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3. VEŘEJNÁ  DOPRAVA 
 
 
Základní charakteristiky veřejné dopravy 

 

Většinu výkonů veřejné dopravy na území města Plzně zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky, 
a.s. Systém městské veřejné dopravy v Plzni tvoří tři trakce: tramvaje, trolejbusy a autobusy. Tramvajové linky 
představují páteř městské dopravy, spojují největší předměstí s centrem města, vlakovým a autobusovým 
nádražím. Obdobnou roli mají trolejbusové linky, které s výjimkou Severního Předměstí obsluhují další městské 
čtvrti. Autobusové linky tvoří významný doplněk tramvajové a trolejbusové sítě, propojují jednotlivá předměstí 
mezi sebou a zajišťují spojení do menších a okrajových městských částí. Do systému jsou zahrnuty také úseky 
regionálních autobusových linek a železničních tratí.  

 
Novinky v regionální autobusové dopravě  

Dne 14. června 2020 vyjelo 315 nových modrých autobusů společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 
s.r.o., které zajišťují základní dopravní obslužnost v Plzeňském kraji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny modré autobusy jsou částečně nízkopodlažní, s plošinou pro vozíčkáře či pro kočárky. 
K rychlejšímu odbavení ve všech nových autobusech pomáhá možnost bezkontaktní platby kartou přes terminál 
u řidiče. V letních měsících je ve vozech k dispozici klimatizace, která v kombinaci s dvojitými skly zaručí 
příjemnou cestu. Tato skla naopak v zimě zase pomohou udržet autobusy příjemně vytopené. 

 

Nový tarif IDPK od 1.7.2020 - jedna jízdenka pro vlak, autobus i vybrané MHD 

Od 1. července začal v celém kraji platit nový přestupní tarif IDPK. Jedna jízdenka platí na autobus, vlak 
i vybrané MHD (včetně MHD Plzeň). Nový tarif sjednotil ceny regionálního jízdného v autobusech i vlacích.  
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Městská hromadná doprava v Plzni 

V denním období je pravidelná městská hromadná doprava provozována 3 tramvajovými linkami, 9 
trolejbusovými linkami a 27 autobusovými linkami. Z toho několik spojů zajišťuje spojení do okolních obcí Letkov, 
Nová Ves, Sedlec, Třemošná, Zruč-Senec, Starý Plzenec, Tlučná, Vochov, Kozolupy aj. 

Noční provoz je ve městě a okolí zajištěn 9 autobusovými linkami s označením N1 až N6 a N11 až N13 
a jednou trolejbusovou linkou N7. 

Statistika provozu MHD v roce 2020 

Počet vozidel MHD tramvaje trolejbusy autobusy celkem 

celkem v provozním stavu 113 95 119 327 

z toho 
nízkopodlažních 
vozidel MHD 

počet  86 95 119 300 

%  76 100  100  92 

 

 tramvaje trolejbusy autobusy celkem MHD 

Ujeté vozokilometry (tis.) 5 533 4 480 5 322 15 335 

Vypravená 
vozidla/vlaky* 

špička 51* 70 86 207 

sedlo 33* 43 40 116 

Počet spojů 
za 1 pracovní den 1 250 1 489 1 848 4 587 

za 1 den prac. volna 855 871 834 2 560 

Počet provozovaných linek 3 10 34 47 

Délka provozovaných linek (v km) 25,3 86,6 444,8 556,7 

Délka provozované sítě (v km) 23,0 46 215,7 284,7 

Přepravené osoby (tis.)** 41 833 34 662 43 029 119 524 

 
* U tramvajové trakce jde o vypravené vlaky sestávající ze souprav více vozů nebo kloubových tramvají různé délky. 
    
** Jedná se o statistický údaj (přepravované osoby), který vychází z počtu prodaných jízdenek a předplacených dnů. 
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Analýza dopadu opatření k omezení pohybu osob na MHD v Plzni 
 

Opatření proti šíření koronaviru, přijímaná v roce 2020 PMDP 

 
začátek března: 

PMDP rozšířily preventivní opatření z důvodu koronaviru – větrání na konečných zastávkách, úklidové 
činnosti zaměřené především na všechna madla a veškeré plochy, které mohou být znečištěny či 
kontaminovány. Intenzivní desinfikování a otvírání všech dveří na všech zastávkách kvůli cirkulaci vzduchu, 
zajištění balíčků s hygienickými a desinfekčními prostředky pro řidiče. 

