
podíl tr�eb

����������

100,00%

0,00%



km PD  SD �k. So  SD Ne  SD PD  SD pr.
vn�j�í pásmo 1205,66 112,71 112,71 1205,66

po�et km podíl
SD KB celkem

vn�j�í  pásmo z toho: 315 469,60 0,00 315 469,60
ZDO 309 985,71 0,00 309 985,71 98,26%
ODO 5 483,89 0,00 5 483,89 1,74%

Ekonomická kalkulace linky PID �. 620
Kladno,  Nám. Svobody - Kralupy n. V., �el. st.

1. 1. - 31. 12. 2019
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P�íloha �. 6

sou�asný 

stav
nová V�

Ozna�ova� jízdenek P Mikroelektronika spol. s r.o. NJ 24C IBIS A A

Ozna�ova� jízdenek P Telmax s.r.o. SU 52 Ethernet A A Schváleno k 1.1.2013

Zobrazova� �asu a pásma P Mikroelektronika spol. s r.o. GTC 24 B IBIS A A

Zobrazova� �asu a pásma P Buse s.r.o. BS 190 IBIS A A

Zobrazova� �asu a pásma P JKZ s.r.o. ZOCP/ETH Ethernet A A

Zobrazova� �asu a pásma P Konektel, a.s. NBW 57 6 D SS V1 Ethernet A A

Palubní po�íta� v�. �ídícího SW P JKZ s.r.o. MPC-210 Ethernet A A

Palubní po�íta� v�. �ídícího SW P JKZ s.r.o. MPC-211 Ethernet A A

Palubní po�íta� v�. �ídícího SW p Konektel, a.s. ARBOR Ethernet A A

Dotykový terminál k MPC-xxx P JKZ s.r.o. DTERM Ethernet A A Terminál k ovládání palubního PC MPC-xxx

Dotykový terminál k palubnímu PC 

ARBOR P Konektel, a.s. TSK Ethernet A A Terminál k ovládání palubního PC ARBOR

Odbavovací jednotka/za�ízení pro 

výdej jízdenek P Telmax s.r.o. FCU 800 Ethernet A A Ovládán pomocí MPC-xxx

Odbavovací jednotka/za�ízení pro 

výdej jízdenek P Mikroelektronika spol. s r.o. USV 24C IBIS A N Sdru�uje funkci palubního po�íta�e

Hlási� zastávek P Apex spol. s r.o. ICU 06 a� 10 IBIS A A

Hlási� zastávek P JKZ s.r.o. MPC-xxx Ethernet A A Palubní PC integruje v sob� funkci hlási�e

Komunika�ní úst�edna P JKZ s.r.o. KU-208 Ethernet A A
Zaji��uje komunikaci p�i p�evodu mezi periferiemi na  IBIS a 

ETHERNET; hlá�ení zastávek; nevidomé

Komunika�ní úst�edna P Konektel, a.s. IFKU1 Ethernet A A

Reproduktory vozidla P A A Vnit�ní, vn�j�í a p�íposlechový reproduktor

�asový spína� V JKZ s.r.o. CS-2 IBIS A A doporu�ená výbava dodavatelem OIS

�asový spína� V JKZ s.r.o. CS-4eth Ethernet A A doporu�ená výbava dodavatelem OIS

�asový spína� V Konektel, a.s. IFPWR1 Ethernet A A doporu�ená výbava dodavatelem OIS

Switch Eth, napáje� P JKZ s.r.o. SWN 210/8 Ethernet A A

Vn�j�í informa�ní panely - �elní P Buse s.r.o. BS 110.19-140-1 IBIS A N

Vn�j�í informa�ní panely - �elní P Buse s.r.o. BS 210.0C (DOT-LED) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - �elní P Buse s.r.o. BS 310.2B (LED) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - �elní P Bustec s.r.o. BT519.14410.1R3I0A.BA (info matice 19x144) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - �elní P JKZ s.r.o. IPL 21170 Ethernet A A

Vn�j�í informa�ní panely - �elní P Konektel, a.s. NBAL 21.170.8.6. Ethernet A A

Vn�j�í informa�ní panely - bo�ní P Buse s.r.o. BS 110.19-112-1 IBIS A N

Vn�j�í informa�ní panely - bo�ní P Buse s.r.o. BS 210.0B (DOT-LED) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - bo�ní P Buse s.r.o. BS 310.2A (LED) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - bo�ní P Bustec s.r.o. BT519.11210.1R3J0A.BA (info matice 19x112) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - bo�ní P JKZ s.r.o. IPL 21128 Ethernet A A

Vn�j�í informa�ní panely - bo�ní p Konektel, a.s. NBAL 21.128.8.6. Ethernet A A

Vn�j�í informa�ní panely - zadní P Buse s.r.o. BS 110.19-028-1 IBIS A N

Vn�j�í informa�ní panely - zadní P Buse s.r.o. BS 210.0A (DOT-LED) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - zadní P Buse s.r.o. BS 310.3A (LED) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - zadní P Bustec s.r.o. BT519.03210.1R3K0A.BA (info matice 19x32) IBIS A A

Vn�j�í informa�ní panely - zadní P JKZ s.r.o. IPL 2134 Ethernet A A

Vn�j�í informa�ní panely - zadní p Konektel, a.s. NBAL 21.32.8.6 Ethernet A A

Typy se od sebe li�í velikostí intertní pam�ti a rychlosti procesoru

Po�adovaná funkce / druh 

za�ízení

Povinné / 

Volitelné
Dodavatel Ozna�ení

Zp�sob 

p�ipojení

schváleno pro PID Poznámka

Vysv�tlivky:
�erven� - neplatí pro nová výb�rová �ízení
zelen� - základ nového OIS



Vnit�ní informa�ní panely P Buse s.r.o. BS 120.0K IBIS A A

Vnit�ní informa�ní panely P Bustec s.r.o. BT600.1G1W.CA A A

Vnit�ní informa�ní panely P Bustec s.r.o. TFT-LCD info panel �������������					
 A A

Vnit�ní informa�ní panely P JKZ s.r.o. ITT-1  (IBIS p�ipojení) IBIS A N

Vnit�ní informa�ní panely P JKZ s.r.o. ITT-1/2 (IBIS p�ipojení) IBIS A A

Vnit�ní informa�ní panely P JKZ s.r.o. ITT- 1/2/ETH (ETH p�ipojení) Ethernet A A

Vnit�ní informa�ní panely P JKZ s.r.o. LCD MONITOR Ethernet A A

Vnit�ní informa�ní panely P Konektel, a.s. LCD  22� Ethernet A A

Modem P Apex spol. s r.o. RCA 05/GPRS IBIS A A

Modem P Mikroelektronika spol. s r.o. GenLoc 31e IBIS A A

Modem P JKZ s.r.o. GPRS/GPS modem (v�. antény) TMX GPRS/GPS Ethernet A A

Wifi router V JKZ s.r.o. WR-1 Ethernet A A

Anténa Wi-fi interní V JKZ s.r.o. ANT-WiFi/I Ethernet A A

Anténa p�ijíma�e V Konektel, a.s. PAF80N Ethernet A A

Povelový p�ijíma� a vysíla� P Konektel, a.s. 72412.EPNEV Ethernet A A

Panel kurzu vozidla (po�adové �íslo) V JKZ s.r.o. KV-1/PP Ethernet A A nutno po�adovat 2 ks (vpravo/vlevo)

Panel kurzu vozidla (po�adové �íslo) V Konektel, a.s. NB 20 2 D LAN Ethernet A A nutno po�adovat 2 ks (vpravo/vlevo)

Za�ízení pro sb�r dat V Konektel, a.s. ETH2CAN Ethernet A A

Preference vozidla na k�i�ovatkách 

�ízených SSZ (sada) V Eltodo a.s.

 - MRJP-1 (�ídící jednotka, radiomodem, anténa 

RF)

 - SPIR-1 (snímací p�ijíma� IR)

 - KPIR-1/ETH ( komunika�ní p�ijíma� IR)

 - Anténa GPS Ethernet N A

Instala�ní sada P Ethernet N A

Dal�í volitelná výbava

Preference vozidla na k�i�ovatkách �ízených SSZ - JKZ s.ro./Eltodo a.s.

Vysíla�ka Tetra - s tím souvisí i mikrofon �idi�e pro cestující

�te�ka karet �idi�e

Tachografové funkce

Kamerový systém

Funkce/ovládací signály:

Pedál hlá�ení

Posun J� dop�edu/dozadu kolébkovým spína�em na p�ístrojové desce �idi�e

Signál �dve�e�

Signál �klí�ek�

Signál �elektrický odpojova� vypnut�

Reset tla�ítko

Emergency tla�ítko

Dále je na rozhodnutí dopravce zvá�it s dodavatelem OIS bude-li po�adováno:

Power management � úsponé re�imy(vypnutí ozna�ova��, tabel atd. po xx minutách od vypnutí klí�ku), po�adavky na vypínání elektrického/mechanického odpojova�e na kone�né/depu (souvisí s aktualizací dat p�es wifi), atd.

