo
spolupráci domluvit například s:

Prosinec 2020

kterou tak budeme moci dále rozšiřovat
např. o poznámky k jízdním řádům
a jiná vylepšení.
Výraznější proměnou projde mimo
jiné funkce pro vyhledání dopravního
spojení, novou podobu bude mít i výpis
spojů. Věříme, že si na tuto změnu brzy
zvyknete a oceníte její přehlednost. Celý
web jízdních řádů bude responzivní
– upravený pro počítače i mobilní zařízení, stávající zastaralá mobilní verze
webu již nebude potřeba. Samozřejmě

zachováme i funkci pro zasílání změn
v dopravě u vámi vybraných linek
a zastávek, kterou mnoho cestujících
využívá, aby nemuseli aktivně sledovat
změny jízdních řádů.
Až se s novým webem seznámíte,
budeme rádi, když nám zašlete zpětnou vazbu a případné náměty na jeho
další vylepšení e-mailem na adresu
jizdnirady@pmdp.cz.
Autor: Jiří Svoboda
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Počátkem letních prázdnin vstoupil
v platnost tarif Integrované dopravy
Plzeňského kraje, který sjednotil
slevové kategorie ve vnějších zónách
a zavedl výraznou novinku – jednotlivé
integrované jízdné.
S jednou jízdenkou lze v rámci její
časové a zónové platnosti cestovat
s kterýmkoliv dopravcem!
Pokud si zakoupíte integrovanou
jízdenku na vnitřní zónu Plzeň nebo
na vnější zóny, které obsluhují vozy
PMDP, můžete na ni cestovat MHD,
linkovými autobusy i vlakem. Na
každou příslušnou zónu (v případě
kombinace dvou a více zón) má
cestující 30 minut, takže v případě
nákupu jízdenky např. na 2 vnější
zóny a 1 vnitřní se v těchto zónách
může pohybovat celkem 90 minut.
Jízdenka do vnější zóny zakoupená
v terminálu v našem voze nebo v mobilní
aplikaci Virtuální karta má platnost
60 minut a lze s ní cestovat ve všech
vnějších zónách sousedících s vnitřní
zónou Plzeň (tedy v zónách 021, 041,
042, 071, 061, 081, 101 a 121).

Které jízdenky jsou integrované?
Integrované jsou jízdenky na vnitřní
zónu Plzeň s platností 30 a 60 minut
a všechny jízdenky do vnějších zón
zakoupené v terminálu ve voze nebo
v mobilní aplikaci. Mezi integrované patří samozřejmě také jízdenky
zakoupené u ostatních dopravců –
v linkových autobusech a ve vlacích.
Jednoduše je poznáte podle toho, že
obsahují QR kód.
Pokud cestující použije při prokazování nároku na slevu nebo při platbě
jízdenky u ostatních dopravců (např.
Arriva nebo České dráhy) Plzeňskou
kartu, je mu jízdenka nahrána na kartu
a vytištěn pouze doklad o úhradě.
Které jízdenky nejsou integrované?
Integrované nejsou papírové nepřestupní jízdenky (na vnitřní zónu Plzeň
i do vnějších zón), SMS jízdenky a jízdenky z terminálu s platností 3 hodiny
a 24 hodin.