19. března: 

Od tohoto dne museli mít cestující v plzeňské městské hromadné dopravě zakryté dýchací cesty.  

24. března: 

Plzeň upravila provoz některých linek MHD. Reagovala tak na fakt, že obsazenost mnoha vozidel se 
v době zavedených opatření proti šíření koronaviru výrazně snížila. Oproti standardnímu režimu lidé využívali 
MHD v Plzni na 25 až 30 procent. Redukce rozsahu provozu nebyla plošná a některých klíčových a vytížených 
linek se nedotkla. 

začátek dubna:  

PMDP posílily vybrané spoje městské veřejné dopravy, aby nedocházelo k přeplněnosti vozů. 
Na vybraných linkách byly zavedeny mimořádné posilové spoje nebo se přistoupilo k dodatečnému nasazení 
velkokapacitních vozů. 

4. května: 

PMDP zrušily některá mimořádná opatření, která byla přijata kvůli pandemii koronaviru. Zákaznická 
centra PMDP i doplatkové prodejny přepravní kontroly se vrátily do standardního režimu provozu za dodržení 
přísných hygienických podmínek. Z mimořádných opatření zůstalo v platnosti i nadále intenzivní větrání vozů 
městské hromadné dopravy na zastávkách. 
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Analýza dopadu opatření proti šíření koronaviru na MHD - PMDP 

Vyhlášení plošné karantény v březnu 2020 na počátku epidemie COVID-19 znamenalo utlumení života 
v Plzni a záhy došlo k propadu počtu cestujících, nejhlubšímu za mnoho desetiletí, na pouhých 30 % běžného 
stavu. Proto nastalo i omezení rozsahu městské veřejné dopravy od 24. 3. 2020. 

Při omezování jízdních řádů musel ovšem dopravce respektovat skutečnost, že většina průmyslových 
podniků i řada dalších zaměstnavatelů, například zdravotnických zařízení, pokračovala v činnosti. Navíc vláda 
nabádala, aby spoje veřejné dopravy nejezdily zaplněné. Nebylo tedy možné zavést jednoduše jen prázdninové 
či celotýdenní jízdní řády. K omezování dopravy PMDP přistupovaly citlivě a od vyhlášení nouzového stavu 
pravidelně monitorovaly počet cestujících ve vozech. PMDP v uplynulých čtyřech letech investovaly do pořízení 
systému automatického počítání cestujících (APC), jehož dveřní senzory započítávají nástupy a výstupy 
v každé zastávce. Nyní mají systémem APC vybavenou téměř stovku vozidel, tj. necelou třetinu vozového 
parku. O užitečnosti systému nebyly nikdy pochybnosti, ale dopravce ani zdaleka netušil, jak intenzivně se bude 
APC využívat a jak netrpělivě budou očekávána každá nová data z provozu. Díky vyhodnocování dat z APC 
měly PMDP dobrý přehled o časech a místech výskytu přeplněných spojů a mohly na ně průběžně reagovat. 
Plánování ztěžovaly i nezvyklé posuny směn v továrnách. Například trolejbusovou linku 15 během prvního 
měsíce PMDP posílily hned třikrát, nebo rychle vyhodnocovaly, na které spoje nasadit kloubová vozidla a kde 
naopak postačí vozy méně kapacitní. Lépe se plánovalo i postupné navracení provozu do normálu. 

S rozvolňováním epidemiologických opatření se naštěstí začali postupně vracet i cestující do MHD. 
Vývoj od té doby PMDP neustále sledují a s výsledky se zapojily do celosvětového monitoringu zotavování 
veřejné dopravy, který zastřešuje mezinárodní organizace UITP. Díky tomu existuje přehled o tom, jak si vedou 
města v jiných státech a zároveň dopravci získávají zkušenosti, například o způsobech čištění vozidel, zlepšení 
komunikace s cestujícími nebo plánování obnovy provozu v nových podmínkách. Organizace UITP potvrdila, 
že pokud cestující nosí roušky ve vozidlech a dbají o 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Vývoj počtu cestujících během „koronavirového“ roku 2020 
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Důvěra cestujících v používání MHD a postupný návrat vykazoval optimistický trend. V nejsilnějších 
letních prázdninových týdnech se PMDP dokonce dostaly na počty cestujících obvyklé pro prázdniny i 
v předchozích letech. Rychlost zotavení plzeňské MHD na začátku září dokonce přinesla absolutní prvenství 
mezi všemi sledovanými městy, MHD se dostala na hodnotu 85 % cestujících, a to ještě nezačal zimní semestr 
na univerzitách a do Plzně nezačali dojíždět „přespolní“ studenti. Bohužel, v té době se již hovořilo o druhé vlně 
nákazy, a nakonec univerzity své posluchárny ani neotevřely. Počet cestujících od konce září začal opětovně 
klesat tak, jak vláda zpřísňovala opatření. Další vlna uvolnění a následně zpřísnění opatření se odehrála 

v prosinci 2020, kdy již bylo zřejmé, že počet nakažených COVID19 opětovně narůstá. 