Wifi management � kdy a jak vozy aktualizovat, po�adavky na dálkovou správu vozu, dálkové zapnutí palubního sysstému - vy�ítání, aktualizace dat OIS/diagnostika apod.

Audio po�adavky � mikrofon �idi�e, mluvení �idi�e do vozu/ven atd., emergency tla�ítko atd.

Security � karta �idi�e, servisní p�ístupy atd.

Dohled � sí� Tetra, Audis, atd.

Zaji�t�ní p�enosu zpráv a polohy vozidla (vyu�ití dopravcem, mpvnet 

atd.)



P�íloha �.7

Odhad prokazatelné ztráty od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

Dopravce: Valenta BUS s.r.o.

Ekonomicky oprávn�né náklady na 1 km 40,64

Upravený p�im��ený zisk na 1 km 0,10

Cena dopravního výkonu na 1 km 40,74

Pr�m�rné tr�by na 1 km 7,26

Prokazatelná ztráta na 1 km 33,48

Ujeté km v ZDO 65 252

Prokazatelná ztráta 2 184 636,96

� �
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Výchozí finan�ní model 
linka 

Dopravce: �����������
�
�


Objednatel: ������	���������

tis. K� K�/km

Pohonné hmoty a oleje 1 450 000 ��� �!	

- z toho nafta 1a 450 000 ��� �!	

P�ímý materiál a energie 2 91 352 "�# �!	

Opravy a údr�ba vozidel 3 30 015  �#��!	

Odpisy dlouhodobého majetku 4  �  �!	

Pronájem a leasing vozidel 5 854 149 "$� ��!	

Mzdové náklady 6 895 257 "$�%&�!	

Sociální a zdravotní poji�t�ní 7 253 667 $����!	

Cestovné 8 31 973  �#��!	

Úhrada za pou�ití infrastruktury 9  �  �!	

Silni�ní da� 10  �  �!	

Elektronické mýto 11  �  �!	

Poji�t�ní (zákonné, havarijní) 12 8 482  �"$�!	

Ostatní p�ímé náklady 13 3 252  � '�!	

Ostatní slu�by 14 6 525  �" �!	

Provozní re�ie 15 19 575  �$ �!	

Správní re�ie 16 1 305  � &�!	

Slu�by organizátora 17 6 525  �" �!	

18 2 652 077 # ��#�!	

Tr�by z jízdného 19

Ostatní tr�by z p�epravy 20

Ostatní výnosy 21

22

23

24

25

26

27

28

V
ý

ch
o

zí 

v
ý

n
o

sy

Výkaz náklad� a výnos� �ádek

hodnoty

V
ý

ch
o

zí n
á

k
la

d
y

Skute�né náklady celkem (�ádek 1 a� 17 mimo 1a)

Uskute�n�ný dopravní výkon (km) 65 252

Ostatní výkony: p�ístavné, odstavné, p�ejezdové (km)

Skute�né výnosy celkem (�ádek 17 a� 19)

Hodnota provozních aktiv*

�istý p�íjem

Kompenzace (�.18 - �.22 + �.24)

Dotace na po�ízení a modernizaci vozidel
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1. Obecný úvod 

Standardy kvality Pra!ské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úrove  kvality 
poskytovaných slu!eb vycházejí z doporu ení evropské normy SN EN 13 816 a také ze 
sou asných finan ních mo!ností objednatel  dopravy. Standardy byly nastaveny podle zji$t ných 
klí ových pot eb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální 
jednotné úrovni poskytované kvality slu!by. Pomocí zavád ných standard  bude mo!né sledovat, 
vyhodnocovat a porovnávat pln ní jednotlivých aspekt  slu!by a pomocí dal$ích vyplývajících 
opat ení jejich kvalitu trvale zlep$ovat. Jeliko! cílem standard  kvality je zam it se p edev$ím na 
p ání zákazníka, bude m ení provedení standard  kvality doprovázet i pravidelné m ení 
spokojenosti zákazník  s úrovní poskytovaných slu!eb, a to formou anketního pr zkumu 
provád ného minimáln  jednou za dva roky. 

Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro v$echny dopravce PID. Aktualizace 
standard  kvality by m la probíhat jednou ro n  po projednání se v$emi zú astn nými stranami. 
Standardy se také stanou základem pro ur ení kvalitativních kritérií pro p ipravovaná výb rová 
ízení na jednotlivé linky. 

Pravidelné hlá$ení o výsledcích m ení, o závadách apod. probíhá mezi zú astn nými stranami 
p ednostn  elektronicky e-mailem na vzájemn  p edem dohodnuté adresy. V p ípad  pot eby 
akutního nahlá$ení závady je mo!né vyu!ít p ímé telefonické spojení s dispe inkem dopravce. 

Vyhodnocení pln ní jednotlivých standard  kvality se provádí ty ikrát ro n , v!dy po uplynulém 
tvrtletí. Standardy kvality a jejich výsledky jsou ve ejné a jsou základem pro prezentaci kvality 

poskytovaných slu!eb. 

Standardy kvality zohled ují zejména pr b !nou a dlouhodobou kvalitu jednotlivých dopravc , 
proto nejsou do výsledk  m ení zahrnuty tyto výjime né p ípady: stávka zam stnanc  dopravce 
nenamí ená proti dopravci, !ivelní pohroma (sn hová kalamita, povode , zem t esení, sesuv 
p dy, skalní z ícení i jiná p írodní pohroma, která zp sobí záva!né dopravní komplikace v celém 
posti!eném území po dobu minimáln  jednoho provozního dne). 

Obecné podmínky, jednotlivé karty standard  a s nimi související manuály tvo í komplexní 
materiál, který upravuje vztahy mezi objednateli a dopravci. Aktualizace standard  kvality PID je 
podmín na projednáním s objednateli i zástupci objednatel  a v$emi dopravci PID. 



 

 

Standardy kvality PID

2. Terminologie

Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1. 1. 2016 

 

 

2.1 Bezbariérov  
p ístupné 
vozidlo 

Vozidlo umo! ující p epravu v"em skupinám osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace (pohybov  posti!ení, smyslové posti!ení zraku, smyslové 
posti!ení sluchu). Vozidlo je s minimáln  1 dve mi o "í ce min. 120 cm 
umo! ujícími nástup s vozíkem pro pohybov  posti!ené (opat ené nájezdovou 
rampou). Vý"ka podlahy v prostoru t chto dve í by nem la p esáhnout 
360 mm nad vozovkou. 

2.2 DPM M ení p ímého provedení (zp sob m ení provedení standard  kvality 
formou p ímého sb ru dat ze statistik dopravce nebo objednatele dle 

SN EN 13 816). 

2.3 Fiktivní 
zákazník 
(FZ) 

Vy"kolený pracovník objednatele nebo dopravce (m !e být i pracovník 
kontroly), sleduje a m í kvalitu provedení slu!by d le!ité pro zákazníka 
a jedná, jako by byl sám zákazník (cestující). 

2.4 M stská 
linka 

Pro ú ely standard  kvality PID se nazývá linka íselné ady 100#299 nebo 
500#599 v etn  náhradní dopravy za takovou linku. 

2.5 MSS Tajn  provedený zákaznický test (zp sob m ení provedení standard  kvality 
pomocí fiktivního zákazníka dle SN EN 13 816). 

2.6 Nov  
objednané 
vozidlo 

Takové vozidlo, které dopravce nov  za adí do provozu na linkách PID, platí 
i pro vozidla star"í, dlouhodob  zap j ená, p evedená od jiných majitel  nebo 
z linek neur ených pro provoz na linkách PID. 

2.7 Objednatel Pro ú ely standard  kvality PID se rozumí ROPID a St edo eský kraj. 

2.8 Odbavovací 
systém 

Systém za ízení nebo lidské kontroly, zaji" ující dodr!ování tarifních podmínek 
a ozna ování jednotlivých jízdenek (nebo v p ípad  elektronického média 
od erpání hodnoty z jízdenek s ur itým kreditem dle asové a pásmové 
platnosti). 

2.9 Ozna ení 
jízdenky 

Vytisknutí údaj  o po átku její platnosti na jízdenku ozna ova em jízdenek. 

2.10 P ím stská 
linka 

Pro ú ely standard  kvality PID se nazývá linka íselné ady 300#499 nebo 
600#699 v etn  náhradní dopravy za takovou linku. 

