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.



Autobusy a vlaky příměstské dopravy po Plzni

Součástí veřejné dopravy v Plzni jsou také autobusy příměstské dopravy (dopravce Arriva) a spoje
železnice (České dráhy), které pro svoji dopravní obsluhu objednává Plzeňský kraj. Jejich počet sice není tak
vysoký jako v případě MHD provozované Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s., ale odlišným
trasováním linek po městě anebo rychlostí poskytuje tato doprava zajímavou příležitost pro řešení dopravních
potřeb obyvatel. Díky existenci systému Integrované dopravy Plzeňského kraje mohou tyto spoje na území
města využívat cestující s časovou jízdenkou pro zónu 001 Plzeň, která je aktivována na Plzeňské kartě.
Pro cestující do mimoplzeňských destinací například získala na významu stanice Plzeň – Jižní Předměstí, odkud
nově odjíždějí nejen osobní vlaky ve směru na Nepomuk, ale zastavují zde též všechny rychlíky a expresy
v relaci Praha – Cheb / Mnichov.
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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 25 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 8 autobusovými linkami s označením N1 až N6 a N11 až N12
a jednou trolejbusovou linkou N7.

Statistika provozu MHD v roce 2021
PPočet vozidel MHD

tramvaje

trolejbusy

autobusy

celkem

108

100

116

324

počet

87

100

115

302

%

81

100

99

93

tramvaje

trolejbusy

autobusy

celkem
MHD

5 387

4 445

5 037

14 869

špička

51*

75

81

207

sedlo

34*

44

37

115

1 262

1 509

1 733

4 504

707

712

753

2 172

Počet provozovaných linek celkem

3

10

33

46

Délka provozovaných linek (v km)

25,3

93,2

447,1

565,6

Délka provozované sítě (v km)

23,0

14,9 bez troleje
39,1 s trolejí

209,1

286,1

35 742

29 615

36 764

102 121

celkem v provozním stavu
z toho
nízkopodlažních
vozidel MHD

Ujeté vozokilometry (tis.)
Vypravená
vozidla/vlaky*

Počet spojů

za 1 pracovní den
za 1 den prac. volna

Přepravené osoby (tis.)**

* 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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Novinky v MHD – nové linky


Trolejbusy do Radčic, Malesic a Křimic

Do Radčic, Malesic a Křimic jezdí od září 2021 nově trolejbusy. Po úspěšných zkouškách na lince č. 19
město Plzeň zavedlo pravidelné spojení do Křimic a Malesic bateriovými trolejbusy. Trolejbusová linka číslo 11
se prodloužila a plně nahradila stávající autobusovou linku číslo 35 z centra města do Radčic, Křimic a Malesic.
Díky tomu je možné ušetřit vypravovaná vozidla MHD, zkrátit interval mezi spoji o víkendových dnech a také
mírně doplnit večerní počet spojů k Ústřednímu hřbitovu pro obsluhu nových bytových domů. První trolejbusy
vyjely na prodlouženou linku číslo 11 ve středu 1. září 2021.



Nová linka 58

Od září 2021 vyjela nová linka 58. Obsluhuje Bolevec, Třemošnou, Zruč-Senec a Bílou Horu. Linka je
v provozu v pracovních dnech od 6:40 do 14:20 hodin a je zavedena na základě dohody mezi PMDP, a. s. a
obcemi Zruč-Senec a Třemošná. Autobusy nové linky 58 tak usnadní dopravu do Plzně, ale také mezi
zmíněnými sídelními celky. Autobusy vyjíždějí z tramvajové konečné v Bolevci a jedou přes 4 zastávky
v Třemošné a 5 zastávek ve Zruči-Senci až na konečnou Bílá Hora, spoje mají v obou směrech garantovaný
přestup na linku 20 pokračující do centra Plzně. V rámci zavedení linky 58 došlo k úpravě provozů linek 20 a
34.
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Novinky v MHD – vozový park