Ani v roce 2021 se život ve městě ještě nevrátil do normálu. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rizikovost cestování veřejnou dopravou podle nasazených opatření a chování cestujících. Plzeňskou MHD 

charakterizují první dva zelené řádky s nejnižším rizikem přenosu. 
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Novinky v MHD 

 Nová linka č. 39 na Výsluní  

Do oblasti Výsluní začala jezdit nová autobusová linka číslo 39. Nová linka jede ze zastávky Bory 
jednosměrně přes zastávky U Luny a Tyršův most na Výsluní, kde obsluhuje tři nové zastávky Kalendářní, 
Říjnová a Na Rozhraní. Odtud míří zpět na Bory přes zastávku Borský park. Školní spoje pak namísto Bor 
zajedou do zastávky U Luny, aby poskytly přímé spojení pro žáky jedoucí do místních základních škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plzeň zrušila linky č. 52, 53, 54 a 57 - přebral je nový regionální dopravce 

Od neděle 14. června 2020 přebrala společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. regionální 
autobusovou dopravu pro Plzeňský kraj. Spolu s tím došlo ke změnám v městské hromadné dopravě v Plzni. 
Byly zrušeny autobusové linky:  

52 – Doubravka – Chrást – Smědčice – Bušovice, konečná 

53 – Doubravka – Červený Hrádek – Kyšice – Dýšina – Dýšina, Nová Huť – Chrást, Lidový dům 

54 – Doubravka – Červený Hrádek – Dýšina – Dýšina, Nová Huť 

57 – Hlavní nádraží - U Práce – Radčice – Malesice – Město Touškov – Město Touškov, Kůští 

 

 Nová linka č. 38  

Nově byla zřízena v reakci na zrušené linky popsané výše samostatná linka č. 38 - Doubravka – 
Červený Hrádek.     
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 Do Malesic vyjel zapůjčený trolejbus na testovací trolejbusovou linku 

Po úspěšném zkušebním zimním provozu trolejbusové linky do Radčic, Křimic a Malesic si PMDP 
zapůjčily pro testování bateriový trolejbus od ostravské EKOVY ELECTRIC. Hlavním přínosem je navýšení 
podílu bezemisní dopravy. Bateriové trolejbusy navíc umožňují, aby se elektrická trakce mohla rozšiřovat i bez 
nutnosti budování nové infrastruktury. Dalším cílem města Plzně je elektrifikace městské veřejné dopravy na 
Severní Předměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plzeňská karta byla úspěšná v soutěži „Chytrá města pro budoucnost“ 

PMDP se díky systému Plzeňská karta probojovaly do finále třetího ročníku národní soutěže Chytrá 
města pro budoucnost 2019. Plzeňská karta získala Certifikát kvality projektu Smart city/regiony za svoji 
multifunkčnost. Plzeňská karta bodovala především díky svojí multifunkčnosti – běžně je využívána kromě 
dopravy i ve školství, kultuře, sportu, volnočasových aktivitách a dalších oblastech.  

 

 

                  FOTO 
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 Tramvaje nové generace 

Tramvaje typu EVO2 jsou pohodlnější, bezpečnější a klimatizované. PMDP uzavřely dílčí smlouvu na 
dodání dalších 5 tramvají tohoto typu. Tramvaje EVO2 vyrábí společnost Krnovské opravny a strojírny. Nové 
vozy jsou zcela bezbariérové, středněkapacitní a postupně nahrazují první generaci částečně nízkopodlažních 
tramvají typu Astra, oproti kterým nabízejí více míst k sezení i stání, více prostoru pro kočárky a cestující na 
vozíku, tišší provoz či například USB konektory pro 
dobíjení mobilních telefonů. Koncepce tramvají EVO2 
přispívá ke snížení provozních nákladů a je také 
šetrnější k traťovému svršku. Nové tramvaje, které 
mohou přepravovat až 170 cestujících, budou nasa-
zovány zejména na linku č.1. Prostorná kabina pro 
řidiče zajišťuje optimální výhledové poměry vně 
vozidla. Je zde použit i vnější a vnitřní kamerový 
systém, který zajišťuje řidiči reálný situační přehled. 
Pro omezení vandalismu jsou vnitřní kamery také 
napojeny na systém, který využívá městská policie a 
Policie České republiky v případě spáchání přestupku 
nebo trestného činu. 