2.11 TZD Trvalá zm na dopravy, závazný dokument objednatele pro dopravce. 

2.12 Vým na 
vozidla 

Vým na vozidla musí být provedena na nejbli!"ím vhodném míst  (dopravn , 
ekonomicky) nejpozd ji v"ak do 1 hodiny od zji"t ní závady. U linek s del"í 
ob !nou dobou ne! 1 hodina nejpozd ji do hodnoty ob !né doby, neplatí 
v p ípad  nestihnutí vým ny z d vodu provozních mimo ádností (silná IAD, 
nezavin ná dopravní nehoda apod.), toto v"ak musí být ádn  zaznamenáno 
v záznamu o provozu vozidla. 

2.13 Záznam 
o provozu 
vozidla 

Pr vodní dokument o innosti idi e vozidla na p id leném výkonu se 
záznamy ve"kerých mimo ádností b hem výkonu, tento dokument je ur en 
také pro provozní záznamy pracovník  kontroly objednatele. 

 



 

 

Standard kvality PID
3. AUTOBUS PID ! obecné podmínky 

Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1. 1. 2016 

3.1 Obecné podmínky 
3.1.1 Pom r po tu sedících a stojících cestujících (p i normální obsaditelnosti " 4 stojící osoby na m2 

podlahové plochy; pouze pro nov  objednané autobusy po 1. 1. 2010): 

a. m stské linky: 1:1 (±25 %) 

b. p ím stské linky s p eva!ujícím po tem zastávek na území hl. m. Prahy: 1:1 (±25 %) 

c. ostatní p ím stské linky: 2:1 (±25 %) 

 (Neplatí pro vozidla ur ená pro speciální linky " cyklobusy, zvlá#tní linky pro p epravu t lesn  
posti!ených, linky pro spojení s leti#t m a nízkokapacitní vozidla o délce men#í ne! 9 m.) 

3.1.2 Plo#ina na ko árek i vozík pro pohybov  posti!ené o minimálních rozm rech 1200 × 1200 mm v!dy 
v blízkosti st edních nebo zadních dve í. Místa na plo#in  p i p eprav  pohybov  posti!ených osob 
musí umo!nit bezpe né zaji#t ní vozíku pro invalidy. Stanovená minimální #í ka dve í u této plo#iny: 
750 mm, pro autobusy délky více ne! 9 m, nov  objednané po 1. 1. 2016: 1200 mm. 

3.1.3. Sledování vozidel GPS v etn  automatického se izování jednotného asu 

3.1.3 Funk ní osv tlení interiéru, topení vozu, odv trávání. 

3.1.4 Bezbariérová p ístupnost (viz terminologie): 

- m stské linky: 60 % vozidel v eviden ním stavu 

- p ím stské linky: 20 % vozidel v eviden ním stavu 

3.1.5 Výbava pro osoby se smyslovým posti!ením zraku: vysíla , p ijíma , vn j#í a p íposlechový 
reproduktor na stanovi#ti idi e " identifikace vozidla (dálkov  aktivované hlá#ení ísla linky a sm ru 
jízdy vn  vozidla, identifikace po!adavku na nástup zrakov  posti!eného do vozidla (hlá#ení nástupu 
idi i). 

3.1.6 Kontrastní provedení prvk  pou!ívaných ve ejností (tla ítka signalizace STOP, tla ítka ovládání 
dve í vn  i uvnit ) " pouze pro nov  objednaná vozidla po 1. 1. 2010. 

3.1.7 Reklama nesmí zakrývat informa ní a jednotící prvky na vozidle, nesmí zakrývat více ne! 30 % 
celkové okenní plochy a znemo! ovat výhled do/z vozidla (krom  zadního ela). Minimální 
pr hlednost fólie na bo ních oknech je 30 %. Celovozovou reklamou m !e být polepeno maximáln  
30 % vozového parku. Reklama nesmí propagovat u!ívání osobních automobil  i jinak po#kozovat 
ve ejnou dopravu. Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext. 

3.1.8 Vozidlo musí být p i výjezdu na linku (za átek po adí) zvenku i zevnit  isté (s výjimkou mrazivých 
dn  s no ní teplotou pod bodem mrazu), informa ní prvky a eviden ní ísla musí být itelné v!dy. 

3.1.9 P i záva!né poru#e ohro!ující bezpe nost cestujících je nutná okam!itá vým na vozu. 

3.1.10 P i mén  záva!ných poruchách (odbavovací, informa ní systém, topení, osv tlení apod.) je nutné 
provést vým nu do 60 minut, resp. u linek s ob !nou dobou nad 60 minut do hodnoty ob !né doby. 

3.1.11 Stá í vozidel: maximáln  20 let od data první registrace vozidla, maximální pr m rné stá í vozového 
parku: 9 let (neplatí pro vozidla ur ená pro speciální linky " cyklobusy, zvlá#tní linky pro p epravu 
t lesn  posti!ených). 

3.1.12 Jednotný vzhled vozidla PID " povinn  pouze pro nov  objednaná vozidla po 1. 1. 2016 ur ená pro 
p ím stské linky (tedy vybavená odbavovacím za ízením pro provoz na p ím stských linkách). 
V p ípad  pou!ití jednotného vzhledu vozidla PID je nutné ídit se pokyny manuálu pro p íslu#ný typ 
vozidla (k dispozici u objednatele ROPID). 

3.2 Vn j"í vzhled a výbava 
3.2.1 Jedine né eviden ní íslo p id lené vozidlu objednatelem v souladu se systematickým len ním 

íselných ad (provedení dle manuálu informa ních a odbavovacích prvk  pro autobusy PID). 
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3.2.2 Logo PID (dle manuálu informa ních a odbavovacích prvk  pro autobusy PID). 

3.2.3 Po adová ísla na levé i pravé stran  p edního okna (dle manuálu informa ních a odbavovacích 
prvk  pro autobusy PID). 

3.2.4 Informace o lince na p ední, zadní a pravé stran  vozidla (u nov  objednaných vozidel po 1. 1. 2010 
povoleny pouze digitální panely, u nov  objednaných vozidel po 1. 1. 2016 v oran!ové/jantarové 
barv ) " dle manuálu informa ních a odbavovacích prvk  pro autobusy PID: 

a) p ední strana vozidla: digitální panel s íslem linky a s cílovou zastávkou (p echodn  plastová 
tabulka s íslem linky a tabulka s cílovou zastávkou) 

b) pravá strana vozidla: digitální panel s íslem linky, cílovou zastávkou a vybranými nácestnými 
zastávkami (p echodn  plastová tabulka, která musí být oboustrann  itelná) 

c) zadní strana vozidla: digitální panel s íslem linky (p echodn  plastová tabulka) 

d) u digitálních panel  musí být zaji#t na dobrá itelnost jak za sní!ené viditelnosti, tak p i p ímém 
slune ním svitu 

3.3 Vnit ní vzhled a výbava 
3.3.1 Funk ní zobrazova  asu a pásma. 

3.3.2 Funk ní hlási  zastávek " nevztahuje se na náhradní autobusovou dopravu s dobou trvání provozu 
do 3 dn . 

3.3.3 Palubní po íta . 

3.3.4 Odbavovací za ízení " za ízení pro tisk jízdenek (povinn  pouze na p ím stských linkách, m !e 
nahrazovat palubní po íta ) v etn  SAM modulu, výdej jízdních doklad  pouze na schválený typ 
papíru. 

3.3.5 Ozna ova e (minimáln  1 u ka!dých dve í) s tiskem úplných a správných dat ervenou barvou 
chemicky reagující s ochranným prvkem na jízdenkách. 

3.3.6 Vnit ní digitální informa ní LED displej nebo LCD displej " u nov  objednaných vozidel po 1. 1. 2010 
musí být LED displej dvou ádkový, u stávajících vozidel je povinný displej alespo  jedno ádkový; 
u nov  objednaných vozidel po 1. 1. 2015 musí být v kloubových vozidlech umíst ny nejmén  dva 
displeje (jeden v p ední a jeden v zadní ásti vozu); p i pou!ití LCD displej  musí být alespo  jeden 
displej v ka!dém okam!iku (u kloubových autobus  dva) pou!íván pro informace o PID. Vzhled 
a struktura zobrazovaných informací u vnit ních LED a LCD panel  dle samostatného manuálu 
(k dispozici u objednatele). 

3.3.7 Eviden ní íslo vozidla v elní ásti vozu v blízkosti stanovi#t  idi e " v!dy v kontrastním provedení 
v i podkladu. 

3.3.8 Platný vý atek ze Smluvních p epravních podmínek PID (schválený objednatelem). 

3.3.9 Pokyny pro cestující (dle manuálu informa ních a odbavovacích prvk  pro autobusy PID). 

3.3.10 Platný vý atek z Tarifu PID (schválený objednatelem). 

3.3.11 Prostor na zavazadla u p ím stských linek (úlo!né kapsy nad seda kami nebo ekvivalentní plocha 
na podlaze) " pouze pro nov  objednaná vozidla po 1. 1. 2010. 