Autor: Jan Schejbal

Informační magazín Plzeňských městských dopravních podniků, a. s.
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Ohlédnutí za výlukami v roce 2020
V tomto ohlédnutí si připomeneme nejzásadnější výluky, odklony a dopravní
omezení, které měly vliv na provoz veřejné dopravy v letošním roce. Úvodem je
dobré upozornit, že se článek nezabývá
změnami v provozu MHD souvisejícími
s přijatými opatřeními pro omezení šíření virového onemocnění Covid-19. Záměrně se nevěnuje ani ukončení provozu příměstských linek 52, 53, 54 a 57 či
zahájení provozu nových linek 38 a 39,
jelikož tyto změny nesouvisí s výlukovou
činností.
První významné omezení dopravy
přišlo 20. ledna, kdy byla zahájena uzavírka Křimické ulice mezi křižovatkami
s ulicemi Na Okraji a Sulislavská. Autobusové linky tak jezdily odklonem společně s ostatní dopravou ulicí Na Okraji. Vzhledem k nenahlášeným změnám
jednotlivých fází výstavby komplikovala
stavba řidičům odbavování zejména
v zastávce Sulislavská, kterou zhotovitel
bez poskytnutí jakékoliv informace několikrát přemístil.
Začátkem března začala uzavírka
Línské ulice, a trolejbusová linka 12 tak
přibližně na šest měsíců přišla o obratiště Zátiší, kam se spoje zmíněné linky vrátily až po letních prázdninách.
Po dobu prací končily všechny spoje až
v obratišti Nová Hospoda.
V druhé polovině března proběhla
celoplošná oprava povrchu Francouzské
třídy, kdy byly obousměrně odkloněny
dotčené linky 29 a 30 po Slovanské třídě
a Částkovou ulicí zpět na stálé trasy.
V březnu byla také zahájena dlouhodobá uzavírka Husova náměstí kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce
začaly uzavírkou východní části náměstí,
a došlo tak k odklonu trolejbusových
a autobusových linek ve směru k CAN
Koperníkovou ulicí. Odklon skončil až
v polovině června. Následně se stavba
přesunula do prostoru přilehlých křižovatek a dále na západní stranu náměstí.
V polovině června byla ukončena čtrnáctiměsíční uzavírka Mohylové ulice
a dotčené autobusové linky mohly být
navráceny do svých stálých tras.
Bohužel ještě v souběhu s uzavírkou
Mohylové ulice začala další význam-

Rekonstrukce Solní ulice se dotkla veškeré dopravy.
ná stavba v Plzni, a to výstavba silnice
č. I/20 Plaská – Na Roudné. V souvislosti s výstavbou nové okružní křižovatky ulic Jateční a Na Roudné byla úplně
uzavřena ulice Na Roudné. Zhotovitel
musel kromě provizorní komunikace
u zastávek Nádraží Bílá Hora vybudovat
také provizorní obratiště pro autobusy
poblíž vodojemu v ulici Na Roudné tak,
aby mohla být zajištěna obsluha této oblasti. Linka 20 je tak přibližně do dubna
příštího roku vedena obousměrně přes
Rokycanskou a Jateční ulici do/z Bílé
Hory a Zruče-Sence.
Od poloviny května po dobu jednoho
měsíce probíhala rekonstrukce tramvajové trati v Sladkovského ulici, a to za
úplného vyloučení veškerého provozu
z dotčeného úseku komunikace. Při této
výluce byla zavedena tramvajová linka
2X v trase Světovar – U Duhy, tramvaje
se „U Duhy“ otáčely úvratí za pomoci
přejezdné kolejové spojky Californien.
Zároveň došlo ke změně trasy tramvajové linky 2 přes Slovany na Světovar
a ukončení linky 1 na Mikulášském náměstí. Důvodem prodloužení linky 2 bylo
především zajištění dostatečné přepravní
kapacity, na tuto linku jsou totiž běžně
vypravována vozidla s větší kapacitou.
Přibližně v polovině května skončila
tříměsíční objízdná trasa autobusových

Linka 30 na provizorní komunikaci během výstavby nového kruhového objezdu u zastávky Nádraží Bílá Hora.