Nové tramvaje

Škoda Transportation představila v polovině dubna 2021 ve svém areálu zástupcům města Plzně a
Plzeňských městských dopravních podniků novou generaci velkokapacitní tramvaje Škoda ForCity Smart pro
Plzeň. Velkokapacitní tříčlánkové obousměrné tramvaje jsou stoprocentně nízkopodlažní. Měří 29 metrů a
pojmou až 185 cestujících, z toho 64 sedících. Maximální rychlost je 70 kilometrů v hodině. Dalšími přednostmi
vozidel jsou plně otočné podvozky a nízké nápravové tlaky, které jsou šetrné ke kolejovému svršku. Tramvaje
mimo jiné nabízejí technické řešení vhodné jak pro ostré oblouky, tak i pro náročné stoupání tratí v Plzni. Vozidla
jsou také vybavena nejmodernějšími informačními systémy, kamerami a dalšími inovacemi. Nový je rovněž
interiér vozidel, který odpovídá dnešním trendům, jež kladou důraz na funkčnost a jednoduchost. Tramvaje jsou
plně klimatizované, což výrazně přispěje ke komfortu cestujících.



Nové trolejbusy

Cestující v Plzni začnou jezdit novými trolejbusy s bateriovým pohonem od skupiny Škoda
Transportation. Plzeňské městské dopravní podniky již převzaly tři z celkem osmi moderních ekologických
vozidel, která mohou jezdit i mimo tradiční trolejové trasy. Plzeňský dopravce celkem získá čtyři dvanáctimetrové
trolejbusy typu Škoda 26Tr a čtyři kloubové trolejbusy typu Škoda 27Tr.
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Novinky v MHD – ostatní


Nové zastávky s rozchodníkovou rohoží

V Plzni vznikly první dvě zastávky městské hromadné dopravy s přírodní zelenou střechou. Nacházejí
se mezi okružními křižovatkami u Velkého Boleveckého rybníka u zastávek Nádraží Bílá Hora a byly
vybudovány v rámci výstavby úseku městského okruhu Plaská – Na Roudné. Rohože na střechách zastávek
obsahují vrstvu substrátu se zakořeněnou směsí více druhů rozchodníků.



Nový web jízdních řádů PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky spustily v roce 2021 nový web jízdních řádů. Po otestování
funkčnosti přešel nový web do ostrého provozu na své známé adrese https://jizdnirady.pmdp.cz. Změna se
netýká jen vzhledu, ale celého systému jízdních řádů v pozadí. Nový systém obsahuje i zcela nové rozhraní pro
dispečery, kteří cestující informují o komplikacích v dopravě prostřednictvím mobilní aplikace, webu, e-mailu a
Twitteru. Samotný web navštíví denně v průměru okolo 10 tisíc uživatelů. Nový web je přizpůsoben i pro
připojení z tabletů nebo mobilních telefonů. Nenahrazuje však oblíbenou mobilní aplikaci Moje PMDP, naopak
tato aplikace sama využívá data z nového systému jízdních řádů.
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Plánované projekty – Tramvaj na Vinice

Město Plzeň oživuje plán tramvajové trati na Vinice. Posílením páteře plzeňské městské hromadné
dopravy, tedy tramvajové sítě, by bylo možné zrychlit dopravu z plzeňských lokalit Vinice i Sylván, kde se
očekává další rozvoj bytové výstavby. Sídliště Vinice je nyní obsluhováno autobusy linky 41 a jako řešení pro
lepší obslužnost se nabízí právě tramvaj. S rozšířením tramvajové tratě na Vinice se počítalo již při výstavbě
ulice Na Chmelnicích, kde je uprostřed zelený pás, který lze s výhodou využít.
V ulici Na Chmelnicích je tedy
možné postavit 1,5 kilometru dlouhý
dvoukolejný tramvajový úsek, jenž by
se mohl stát součástí tramvajové linky
číslo 3 v trase Vinice – Sady
Pětatřicátníků – Hlavní nádraží –
Mikulášské náměstí. Ta by mohla
rozšířit nabídku spojů také pro cestující
z centrální části města. Plán počítá
s moderními technologiemi, které by
v kombinaci s novými tramvajovými
vozidly zaručily minimalizaci hluku a
vibrací. Se stavbou trati by pak mohla
proběhnout i celková úprava vlastní
ulice Na Chmelnicích, při které by se

Vizualizace

zvýšil počet parkovacích míst, přibyla zeleň a cyklostezky.