3.3.12 Typ a uspo ádání seda ek " optimální volba pohodlí a druhu potahu v závislosti na typu linky, 
nepovoleno uspo ádání seda ek typu $konference& (seda ky do $U& v zadní ásti vozu), na 
p ím stských linkách preference uspo ádání 2+2 a seda ek se zvý#eným op radlem a s m k ím 
sedákem. 

3.3.13 Tla ítka $znamení k idi i& na p ídr!ných ty ích ve vý#ce max. 1,5 m nad úrovní podlahy. 

3.3.14 Sv telná signalizace $STOP& jako zp tná vazba k tla ítk m $znamení k idi i& umíst ná na 
viditelném míst  v blízkosti stanovi#t  idi e nebo nad dve mi (platí pro vozidla zaji# ující provoz 
p evá!n  v tarifním pásmu $P&, od 1. 1. 2015 platí pro v#echna nov  za azená vozidla). 

3.3.15 Osv tlení interiéru vozidla " za sní!ené viditelnosti musí být p i provozu vozidla na lince trvale 
zapnuté a funk ní. První osv tlovací t leso, resp. první dvojice osv tlovacích t les (u osv tlení 
v provedení ve dvou rovnob !ných adách) za kabinou idi e m !e být vypnuto nebo jeho svítivost 
tlumena, ostatní t lesa musí vyza ovat sv tlo bílé barvy. S ohledem na charakter obsluhovaného 
území (zejména v extravilánu) m !e být osv tlení interiéru zapnuto na ni!#í stupe , p i kterém svítí 
jen !árovky, zá ivky v ka!dém druhém t lese nebo LED tlumen . 

Poznámka: P i rozdílných po!adavcích pro m stské a p ím stské linky tvo í výjimku nasazení vozidel p i 
p ejezdech mezi m stskými a p ím stskými linkami (platí pro dopravce p ízniv j#í alternativa). 
Zárove  zále!í v!dy na konkrétní dohod  mezi objednateli na dané lince. 



 

 

Standard kvality PID

4. ZASTÁVKA PID ! obecné podmínky 

Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1. 1. 2016 

4.1 Obecné podmínky pro ozna ník zastávky 
4.1.1 Základní rozm ry a vzhled (vý"ka, "í ka, mo!nosti technického provedení nosné konstrukce pro 

r zné varianty) stanovuje Manuál pro vzhled zastávek PID. 

4.1.2 Varianty nosných konstrukcí: jednoty ové, rámové, výlo!níkové, s elektronickými zobrazovacími 
za ízeními, bez elektronických zobrazovacích za ízení, s osv tlením, bez osv tlení, mo!nost 
nato ení spodní ásti nosné konstrukce o 90 stup  z prostorových d vod . V p ípad  
elektronických informací je povinný té! dálkov  ovládaný akustický výstup pro zrakov  posti!ené. 

4.1.3 Barevnost nosných konstrukcí: provedení odpovídající ozna ování zastávek m stské dopravy 
(p eva!ující ervená, bílá, erná a jako dopl ková modrá) # dle Manuálu pro vzhled zastávek PID. 

4.1.4 Hlava ozna níku: retroreflexní nebo prosv tlená svislá dopravní zna ka $Zastávka% IJ4a z obou stran 
nosné konstrukce se symbolem p íslu"ného dopravního prost edku (u zastávek výstupních 
a manipula ních posta uje jednostranný symbol)). 

4.1.5 Ozna ení zastávky (zastávkový informa ní systém) # horní informa ní prostor (rozm ry vychází 
z rozm r  "ablony pro ZJ  v PID, od kterého jsou odvozeny velikosti jednotlivých podkladových polí 
pro prvky informa ního systému # minimáln  formát A3 na "í ku # grafické ztvárn ní a piktogramy 
musí odpovídat Zásadám tvorby zastávkového informa ního systému PID) (p=povinné, 
n=nepovinné): 

a) název zastávky (p) 

b) charakter zastávky (v p ípad , !e není stálá) (p) 

c) ozna ení linek (p), cílová zastávka (n), sm r (n), p ípadn  dal"í významné zastávky na trase (n) 

d) tarifní pásmo u mimopra!ských zastávek (p), logo PID (p) 

e) informace o návaznostech a p estupech (metro, vlak, p ívozy, no ní doprava, leti"t ) # 
vzájemn  dohodnutý seznam (p) 

f) íslo zastávkového sloupku (p), které odpovídá SW Chaps 

g) informace v Braillov  bodovém písmu na vybraných uzlových zastávkách # vzájemn  
dohodnutý seznam (p) 

4.1.6 Jízdní ády # spodní nebo p ídavný informa ní prostor: deska nebo uzavíratelná sk í  
odpovídajících rozm r , ZJ  musí být chrán né proti pov trnostním vliv m a vandalismu, sou ástí 
je také informa ní výv ska o Tarifu PID ve formátu 1 ZJ  (v p ípad , kdy není umíst na informace 
o Tarifu PID na jiném míst  prostoru zastávky), rezerva 1 ZJ  nebo plech A3 vzhledem k trvalému 
stavu pro informace o do asné nebo trvalé zm n  v doprav  (1 rezerva spole n  pro v"echny 
dopravce); umíst ní informa ního prostoru: jako sou ást nosné konstrukce ozna níku, p íst e"ku 
nebo na jiném vhodném míst  v blízkosti ozna níku; u objednatelem definovaných málo 
významných zastávek (na okraji obcí nebo mimo území obcí) m !e být ochrana ZJ  e"ena 
zalaminováním J ). 

4.1.7 Do asn  z ízené zastávky mohou být po nezbytn  nutnou dobu ozna eny p enosnými ozna níky, 
které nemusí obsahovat prvky dle bod  5d, 5e, 5f, spl ujícími v"ak v"echny ostatní povinné 
nále!itosti dle standardu, výv s ZJ  je v takovém p ípad  povolen ve stejné podob  jako u málo 
významných zastávek. 

Poznámky: 

- body 4.1.1 a" 4.1.4 platí pro v"echny nov  osazené ozna níky po 1. 1. 2010 

- body . 4.1.5, 4.1.6 a 4.1.7 platí pro v"echny zastávky PID 
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4.2 Obecné podmínky pro zastávkový p íst e#ek 
4.2.1 V p ípad , !e je zastávka stavebn  vybavena p íst e"kem, p est e"ením nebo krytým nástupi"t m, 

jejich! sou ástí je vitrína ur ená pro zastávkové informace, m la by tato s ohledem na ú el, pro 
který je ur ena (ZJ  nebo jiné dopravn  provozní informace, p ípadn  kombinace obou ú el ) 
spl ovat rozm ry dle Manuálu pro vzhled zastávek PID. 



5. Tabulka standard  
Standard kvality M ení Vyhodnocení 

íslo Název Definice 

Úrove  
náro nosti Zp sob

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo
Nep ijatelná situace 

Frekvence Kdo
Poznámka/ukazatel 

5.1.1.A Pln ní 
grafikonu 

Provoz je zaji! ován v souladu 
s platným grafikonem. 

99,80 % 
m stské linky 

PID, 
99,90 % 

p ím stské 
linky PID 

DPM 100 % D Neprovedení spoje nebo jeho ásti, 
pln ní standardu 99,80 % a ní"e. 

4× ro n  D - pr b "né sledování zavin ných 
a nezavin ných prostoj  (hlá!ení 
dopravce do 9:00 následujícího 
dne) 
- namátkové m ení p i kontrolní 
innosti 

- ukazatel: podíl provedených 
linkových km z po tu plánovaných 
linkových km na m stských 
a p ím stských linkách (rozd leno 
na pln ní skute né a pln ní 
ovlivnitelné dopravcem) 

5.1.2.A Dodr"ení 
kapacity 
vozidla 

Spoj je zaji! ován po celou dobu 
a v celé délce vozidlem p edepsané 
nebo vy!!í kapacity. 

99,70 % 
(99,0 % pro 

kloubová 
vozidla) 

DPM 100 % D Sní"ení kapacity spoje oproti 
dohodnuté TZD nebo dopravnímu 
opat ení (netýká se nasazení 
náhradního vozidla po dobu nutnou 
k vým n  vozu za p edepsaný typ). 

4× ro n  D - pr b "né sledování zm n 
kapacity (hlá!ení dopravce do 9:00 
následujícího dne) 
- namátkové m ení p i kontrolní 
innosti 

- ukazatel: procento pln ní 
linkových km dle p edepsaného 
typu vozidla (Eb, Md, Sd, Kb) 

5.2.1.A Bezbariérovost 
vozidel 

Dopravce provozuje bezbariérov  
p ístupná vozidla (viz terminologie). 
Vozidla spl ují podmínky 
bezbariérovosti pro zrakov  
posti"ené (viz body 6 a 7 Obecných 
podmínek pro autobus PID). 