linek 23, 26, 30, 32 a 36 ulicí Politických
vězňů, která souvisela s výstavbou tramvajové trati na Borská pole. Linky MHD
v oblasti Bor se tak ustálily na svých definitivních trasách.
Letošní nejvýraznější výlukou se stala jednoznačně rekonstrukce Solní ulice
a s ní související úplná uzavírka komunikace včetně tramvajové dráhy. Uzavírka
začala s nástupem prázdnin a byla ukončena až v první polovině září. Při úplné
uzavírce Solní ulice zůstala trať v jižní
části náměstí Republiky jedinou spojnicí zbytku tramvajové sítě s vozovnou
Slovany. Po dobu výluky došlo k zavedení tramvajové linky 1/2 v trase Bolevec –
Jízdecká – Skvrňany. Na opačné straně
oddělené tramvajové sítě pak probíhal
obrat pravidelných tramvajových linek 1
a 2 ze Slovan a Světovaru v točně U Zvonu. Vzájemný přestup mezi těmito samostatnými linkami zajišťovala okružní linka náhradní autobusové dopravy
(NAD) přes centrum města. Provozně
nejkomplikovanější při této výluce bylo
zajištění ranního nájezdu tramvajových
vozů na pravidelné linky. Tyto nájezdy
probíhaly couváním od točny U Zvonu
a za pomoci upravené světelné signalizace řízené dispečery najížděly tramvaje
z Prešovské ulice na Klatovskou třídu.
Na již probíhající výluku v centru
města navázala v druhé polovině srpna
rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici, kdy musely být autobusy
náhradní dopravy z centra města prodlouženy do Skvrňan. Po ukončení rekonstrukce trati ve Skvrňanské ulici byla
na začátku školního roku opět trasa NAD
vedena pouze okružně přes centrum města kvůli pokračující uzavírce Solní ulice.
V průběhu prázdnin však probíhala celá řada dalších omezení. Provoz
trolejbusové a autobusové dopravy
ovlivnila zejména uzavírka Tylovy ulice
v úseku mezi křižovatkami ulic Skréto-

va a Koperníkova. Výluka probíhala celé
prázdniny a dotkla se zejména trolejbusových linek 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18
a N7, ale také autobusových linek 35,
N2, N5 a N12. Realizace této stavby
byla podmíněna koordinací s již probíhající rekonstrukcí vodovodu a kanalizace na Husově náměstí. Jak je z výčtu
dotčených linek patrné, je Tylova ulice
z hlediska vedení linek MHD využívána
opravdu intenzivně a dopad do provozu
v této oblasti byl velmi znát. Komplikace při odklonu působilo zejména pozdní
vyblokování parkování v ulici Kardinála
Berana na objízdné trase, kde byl průjezd vozidel MHD mnohdy na centimetry. Protože nám vymezený prostor pro
tento článek nedovoluje rozebrat trasy
jednotlivých linek dopodrobna, zmíníme alespoň, že dotčené linky jezdily odklonovými trasami například Korandovou či Husovou ulicí, po Klatovské třídě,
ale také ulicí U Trati a Borskou.
A právě odklon linek 15 a 17 ulicemi
U Trati a Borská prošel další čtyřdenní zatěžkávací zkouškou, když město
na přelomu července a srpna rozhodlo
o opravě povrchu mostu Ivana Magora
Jirouse v Koperníkově ulici. Zhotovitel
požadoval provést opravu za krátkodobých napěťových výluk, jež zasáhly i přilehlou křižovatku Borská x Němejcova,
a protože kvůli uzavírce Tylovy ulice již
nebyly dostupné další trolejbusy s alternativním pohonem, musely v pracovní
dny pravidelný trolejbusový provoz na
lince 15 nahradit kloubové autobusy.
Protože odklon části trolejbusových
linek z Americké třídy byl nejvhodnější
dobou pro provádění částečných uzavírek této jinak vytížené dopravní tepny,
realizovala se paralelně výstavba horkovodní přípojky. Stavba omezovala
provoz na Americké několik víkendů
po sobě nedaleko křižovatky Škroupovy
a Americké ulice. Následně v souběhu