 

Příklady realizovaných staveb  

 

 Rekonstrukce tramvajové trati na Skvrňanské ulici 

Rekonstrukce byla nutná z důvodu velmi špatného stavu tramvajové tratě. V létě 2019 došlo vlivem 
velmi vysokých teplot k bočnímu vyosení kolejnic ve Skvrňanské ulici, což vedlo k okamžitému omezení rychlosti 
tramvají na 10 km/hod. Po poklesu teplot bylo zjištěno, že došlo k trvalé deformaci kolejí. Byla provedena 
okamžitá provizorní oprava a následně i celková rekonstrukce přibližně 300 metrů dlouhého úseku trati. Termín 
rekonstrukce byl časově sladěn s opravou tramvajové trati v Solní ulici. Stavba probíhala za částečné uzavírky 
jízdních pruhů silnice I/26 a za úplné výluky provozu na tramvajové trati linky číslo 2. 

Stavba byla rozčleněna do tří etap, přičemž v první etapě byl obnoven vodovod v úseku Tylova – 
Skvrňanská. Ve druhé etapě pak byly odpojeny stávající slepé části plynovodu a na závěr byla provedena 
oprava tramvajové trati včetně odvodnění a trolejového a trakčního vedení. V celém úseku byly položeny nové 
kolejnice, které se uložily na železobetonové pražce do štěrkového lože s pružným upevněním kolejnic 
a pryžovou podložkou.  
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 Rekonstrukce tramvajové trati v Solní ulici 

Město Plzeň přes letní prázdniny opravilo tramvajovou trať v Solní ulici. Rekonstrukce byla nutná 
z důvodu velmi špatného stavu tramvajové tratě. Opravy si vyžádaly výluku tramvají na lince číslo 1 i 2. V Solní 
ulici byla zrekonstruována tramvajová trať a zároveň také inženýrské sítě, tedy vodovod, kanalizace a plynovod. 
Na závěr byla předlážděna vozovka i chodníky. V rámci rekonstrukce trati v Solní byly zachovány bezbariérové 
úpravy v místech pro přecházení. Tramvajová zastávka Hlavní pošta byla vybavena zvýšenou nástupní hranou 
a signálním pásem navádějícím nevidomé a slabozraké k zastávkovému označníku. Rekonstrukce tramvajové 
trati proběhla v celé délce Solní ulice, tedy od křižovatky s náměstím Republiky po křižovatku Solní x sady 
Pětatřicátníků. V konstrukci tramvajové trati v Solní byla místo velkoplošných panelů použita pevná jízdní dráha 
s pružným upevněním na plastových podkladnicích. Jako povrchová úprava byl použit dlážděný kryt kolejí, čímž 
došlo k vizuálnímu sjednocení povrchů tramvajové trati a vozovky. Pro zhotovení hmatných prvků pro nevidomé 
a slabozraké byla použita přírodní žulová dlažba. 

 

 

 

 

 

 

 Oprava tramvajové trati ve Sladkovského ulici 

V měsících květen, červen 2019 proběhla repanelizace tramvajové trati a oprava vozovky ve 
Sladkovského ulici. Stavba zahrnovala výměnu panelů, do nichž se upevňují tramvajové kolejnice, včetně 
asfaltobetonového podloží. Nové je trakční vedení, trolejové kontakty a detektory včetně ukolejnění. Závěrem 
se opravila navazující vozovka včetně parkovacích stání a také nástupní hrana v zastávce U Duhy. Celková 
oprava byla nutná z důvodu havarijního stavu panelových rybin s následkem narušení geometrické polohy 
koleje. Dokončením stavby se zvýšil komfort pro cestující v tramvajích, snížila se hluková zátěž a také se 
zlepšilo odvodnění dané plochy.  

Stavební práce omezily osobní i městskou hromadnou dopravu. Opravy se prováděly za úplné uzavírky 
části Sladkovského ulice v úseku od křižovatky s ulicí Radyňská až před křižovatku s ulicí Koterovská. Objízdná 
trasa byla vedena ulicemi Slovanská, Částkova a Koterovská.  

 

  