Realizované stavby


Rekonstrukce vozovny na Slovanech

Pro Plzeňské městské dopravní podniky začala na konci roku 2020 jedna z největších akcí v novodobé
historii společnosti – rekonstrukce vozovny Slovany. Stavba probíhá za provozu ve vozovně a jejím cílem je
vyřešit nedostatečnou kapacitu a špatný technický stav budov a technologií. V podstatě jde o výstavbu zcela
nové vozovny. Kromě vyšší kvality technického vybavení poskytne vozovna nové zázemí pro zaměstnance a
celkově bude mnohem lépe řešeno začlenění vozovny v rámci obytného souboru Slovany. Dokončení
rekonstrukce vozovny je plánováno na konec roku 2022.
Modernizace vozovny má velký
význam nejenom pro veřejnou dopravu ve
městě Plzni. Nové budovy vylepší i klima
v areálu a jeho okolí, protože všechny
budou mít zelené střechy, což omezí
působení areálu vozovny jako velkého
tepelného ostrova. Vznikne tak unikátní
projekt 16 tisíc metrů čtverečných
zelených střech. Rozchodníkový koberec
zde bude sloužit i jako zásobárna dešťové
vody. Pozitivní vliv na životní prostředí
bude mít i změna zaústění tramvajové
trati do vozovny – nově z jižní strany.
V původním čele areálu bude postavena
nová provozní budova, která poslouží též jako clona proti hluku z vozovny.
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Vizualizace



Rekonstrukce tramvajové trati v Plaské ulici

Rekonstrukce tramvajové trati na lince č. 1 v úseku Bolevecká náves – Bolevec probíhala od 20. srpna
do 18. listopadu 2021. Výsledkem stavby je obnovená trať pro tišší a plynulejší jízdu a následně také ozeleněný
tramvajový pás.
Tramvajová trať od smyčky v Mozartově ulici do Bolevce byla otevřena 25. května 1990 a po více než
30 letech provozu byla již ve špatném technickém stavu a vyžadovala obnovu. V tomto úseku jezdily tramvaje
po konstrukci tvořené kolejnicemi na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži. Délka úseku opravované
dvoukolejné tramvajové trati je 850 metrů. Stavba nezahrnovala krátký úsek v křižovatce ulic Plaské
s Okounovou, který prošel obnovou před nedávnem, ani vlastní obratiště na konečné v Bolevci.

Tramvajová trať se při rekonstrukci dočkala výrazných změn. Na této stavbě bylo použito několik
novinek. Kolejový rošt je v přímém úseku nově vystavěn z pražců z předpjatého betonu a mimo krátké úseky
v křižovatkách je poprvé v Plzni osazen kolejnicemi tzv. železničního tvaru bez typického tramvajového žlábku.
Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže tlumí hluk a vibrace kolejnic. Na jaře 2022 pak bude
jako novinka v kolejišti položena vodozádržná podkladová vrstva, na kterou budou poté poprvé v Plzni vysázeny
suchomilné rozchodníky, které zlepší nejen vzhled celé komunikace, ale také sníží hluk i prašnost od tramvajové
dopravy. Po letech se tak v Plzni dočkáme další „zelené“ trati.

Součástí stavby byla i rekonstrukce trati v Tachovské ulici mezi Plaskou a vjezdem do konečné Bolevec.
Zde byla provedena konstrukce trati typu pevná jízdní dráha s klasickými tramvajovými kolejnicemi.
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