proběhla oprava poklopu u křižovatky
s Resslovou ulicí. Poklop je umístěn velmi nešťastně přímo uprostřed jízdního
pruhu v místě středního dělicího ostrůvku. Pro úspěšné dokončení obou zmíněných staveb, které se sešly v posledním
týdnu prázdnin, musely být již odkloněné trolejbusové linky vedeny další
objízdnou trasou. Tentokrát přes náměstí Republiky, a využily tak částečně
dopravních opatření, která platila pro
uzavírku Solní ulice, například zastávku
Sady Pětatřicátníků v Prešovské ulici.
Kromě výše uvedeného mostu Ivana Magora Jirouse byl od 7. července
do konce prázdnin rovněž opravován
most v Těšínské ulici, a to za vyloučení
veškeré dopravy mimo MHD. Řízení kyvadlového provozu uzavřeným úsekem
probíhalo za pomoci dočasné světelné
signalizace.
Na Slovanech byla na začátku prázdnin z důvodu rekonstrukce ulice Na
Rychtě v Hradišti ukončena autobusová linka 31 již v zastávce Zelenohorská
a následně se zahájením školní výuky
byla zavedena midibusová linka 74 zajišťující odvoz školáků z Hradiště. Konec této uzavírky je plánován na leden
příštího roku.
Na konci září byla po roce a půl ukončena dlouhodobá uzavírka Studentské
ulice na Severním Předměstí a s tím
spojený odklon autobusových linek 30,
33, 40, N3 a N6. Nutno zmínit, že kvůli
špatnému technickému stavu kolektoru
inženýrských sítí se celá stavba zdržela
bezmála o půl roku.
Na přelomu října a listopadu proběhla čtrnáctidenní oprava přejezdů v Karlovarské ulici. Konkrétně se jednalo o přejezdy na křižovatkách ulic alej Svobody
x Karlovarská a Sokolovská x Karlovarská. Tramvajová linka 4 byla po dobu
výluky ukončena již tradičně v obratišti
Mozartova. Spojení na konečnou Košutka zajistila náhradní autobusová doprava v úseku Lékařská fakulta – Košutka. Hned o týden později, tedy přibližně
v polovině listopadu, proběhla havarijní
oprava vodovodu na Slovanské třídě
v blízkosti Mikulášského náměstí. Protože se havárie nacházela přímo pod
kolejí z centra města, tedy z hlediska
provozu tramvají zřejmě na jednom
z nejhorších úseků, nebylo po dobu
desetidenní opravy možné spojení s vozovnou Slovany. Z tohoto důvodu byla
zavedena NAD. Pravidelné tramvajové
linky 1 a 2 byly po tuto dobu ukončeny
v zastávce Náměstí Republiky s obratem v točně U Zvonu.
Letošní rok byl, co se výluk a omezení týče, velmi náročný a do tohoto přehledu se nevešly všechny.
Autor a foto: Martin Petr

Plánované rekonstrukce a výluky pro rok 2021
Úvodem tohoto článku je vhodné zmínit, že v době vzniku těchto řádek není
schválen rozpočet města Plzně ani
Plzeňského kraje pro příští rok. Je tak
velmi pravděpodobné, že dojde ještě na
začátku roku k mnoha změnám. Berte
proto, prosím, tento článek pouze jako
výčet možných investičních akcí.
Stejně jako v loňském roce jsou
i v roce 2021 plánována rozsáhlá omezení provozu tramvají zejména v oblasti městské části Slovany. Připravována je rekonstrukce tramvajové trati
v Koterovské ulici, která byla rozdělena do dvou etap. Ta rozsáhlejší část
se týká úseku od zastávky U Duhy až
téměř k zastávce Radnice Slovany a je
plánována bezmála na devět měsíců.

Výstavba proběhne za úplné výluky
provozu v uvedeném úseku, a dojde
tak k úpravě tras stávajících linek v oblasti Slovan, přičemž není plánováno
zavedení náhradní autobusové dopravy. Náhradní autobusy budou naopak
využity v případě realizace druhé etapy rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, tzv. horního úseku. Cílem
tohoto stavebního záměru je zvýšit
rychlost průjezdu tramvají. Ani jedna
z akcí není bohužel pro příští rok potvrzena a bude záviset na možnostech
rozpočtu města.
V oblasti Slovan budou stále probíhat také omezení provozu tramvají
i autobusů ve Slovanské aleji, která
souvisejí s výstavbou tramvajové vo-