60 % 
m sí ního 
souhrnu 

výkon  na 
m stských 

linkách PID, 
z toho 

min. 40 % 
garantovaných 

v J ; 
20 % 

m sí ního 
souhrnu 

výkon  na 
p ím stských 
linkách PID, 

z toho 
min. 10 % 

garantovaných 
v J  

DPM 100 % D - ni"!í ne" stanovená procentuální 
vý!e 
- áste n  nebo pln  nefunk ní 
za ízení pro zrakov  posti"ené 

4× ro n  D - procento výkon  provedených 
bezbariérov  p ístupnými vozidly 
na m stských / p ím stských 
linkách 
- celkový podíl bezbariérov  
p ístupných vozidel ve vozovém 
parku 
- podíl garantovaných bezbariérov  
p ístupných spoj  z celkového 
po tu spoj  



Standard kvality M ení Vyhodnocení 

íslo Název Definice 

Úrove  
náro nosti Zp sob

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo
Nep ijatelná situace 

Frekvence Kdo
Poznámka/ukazatel 

5.2.2.A Garance 
bezbariérových 
spoj  

Spoje, vyzna ené v jízdním ádu 
mezinárodním symbolem pro 
p epravu osob na vozíku pro invalidy 
(garantované spoje), jsou zaji!t ny 
po celou dobu a v celé délce 
bezbariérov  p ístupným vozidlem. 

99,50 % DPM 100 % D - nedodr"ení garance bezbariérových 
spoj  (netýká se nasazení 
náhradního vozidla po dobu nutnou 
k vým n  vozu za p edepsaný typ) 
- na spoj je vypraveno vozidlo 
s nefunk ní nájezdovou plo!inou 

4× ro n  D - pr b "né sledování zm n 
(hlá!ení dopravce do 9:00 
následujícího dne) 
- namátkové m ení p i kontrolní 
innosti 

- ukazatel: procento pln ní 
linkových km dle p edepsaného 
typu vozidla 

5.2.3.A Obslou"ení 
zastávek 

Vozidlo obsluhuje zastávky ur ené 
pro daný spoj. Cestujícím je 
umo"n n ( asov  i místn ) 
bezproblémový výstup / nástup, 
pokud to provozní situace umo" uje 
a to v etn  osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
V zastávkách na znamení zajistí 
dopravce zastavení vozidla, 
nachází-li se viditeln  v prostoru 
zastávky jedna nebo více osob nebo 
zastavilo-li ji" v prostoru zastávky 
jiné vozidlo nebo pou"ije-li cestující 
ve vozidle vnit ní signalizaci nebo 
nejsou-li ve vozidle hlá!eny 
zastávky. 

# DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R - bezd vodné vynechání 
a neobslou"ení zastávky 
- bezd vodné sjetí z trasy i 
neodbavení cestujících 

4× ro n  R po et neobslou"ených zastávek 
z celkového po tu provedených 
kontrol 

5.2.4.A Dopl kový 
prodej jízdenek 
na m stských 
linkách 

idi  na m stských linkách je 
povinen nastoupit slu"bu v"dy 
s dostate nou zásobou jízdenek pro 
dopl kový prodej s p ihlédnutím 
k obvyklému rozsahu prodeje na 
lince, minimáln  v!ak 10 kus  
plnocenných jízdenek. idi  je 
ochoten tyto jízdenky prodávat. 

# DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R - neschopnost zaji!t ní dopl kového 
prodeje jízdenek za p im enou 
hotovost ve smyslu SPP PID ani po 
uplynutí asu na dovybavení (60 min 
od zji!t ní, resp. u linek s ob "nou 
dobou nad 60 min do hodnoty ob "né 
doby) 
- nevydání jízdenky p i p evzetí 
hotovosti 
- vydání neplatné jízdenky 

4× ro n  R po et zji!t ných závad z celkového 
po tu provedených kontrol 

5.2.5.A Prodej 
jízdenek na 
p ím stských 
linkách 

idi  prodává jízdenky v souladu se 
SPP PID a Tarifem PID. Platné 
jízdenky vydává jako protihodnotu 
k p edané hotovosti cestujícími 
(p im ená hotovost ve smyslu SPP 
PID). idi  také d sledn  kontroluje 
tarifní káze  cestujících (platnost 
p edlo"ených jízdních doklad ). 

# DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R - nevydání jízdenky p i p evzetí 
hotovosti 
- vydání neplatné jízdenky 
- stanovená kontrola jízdních doklad  
není provád na 

4× ro n  R po et zji!t ných závad z celkového 
po tu provedených kontrol 



Standard kvality M ení Vyhodnocení 

íslo Název Definice 

Úrove  
náro nosti Zp sob

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo
Nep ijatelná situace 

Frekvence Kdo
Poznámka/ukazatel 

5.2.6.A Funk nost 
odbavovacího 
za ízení 

Odbavovací za ízení ve vozidle 
(pokladna na p ím stských linkách, 
ozna ova e) je pln  funk ní. 
V odbavovacím za ízení je pou"ito 
správných nále"itostí (papír, páska). 

95 % MSS 
(FZ) 

75 % voz  R - nefunk ní odbavovací za ízení nebo 
jeho ást ( idi em nenahlá!ené i po 
uplynutí doby od nahlá!ení idi em do 
v asné vým ny vozidla # 60 min, 
resp. u linek s ob "nou dobou nad 
60 min do hodnoty ob "né doby) 
- chybn  fungující ozna ova e mající 
vliv na platnost ozna ené jízdenky 
- více ne" 50 % nefunk ních 
ozna ova  
- pou"ití nesprávné barvy pásky 
v ozna ova i 
- pou"ití neschváleného papíru 
v za ízení na výdej jízdenek 
- neoprávn ná manipulace 
s odbavovacím za ízením 

4× ro n  R podíl vozidel bez závad oproti 
definici standardu z po tu 
kontrolovaných vozidel 

5.3.1.A Informování ve 
vozidlech 

Informace ve vozidle (vn  i uvnit ) 
odpovídají Obecným podmínkám 
pro autobus PID (sou ást standard  
kvality PID), jsou kompletní, aktuální 
a itelné. 

85 % MSS 
(FZ) 

75 % voz  R - chyb jící, nefunk ní nebo neplatné 
informa ní prvky (zobrazova  asu 
a pásma, linkové a sm rové 
orientace) 
- neodstran né závady ve vybavení 
vozidla platnými SPP PID, vý atkem 
z Tarifu PID do 3 pracovních dn  od 
nahlá!ení 
- nefunk ní nebo !patn  sly!itelné 
hlá!ení zastávek nebo chybn  
hlá!ené zastávky (minimáln  3 po 
sob  jdoucí) 
- chybné p epínání tarifních pásem 
- odchylka zobrazova e asu v t!í 
ne" 1 minuta 

4× ro n  R podíl vozidel bez závad oproti 
definici standardu z po tu 
kontrolovaných vozidel 

5.3.2.A Informování na 
zastávkách 

Informace na zastávce odpovídají 
Obecným podmínkám pro 
zastávku PID (sou ást standard  
kvality PID), jsou kompletní, aktuální 
a itelné. 

90 % MSS 
(FZ) 

30 % 
zastávek na 

území Prahy, 
100 % 

zastávek 
mimo území 

Prahy 

R Neodstran né závady ve vybavení 
zastávky do 3 pracovních dn  od 
nahlá!ení (odpov dnost za výv s 
platného ZJ  p íslu!í dopravci 
licen n  provozované linky, není-li 
smluvn  upraveno jinak; odpov dnost 
za v!e ostatní p íslu!í majiteli 
zastávkového za ízení).  

4× ro n  R podíl zastávek bez závady oproti 
definici standardu z celkového 
po tu kontrolovaných zastávek 

5.4.1.A P esnost 
provozu 

Provoz je zaji! ován v souladu 
s platným jízdním ádem. Provoz je 
p esný, pohybuje-li se odchylka od 
jízdního ádu u nácestné zastávky 
v rozmezí 0 s a" +179 s, u výchozí 
zastávky 0 a" +59 s. 