zovny. Právě s rekonstrukcí vozovny je
potřeba koordinovat případnou rekonstrukci tramvajové trati v Koterovské
ulici, ale také opravu jižní části Slovanské aleje v úseku od náměstí Milady Horákové po křižovatku s Francouzskou třídou, která je plánována od
dubna na přibližně půl roku.
V centru města je na prázdniny prozatím plánována rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické ulici, ovšem
na rozdíl od letošní rekonstrukce Solní
ulice bude problematické zejména zajištění zajíždění tramvají do vozovny.
Cestujících na Severním Předměstí se dotkne rekonstrukce tramvajové
trati v Plaské ulici v úseku mezi křižovatkami se Studentskou a Tachovskou
7

ulicí. Mezi zastávkami U Gery a Bolevec budou v té době jezdit náhradní autobusy. Předpokládaná doba výstavby
jsou dva měsíce.
Autobusové linky budou ovlivněny
stavbami, které už probíhají a zasáhnou i do následující stavební sezony.
Koncem ledna bude ukončena rekonstrukce ulice Na Rychtě v Hradišti,
a dojde tak k navrácení linky 31 do její
stálé trasy. Až do dubna je třeba počítat
s odklonem linky 20 z ulice Na Roudné kvůli výstavbě silnice č. I/20 Plaská – Na Roudné. V Koterově zasáhne
v příštím roce výstavba kanalizace do
hlavní komunikace ulice Na Hradčanech, což si vyžádá odklonění linek 22,
51 a N5 na objízdné trasy.

K uvedeným uzavírkám přibude
výstavba okružní křižovatky u Tyršova
mostu, která se dotkne i trolejbusové
linky 14. Práce potrvají přibližně sedm
měsíců, během nichž se počítá primárně s kyvadlově řízeným provozem
pomocí dočasné světelné signalizace.
Provoz autobusů bude komplikovat
také oprava povrchu křižovatky ulic
Karlovarská a Na Chmelnicích a výstavba okružní křižovatky v Červenohrádecké ulici.
Do provozu trolejbusů během
prázdnin zasáhne ještě rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v Mánesově
ulici na Borech.
Autor: Martin Petr
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Vánoční trolejbusácká pohádka nejen pro děti
Bylo nebylo, žil byl jeden mladý trolejbusák. Když začínal jezdit, dostal přidělený
trolejbus, s nímž měl vozit lidi. Protože ho
práce velmi bavila, pěkně se o trolejbus
staral. Na Štědrý den měl odpolední
šichtu a jezdil v klidu svoji linku až do
doby, než se začaly za okny rozsvěcet
vánoční stromečky. Najednou se to stalo.
Trolejbus promluvil lidskou řečí: „Za
to, že se o mě tak dobře staráš, ti ukážu
kouzlo.“ „Jaké kouzlo?“ zeptal se trolejbusák. „Znám kombinaci tří výhybek,
a když je v tento štědrovečerní čas správně
projedeme, ocitneme se v pohádkovém
světě,“ odpověděl trolejbus. „Pojďme na
to,“ souhlasil trolejbusák a začaly se dít
neuvěřitelné věci.
Projeli spolu první výhybku a zajiskřilo
se. Projeli druhou výhybku a zajiskřilo
se ještě víc. A když projeli třetí výhybku,
zajiskřilo se tak, že tmavou oblohu osvítila zlatá záře a trolejbus zmizel. V ten
samý okamžik se objevil na lesní cestě.
Trolejbusákovi bylo divné, že tam jsou
natažené troleje, ale trolejbus mu vše
vysvětlil: „V dnešní době i v pohádkovém
světě dochází k technickému pokroku
a čerti už neodnáší lidi v pytli do pekla, ale
vyrábí v pekle elektřinu. Prodávají ji třeba
Ježibabě, která už nemusí štípat dříví do
pece, jelikož používá elektrickou troubu,
dále drakovi, trpaslíkům a samozřejmě
i na zámek, kde bydlí královská rodina.“
Trolejbusák už se ničemu nedivil, nasadil
bidla a jeli po cestě až k zámku.
Celý zámek byl však pokrytý černým
suknem. Trolejbusák zaparkoval před
zámeckou branou, aby zjistil, co se děje.
Na vrátnici stály stráže s elektrickými
halapartnami. Trolejbusák se zeptal, zda
může mluvit s králem, voják mobilem
zavolal králi a ten trolejbusáka přijal.
Král seděl na trůnu zamračený a ustaraný
a říká: „Měli jsme s královnou tři dcery
a už nemáme žádnou.“ „Co se stalo?“
zeptal se trolejbusák. „První dceru nám
odnesl drak a vězní ji ve své jeskyni,
druhou unesl zlý černokněžník a vězní ji
na svém zámku a třetí, nejmladší, unesl
sám Lucifer a vězní ji v pekle. Všechny
princezny si odmítly vzít své únosce za
muže, a proto jsou vězněny. Kéž by se
našel někdo, kdo by je vysvobodil,“
povzdechl si král a dodal: „Pokud
by se to někomu povedlo, dostane
princeznu, kterou si vybere, a k tomu
půl království.“ „Já je vysvobodím,“
prohlásil hrdě trolejbusák.
Sedl do vozu a jel za drakem. Jakmile
ho požádal, aby mu vydal princeznu,
drak se mu vysmál a plivl po něm oheň.
To ale neměl dělat. Trolejbus začal
máchat bidly, pustil do draka 600 voltů
a elektrický výboj uškvařil draka na uhel.
Princezna usedla do trolejbusu a jeli za