75 % pro 
p esný provoz, 

max. 1,5 % 
nep ijateln  
p edjetých 

spoj  

DPM, 
MSS 
(FZ) 

100 % D - záporná odchylka vy!!í ne" 59 s 
u v!ech zastávek 
- kladná odchylka bezd vodn  vy!!í 
ne" 59 s u výchozích zastávek nebo 
179 s u nácestných zastávek 

4× ro n  D - podíl spoj  odpovídajících definici 
p esného provozu (0 s a" +179 s) 
z po tu m ených spoj  
- procento nep ijateln  p edjetých 
spoj  (záporná odchylka vy!!í ne" 
59 s) 



Standard kvality M ení Vyhodnocení 

íslo Název Definice 

Úrove  
náro nosti Zp sob

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo
Nep ijatelná situace 

Frekvence Kdo
Poznámka/ukazatel 

5.4.2.A P estupní 
vazby 

idi i dodr"ují p edepsané 
návaznosti a p estupy vyzna ené ve 
vozovém jízdním ádu nebo 
v odbavovacím za ízení a musí 
umo"nit cestujícím p estup v etn  
cestujících s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Pokud není 
stanoveno jinak, v p ípad  zpo"d ní 
n kterého spoje idi  vy kává na 
p estup od asu odjezdu dle J : 
a) na m stských linkách maximáln  
179 s 
b) na p ím stských a no ních linkách 
a p i p estupu na vlak maximáln  
299 s, poté postupuje dle dispozic 
dispe inku dopravce, p ípadn  
koordina ního dispe inku PID. 

# DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R Nedodr"ení p edepsaného p estupu / 
návaznosti (bez p íkazu dispe inku). 

4× ro n  R Po et nedodr"ení návazností 
z po tu provedených kontrol 

5.5.1.A Chování 
jízdního 
personálu 

Provozní personál se chová slu!n , 
vst ícn  a p átelsky bez hrubého 
poru!ení pravidel slu!ného 
chování, komunikace v eském nebo 
slovenském jazyce. Spolupracuje 
v rámci svých kompetencí s orgány 
p epravní a dopravní kontroly 
pov ených pracovník  dopravce 
a objednatele. Provozní personál 
nesmí b hem pobytu ve vozidle 
kou it. Provozní personál je 
seznámen s pravidly jednání 
s osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a tato pravidla 
dodr"uje. 

# DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R - hrubé poru!ení pravidel slu!ného 
chování v i cestujícím (nap . 
vulgární vyjad ování, urá"ení 
cestujících) 
- bezd vodné odmítnutí p epravy 
osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
- znemo"n ní nebo brán ní výkonu 
dopravní a p epravní kontroly 
- kou ení provozního personálu ve 
vozidle 
- idi  neumí komunikovat eským 
nebo slovenským jazykem 

4× ro n  R po et zji!t ných závad oproti 
definici standardu z po tu 
provedených kontrol 

5.5.2.A Ústrojová 
káze  

idi  je po celou dobu výkonu od n 
ve slu!ném a istém od vu (uniforma 
p íslu!ného dopravce nebo jednotný 
od v, stanovený dopravcem # 
detailní popis u objednatele ROPID):
- jednobarevná decentní ko!ile nebo 
poloko!ile 
- vesta nebo svetr 
- tmavá bunda nebo sako 
- tmavé jednobarevné kalhoty nebo 
sukn  (v letním období mo"no krátké 
kalhoty) 
- pevná obuv 

95 % MSS 
(FZ) 

75 % voz  R Nevhodná stejnokrojová káze , která 
je v rozporu s definicí standardu. 

4× ro n  R podíl kontrol bez závady oproti 
definici standardu z celkového 
po tu kontrol 



Standard kvality M ení Vyhodnocení 

íslo Název Definice 

Úrove  
náro nosti Zp sob

Rozsah 
( tvrtletí) 

Kdo
Nep ijatelná situace 

Frekvence Kdo
Poznámka/ukazatel 

5.6.1.A istota vozidel Interiér i exteriér vozidla je p i 
výjezdu na ka"dou ást výkonu istý 
(exteriér s výjimkou mrazivých dn ), 
udr"ovaný, upravený, bez 
odpudivých prvk . Dopravce 
odstra uje v rámci svých mo"ností 
a v co nejkrat!ím ase po zji!t ní 
prvky grafitti vn  i zevnit  vozidla. 

90 % MSS 
(FZ) 

75 % voz  R Silné zne i!t ní vozidla, zp sobující 
ne itelnost informa ních prvk  nebo 
takové hygienické podmínky, které 
ohro"ují zdraví cestujících (siln  
zne i!t né seda ky, zadr"ovací ty e, 
úchyty pro cestující). 

4× ro n  R Pr m rná istota v!ech m ených 
vozidel dle bodového hodnocení 
jednotlivých aspekt  (vn j!í istota, 
itelnost informa ních prvk , 

seda ky, podlaha) s p i azením 
váhy ( ty bodová stupnice) 

5.6.2.A istota 
zastávkových 
za ízení 

Zastávkový ozna ník a jeho 
p íslu!enství je udr"ováno isté 
a nepo!kozené. V!echny informa ní 
prvky, zastávkové jízdní ády 
a provozní informace jsou dob e 
itelné. 

90 % MSS 
(FZ) 

30 % 
zastávek na 

území Prahy, 
100 % 

zastávek 
mimo území 

Prahy 

R Neodstran né závady v istot  
zastávkových ozna ník  a jejich 
p íslu!enství do 3 pracovních dn  od 
nahlá!ení. 

4× ro n  R podíl zastávek bez závady oproti 
definici standardu z celkového 
po tu kontrolovaných zastávek 

5.7.1.A Rizikové 
situace 

Cestující se ve vozidle nesetká se 
situací, která by mohla ohrozit jeho 
bezpe nost, zdraví i "ivot. 
Technický stav vozidla odpovídá 
platným právním p edpis m, 
p ípadné závady je nutno ihned 
odstranit. 

# DPM 
(K) 

kontrolní 
vzorek 

R Záva"né technické závady vozidla 
ohro"ující bezpe nost i zdraví 
cestujících, nap íklad: 
- idi  je pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky 
- jízda s nezaji!t nými (nezav enými) 
dve mi 
- neupevn né seda ky ve voze 
- nezaji!t né nebo chyb jící úchyty 
pro cestující 

4× ro n  R po et zji!t ných rizikových situací 
z po tu provedených kontrol 

5.8.1.A Stá í vozidel Vozidlo v evidenci dopravce ur ené 
pro provoz na linkách PID není star!í 
ne" 12 let a pr m rné stá í vozového 
parku je ni"!í ne" 9 let (neplatí pro 
vozidla ur ená pro speciální linky # 
cyklobusy a zvlá!tní linky pro 
p epravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace). 

60 % DPM 100 % (data 
v"dy 

k poslednímu 
dni 

m eného 
tvrtletí) 

D Vozidlo provozované na linkách PID 
je star!í ne" 20 let (neplatí pro vozidla 
ur ená pro speciální linky # cyklobusy 
a zvlá!tní linky pro p epravu osob 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace). 

4× ro n  D - podíl vyhovujících vozidel 
- pr m rné stá í vozového parku 
- po et nep ijatelných situací 

Vysv tlivky: 
DPM = metoda p ímého provedení (sb r dat ze záznamového za ízení, statistiky dopravce nebo objednatele nebo m ení na vzorku) 
MSS = tajn  provedený zákaznický test 
K = m ení v rámci kontrolní innosti 
FZ = m ení fiktivním zákazníkem 
D = dopravce 
R = ROPID 



 

 

P íloha . 1 !  

Manuál informa ních 

a odbavovacích prvk   

pro autobusy PID 

Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

E-mail: ropid@ropid.mepnet.cz  Tel.: 234 704 591 

Web: www.ropid.cz Fax: 224 229 423 

VN J Í!PRVKY!

Obchodní!název!dr"itele!licence!
V souladu s platnými právními p edpisy na obou bo ních stranách vozidla. Vý"ka písmen musí 

být minimáln  30 mm. Název musí být umíst n v p ední ásti vozidla. Pokud je na lince nasazeno 
vozidlo jiného dopravce, musí být ozna ení dr!itele licence umíst né v p ední polovin  vozidla pod 
nebo nad ozna ením majitele vozidla. Pokud je v souladu s vyhlá"kou ozna ení majitele v zadní 
ásti vozidla, bude ozna ení dr!itele licence pod p id leným eviden ním íslem v p ední ásti 

vozidla. 

Eviden ní! íslo!
Na p ední stran  vozidla v levé ásti elní masky (z pohledu idi e). Na pravé bo ní stran  bude 

umíst no za p edními dve mi pod prvním oknem tak, aby nebylo zakrýváno k ídlem dve í 
otevírajícím se vn . Na zadní stran  vozidla pod oknem v levé ásti. Na levé bo ní stran  v p ední 
ásti vozidla pod prvním oknem za stanovi"t m idi e. V p ípad  nedostatku volného místa pro 

umíst ní eviden ního ísla na ur enou oblast karoserie je mo!né íslo umístit na okno, pouze v"ak 
v kontrastním provedení íslic na netransparentní podkladové fólii. ísla pro nov  objednané vozy 
po 1. 1. 2016 musí být v jednotném provedení # font písma DIN Mittelschrift, vý"ka íslic 100 mm. 
Barevné e"ení íslic musí být kontrastní v i podkladu. 