stejném místě, odkud trolejbus z našeho
světa zmizel.
Když se trolejbusák vzpamatoval,
ptal se, co se to stalo. Ale trolejbus mlčel
a trolejbusák nechápal. V pohádkovém
světě byl přece několik dní, ale podle
palubního počítače uběhla pouze jedna
hodina. Je to tím, že v pohádce a v našem
světě čas utíká jiným tempem. V tom se
ozval hlas z vysílačky ve voze: „Generální volba, generální volba, informace
pro všechny vozy. Odvoláváme pátrání
po zmizelém trolejbusu! Odvoláváme
pátrání po zmizelém trolejbusu. Konec
hlášení.“ Když přijel trolejbusák do
vozovny, dostal vyhubováno, protože
o něm celou hodinu nikdo nevěděl
a nebyl vidět ani na GPS. Ale že byl čas
Vánoc, šéf mu prohřešek prominul a dál
se nevyptával.
A tak náš milý trolejbusák dál vozil
spoustu cestujících, oženil se s princeznou, postavili si pěkný dům se zahradou
a měli spolu dvě děti. Ale všechno jednou
končí a pomalu i tento příběh. Trolejbus
jednoho dne dosloužil a byl vyřazen
z provozu. Trolejbusák ho od dopravních
podniků odkoupil a postavil na zahradu.
Je z něho pěkné zahradní posezení, kam
si trolejbusák s princeznou zvou návštěvy
a je jim tam dobře. Každý rok v podvečer
Štědrého dne zapnou trolejbusu žárovky
a trolejbusák se ho zeptá, jak se má. Jenže
od jejich dobrodružství už trolejbus nikdy
znovu nepromluvil.

Ilustrace: Lukáš Kmínek
černokněžníkem. Černokněžníkovi jejich
požadavek přišel také směšný a chtěl je
začarovat. V tom okamžiku trolejbus
opět zamáchal bidly a silou šesti set
voltů zneškodnil i jeho. Druhá princezna
nastoupila do trolejbusu a jeli společně
pro třetí sestru do pekla.
Když trolejbus zaparkoval v předpeklí, vylezli dva ušmudlaní čerti. „Co
tady chceš, ty lidský červe?!“ obořili
se na trolejbusáka. On se však nedal
a odvětil: „Přijel jsem si pro princeznu.
Za elektřinu vám král řádně platí, a když
princezna nechce Lucifera za muže, nemá
ji tady co věznit!“ řekl rázně trolejbusák.
Čerti se jen uchechtli a vzápětí z velkých
kovaných dveří vylezl samotný Lucifer.
V tom okamžiku trolejbus promluvil
ke svému řidiči: „Nastup a sedni si za
volant!“ Potom mu pošeptal tak, aby to
čerti neslyšeli: „Čerti nezaspali dobu jako
ti dva předtím. Drak i černokněžník byli
ze staré školy, ale tihle to s elektřinou
umí. Na ty musíme chytře.“ Trolejbus
už byl ze všech stran obklíčen čerty,
kteří se marně dobývali dovnitř a chtěli
s trolejbusákem zatočit. „Vezmi si obě
princezny k sobě do kabiny, na chvilku
se tam vejdete. Zavřete se tam a ty pak
zmáčkni knoflík, který ti řeknu, a otevři
dveře.“ Trolejbusák udělal vše, co mu
stroj řekl. Čerti se okamžitě nahrnuli
dovnitř i s Luciferem a začali se dobývat
do kabiny řidiče. „A teď zavři dveře,“ řekl
mu trolejbus. A tak se také stalo. Čerti