Logo!PID!
Formou tvercové samolepky o velikosti cca 180 × 180 mm umíst né na karoserii v p ední ásti 

levého i pravého boku vozidla (vyjma vozidel v jednotném barevném nát ru PID, který se ídí 
manuálem pro daný typ). Samolepky dodá objednatel. 

Linkové!orientace!

P ední 

Ti t né # viz ást Orienta ní plastové tabule pou!ívané na autobusech v provozu na linkách 
PID. 

Elektronické # v levé ásti ozna ení linky, v pravé ásti název cílové zastávky. Tablo musí být 
p es celou "í ku elního okna, men"í panely nejsou p ípustné. V p ípad  del"ího názvu cílové 
zastávky je mo!né jeho zobrazení ve dvou ádcích. 

Bo ní 

Ti t né # viz ást Orienta ní plastové tabule pou!ívané na autobusech v provozu na linkách 
PID. 

Elektronické # v levé ásti ozna ení linky, v pravé ásti v horním ádku název cílové zastávky, 
ve spodním ádku se st ídav  objevují vybrané d le!ité zastávky ve sm ru jízdy, které je"t  nebyly 
obslou!eny. 

Orientace se umís uje pouze na pravou bo ní stranu ve sm ru jízdy autobusu. Z levé strany se 
vozidla neozna ují. 

Zadní 

Ti t né # viz ást Orienta ní plastové tabule pou!ívané na autobusech v provozu na linkách 
PID. 
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Elektronické # zobrazuje se pouze ozna ení linky. 

V ECHNY! ORIENTACE! MUSÍ! BÝT! ITELNÉ za normální i sní!ené viditelnosti i za p ímého 
slune ního svitu (osv tlení nebo pou!ití LED diod, u nov  objednaných vozidel po 1. 1. 2016 
povoleny pouze LED diody oran!ové/jantarové barvy). 

Po adové! íslo!
Ti"t né # rozm r 100 × 100 mm, vý"ka íslic 80 mm, elektronické # vý"ka íslic minimáln  

80 mm. Po adové íslo m !e být dopln no logem nebo obchodním jménem dopravce, které bude 
nad nebo pod íslicí a nesmí být na úkor velikosti íslic. Umíst ní na obou stranách vozidla 
v dolním kraji bo ního (nap . Karosa B732) nebo elního okna (pokud je okno zaoblené # nap . 
Karosa B931) tak, aby bylo vid t p i pohledu z boku vozidla. 

Ozna ení!bezbariérového!vozidla!
Pokud vozidlo spl uje po!adavky na bezbariérové vozidlo, bude toto ozna ení na pravé stran  

ela vozidla (z pohledu idi e). Minimální rozm ry pro jednotlivé piktogramy: 130 × 130 mm. 
Shodn  musí být u nov  objednaných vozidel po 1. 1. 2016 ozna eny i p íslu"né dve e. 

Pokyny!pro!cestující!(základní!povinná!výbava)!
Usm rn ný!nástup!p edními!dve mi # samolepka musí být umíst na u ka!dých dve í s výjimkou 

prvních. Platí pro vozidla zaji" ující provoz na p ím stských linkách (výskyt na m stských linkách 
nevadí). Dodá objednatel (mimo DPP). 

Zde!neplatí!SMS!jízdenka # samolepka je umíst na pouze na autobusech, které zaji" ují provoz 
pouze na p ím stských linkách. Samolepka se neumís uje na vozy, které zaji" ují sou asn  
provoz také na m stských linkách. Umíst ní u p edních dve í. Dodá objednatel (mimo DPP). 

Dopl kový!prodej! jízdenek! idi em!# u p edních dve í na m stských linkách. Na p ím stských 
linkách umíst ní samolepky nevadí. Dodá objednatel (mimo DPP). 

Samolepky!(piktogramy) o rozm ru nejmén  70 × 70 mm na ka!dé dve e vozidla podle ur ení 
nástupu: pes, ko árek, mezinárodní symboly bezbariérové p ístupnosti, zákaz kou ení. 

V ECHNY!TYTO!SAMOLEPKY!A!PIKTOGRAMY!MUSÍ!BÝT! ITELNÉ p i otev ených i zav ených dve ích. 

Výbava!pro!osoby!se!smyslovým!posti"ením!zraku!
Vysíla , p ijíma , vn j"í a p íposlechový reproduktor na stanovi"ti idi e) # identifikace vozidla 

(dálkov  aktivované hlá"ení ísla linky a sm ru jízdy vn  vozidla, identifikace po!adavku na nástup 
zrakov  posti!eného do vozidla (hlá"ení nástupu idi i). 

VNIT NÍ!PRVKY!

Eviden ní! íslo!
Umíst ní na zadní stran  kabiny idi e, íslo musí být viditelné z prostoru vozu. V p ípadech, 

kdy za idi em není pevná p epá!ka, na kterou by bylo mo!né íslo umístit, lze toto íslo umístit na 
jinou plochu kolmou k ose vozidla v p ední ásti vozidla takovým zp sobem, aby bylo dob e 
viditelné z prostoru pro cestující. Provedení ísla s íslicemi v erné barv  na bílém "títku (u nov  
za azených nebo p e íslovaných vozidel), vý"ka íslic nejmén  30 mm. 

Zobrazova ! asu!a!pásma!
V p ední ásti vozidla (na kabin  nebo jiném vhodném míst  v p ední ásti vozidla). Zobrazova  

musí být umíst n tak, aby m li p ehled i cestující v zadní ásti autobusu. 

Ozna ova e!
Nejmén  jeden ozna ova  u ka!dých dve í. Ozna ova e umíst né v blízkosti seda ek pro 

p epravu cestujících se zdravotním posti!ením musí být umíst ny nejvý"e 1200 mm nad podlahou 
vozidla. 
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Hlási !zastávek!
Ka!dé vozidlo musí být vybavené funk ním hlási em zastávek. Toto hlá"ení musí být z eteln  

sly"et i v p ípadech, kdy je autobus v pohybu. 

Odbavovací!za ízení!
V"echna vozidla zaji" ující provoz na linkách ady 300, 400 a 600 musí být 

vybavena funk ní pokladnou nebo kompatibilním za ízením pro tisk jízdenek se 
te kou bezkontaktních ipových karet. Odbavovací za ízení musí být umíst no 

tak, aby cestující mohl kartu bez obtí!í p ilo!it a idi  následn  mohl zkontrolovat 
platnost jízdních doklad  nahraných na kart . Místo pro p ilo!ení karty musí být 

ozna eno symbolem karty dle vzoru. 

Dopl kový!prodej!jízdenek!u! idi e!
Samolepka musí být umíst na ve vozidlech, které zaji" ují provoz na m stských linkách. Její 

umíst ní musí být na kabin  idi e nebo v prostoru stanovi"t  idi e takovým zp sobem, aby ji 
vid l cestující, který nastupuje p edními dve mi. 

Vnit ní!bo ní!orientace!
Ti t né # viz oddíl Orienta ní! plastové! tabule! pou"ívané! na!autobusech! v!provozu! na!

linkách!PID. 

Vnit ní!panel!(LED,!LCD)!
Bude umíst n v p ední ásti v ose vozidla pod stropem. Umíst ní je nutné zvolit tak, aby 

zobrazované informace byly vid t z prostoru vozu. Na tomto panelu se zobrazuje íslo linky, název 
kone né zastávky, název následující zastávky, sm r jízdy (p es zastávky i do zastávky), p ípadn  
dal"í informace, které mohou nahrazovat vnit ní bo ní orientaci za p edpokladu, !e tyto údaje 
budou zobrazeny nep etr!it  b hem p epravy cestujících. Vzhled a struktura zobrazovaných 
informací u vnit ních LED a LCD panel  dle samostatného manuálu (k dispozici u objednatele). 

Vý atek!ze!SPP!PID!
Umíst ní bu  formou samolepky na kabin  idi e nebo formou papírových list  formátu 2× A3 

ve fabionu na strop  vozidla. Pokud není jiná mo!nost, je mo!né umístit vý atek na okno 
v prostoru pro ko árek, ale m l by z stat dostate ný prostor pro výhled z vozidla. Jednotlivé ásti 
vý atku musí být umíst ny na stejném míst  (vedle sebe nebo pod sebou) tak, aby druhá ást 
navazovala na první. 