zjistili, že nemohou ven, a najednou cítili,
že jim začíná být zima. Onen knoflík
byla totiž klimatizace. Trolejbusák čerty
pořádně vychladil, až ho začali prosit,
aby je pustil ven. Nabízeli mu peníze,
zlato, diamanty, a dokonce i výhodný
tarif na odběr elektřiny. Trolejbusák
však jen ukázal na nápis NEMLUVIT
ZA JÍZDY S ŘIDIČEM a do nastalého
ticha pravil klidně směrem ke zkoprnělým
čertům: „Pustím vás, ale jen v případě,
že mi vydáte princeznu.“ Nejdříve čerti
nechtěli, ale byla jim taková zima, že
nakonec i samotný Lucifer souhlasil.
Trolejbusák pustil dva čerty předními
dveřmi a ihned zavřel, aby mu ostatní
pekelníci neutekli a nepodvedli ho.
Když přivedli princeznu, řekl čertům,
že otevře všechny dveře najednou.
Zatímco princezna nastoupí předními,
čerti vystoupí prostředními a zadními
dveřmi. A tak se také stalo. Potom se
všechny tři princezny pohodlně usadily
v salonu vozu a jelo se na zámek.
To bylo radosti, když se všichni shledali.
Král vystrojil na přivítanou velkou hostinu,
která trvala několik dní. Trolejbusákovi
potvrdil, že splní, co slíbil, a dá mu jednu princeznu za ženu a půl království
k tomu. Což o to, trolejbusákovi se líbila
nejmladší princezna, ale půl království
nechtěl, protože s trolejbusem jezdil
raději v našem světě než v pohádkovém.
Král mu dal třetí princeznu za ženu, na
cestu dostali pytel zlaťáků a rozloučili se.

V tom trolejbus říká: „Už budeme muset
jet, za chvíli náš čas v pohádkovém světě
vyprší.“ Trolejbusák zkontroloval uhlíky,
nasadil bidla, nasedli s princeznou do vozu
a odjeli ze zámku. Náhle se zajiskřilo,
tmavou oblohu osvítila zlatá záře a byli
pryč z pohádkového světa. V tu samou
chvíli se za velkého jiskření objevili na

Autor: Milan Šnajdr

Soutěž o ceny
Zpříjemněte si s námi vánoční čas a dejte se do luštění. Chcete-li vyhrát
jednu z pěti dárkových tašek, ve které si na své přijdou malí i velcí čtenáři,
zašlete nám do 31. ledna 2021 správnou tajenku na email marketing@pmdp.cz
a do předmětu uveďte „Vánoční soutěž“. Výherce uveřejníme 1. února 2021
na stránkách www.pmdp.cz a na facebookovém profilu PMDP.
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Blinkr, Bory, brzda, depo, dispečink, eshop, infolinka, jízda, jízdní
řád, Karkulka, Karosa, karta, koleje, kolona, konečná, koronavirus,
logo, mapa, MHD, minibus, osa, označník, rekonstrukce, revize,
rouška, RTO, řidič, semafor, schéma, tarif, tyč, Virtuální karta,
volant, vozovna, vůz, výhybka, výlet, výročí, zóna.
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