Vý atek!z!Tarifu!PID!
Umíst ní ve fabionu na strop  vozidla v prostoru u druhých dve í nebo v dostate n  p ístupném 

prostoru pro cestující. Vý atek má formát 2 listy A3. Jednotlivé ásti vý atku musí být umíst ny na 
stejném míst  (vedle sebe nebo pod sebou). 

Ozna ení!vyhrazených!míst!
V souladu s vyhlá"kou . 175/2000 Sb. musí být ozna eno nejmén  6 sedadel pro cestující 

s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech zaji" ujících provoz na linkách MHD nebo 
nejmén  2 sedadla ve vozidlech zaji" ujících ostatní linky. Tato sedadla jsou ozna ena 
piktogramem o rozm ru nejmén  70 × 70 mm a jsou umíst na poblí! dve í vhodných pro nástup 
t chto cestujících. 
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1.! ORIENTA NÍ!TABULE!#!ZÁKLADNÍ!USTANOVENÍ!

1. V"echny íslice u!ívané na orienta ních tabulích (dále jen $orientace%) budou typu n mecké 
normované DIN Mittelschrift, typ písma na textech bude ALTERNATE GOTHIC 2 BTCE. 
Na cílových orientacích bude pou!íváno rovn ! normované písmo DIN Engschrift. Vý"ka písma 
je závislá na délce textu. Názvy výchozí, nácestných a cílové zastávky na bo ních orientacích 
musí být z d vodu zaji"t ní dobré itelnosti cestujícími maximáln  p ti ádkové. 

2. Výchozí a cílové zastávky na bo ních orientacích musí být vyzna eny velkým písmem, ostatní 
názvy malým. Výchozí a cílová zastávka musí být v!dy uvedena na samostatném ádku. 
Výjimku tvo í pouze dopl ující informace vztahující se k t mto kone ným zastávkám, uvedená 
v závorce (nap íklad omezený asový rozsah provozu nebo omezený po et spoj ). 

3. Na bo ních orientacích musí být p ednostn  uvád ny výchozí a cílová zastávka a nácestné 
zastávky významné pro konkrétní linku. Orientace p ím stských linek musí mít na vnit ní stran  
v p estupových zastávkách uvedeny i ísla linek s garantovanou návazností. Také je mo!né 
pou!ít zkratku SID, symbol vlaku nebo symbol tramvaje. 

4. U linek s více variantami tras musí být v!dy uvedena mezilehlá kone ná zastávka, která je 
zobrazena velkými písmeny, p ípadn  musí být pro ka!dou variantu vyrobena samostatná 
orientace. 

5. Rozm ry textového pole u bo ních orientací jsou 190 × 310 mm. Levý a pravý okraj písma 
od kraje textového pole je 20 mm. 

6. V"echny orientace o tlou" ce 2#3 mm musí být zhotoveny z nepr hledného materiálu (plast, 
tvrdý karton, pop ípad  jiný pevný nepr hledný materiál). Orientace o tlou" ce 2 mm mají 
na hranách rádius 1 mm (u orientací o tlou" ce 3 mm je rádius 1,5 mm). Rohy v"ech orientací 
jsou zaobleny polom rem 4 mm. 

2.! P EHLED! ORIENTACÍ! POU$ÍVANÝCH! V!AUTOBUSECH!
LINEK!PID!

2.1! Orientace!pravidelných!linek!PID!v!nevýlukovém!stavu!

p ední podklad erný, íslo bílé o vý"ce 170 mm, rozm r 210 × 600 mm, tisk jednostranný. 

bo ní 

m stské! linky # podklad erný, íslo bílé o vý"ce 150 mm, text podklad bílý, písmo erné, 
rozm r 210 × 600 mm, tisk oboustranný. 

p ím stské! linky!vn  # podklad erný, íslo bílé o vý"ce 150 mm, text podklad bílý, písmo 
erné, rozm r 210 × 600 mm. 

p ím stské!linky!zevnit  # podklad bílý, písmo erné, v levém horním rohu je umíst no íslo 
linky v ráme ku obdélníkového tvaru, vedle n ho logo PID, ve spodní ásti orientace je 
schematicky znázorn na trasa linky se v"emi zastávkami ($teplom r%), v p estupních 
bodech symbol metra, vlaku nebo tramvaje. 

zadní podklad erný, íslo bílé o vý"ce 150 mm, rozm r 210 × 250 mm, tisk jednostranný. 

cílová podklad erný, písmo bílé, rozm r 100 × 400 mm, tisk oboustranný. 

Orienta ní plastové tabule

pou"ívané na autobusech 

v provozu na linkách PID
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2.2! Orientace! pravidelných! linek! PID! ve! výlukovém! stavu! a! linek! náhradní!
dopravy!

p ední podklad erný (pop . !lutý), íslo bílé (resp. erné) o vý"ce 170 mm, rozm r 
210 × 600 mm, tisk jednostranný, za íslem linky znázorn no ustálené výlukové logo 
obdélníkového tvaru v erné barv . 

bo ní 

m stské! linky # podklad erný (pop . !lutý), íslo bílé (resp. erné) o vý"ce cca 150 mm 
(spodní hrana ísla je v úrovni spodní hrany textu cílové kone né zastávky), text 
podklad bílý (pop . !lutý), písmo erné, rozm r 210 × 600 mm, tisk oboustranný, texty 
výlukových zastávek mohou být uvedeny kurzívou a podtr!eny. 

p ím stské! linky! vn  # podklad erný (pop . !lutý), íslo bílé (resp. erné) o vý"ce 
cca 150 mm (spodní hrana ísla je v úrovni spodní hrany textu cílové kone né 
zastávky), text podklad bílý (pop . !lutý), písmo erné, texty výlukových zastávek 
mohou být uvedeny kurzívou a podtr!eny. 

p ím stské! linky! zevnit  # podklad erný (pop . !lutý), písmo bílé (resp. erné), v levém 
horním rohu je umíst no íslo linky v ráme ku obdélníkového tvaru, vedle n ho logo 
PID a ustálené výlukové logo obdélníkového tvaru v erném obdélníkovém poli ve 
spodní ásti orientace je schematicky znázorn na trasa linky se v"emi zastávkami 
a s vyzna ením objízdné trasy ($teplom r%), v p estupních bodech symbol metra, vlaku 
nebo tramvaje, neobsluhované zastávky a trasa mohou být erven  p e"krtnuty, 
pop ípad  p elepeny !lutou p elepkou, nebo nejsou uvedeny v bec. 

zadní podklad erný (pop . !lutý), íslo bílé (resp. erné) o vý"ce cca 150 mm, rozm r 
210 × 255 mm, tisk jednostranný. 

cílová podklad erný (pop . !lutý), písmo bílé (resp. erné), rozm r 100×400 mm, tisk 
oboustranný. 

2.3! Orientace!%kolních!linek!

p ední podklad erný, íslo bílé o vý"ce 150 mm, text $&KOLNÍ LINKA%, rozm r 
210 × 600 mm, tisk jednostranný. 

bo ní! íslo a text jako p ední, rozm r 210 × 600 mm, tisk oboustranný.!

zadní! vlo!eno ozna ení O04, rozm r 210 × 255 mm. 

cílová vlo!eno ozna ení O04, rozm r 210 × 255 mm. 

3.! DOPL KY!K!ORIENTA NÍMU!SYSTÉMU!

3.1! Barevný! podtisk! piktogram ! tras! metra! a! "elezni ních! tratí! za azených!
do!systému!PID!na!bo ních!a!dodatkových!orientacích!

1. Pro lep"í informovanost p edev"ím mimopra!ských cestujících a cizinc  je na orientacích 
zavedeno barevné rozli"ení piktogram  linky metra, !elezni ních tratí a tramvajových tratí vedle 
názvu zastávky, kde je mo!no na tyto dopravní prost edky PID p estoupit. 

2. Podtisk piktogramu: linka A = zelený, linka B = !lutý, linka C = ervený, !elezni ní trat  
v systému PID = modrý, tramvaje = oran!ový. V p ípad  mo!nosti soub !ného p estupu na dv  
trasy metra je barevné pole rozd leno na 2 stejné ásti v barvách obou tras, nap . stanice 
FLORENC = !luto- ervená. Pokud je mo!no p estoupit zárove  na metro a tramvaj nebo 
!eleznici v systému PID jsou uvedeny dva (resp. t i) piktogramy vedle sebe. 

3. Rozm ry barevného podtisku na sm rových tabulkách i na bo ních orientacích jsou 
proporcionáln  v souladu s velikostí písma. 

U no ních autobusových linek se uvádí pouze piktogramy tramvají.!
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3.2! P elepky!text !na!bo ních!orientacích!

P elepky ze samolepící fólie slou!í k p elepení do asn  nebo trvale neplatných text  na 
bo ních orientacích a k nahrazení textem novým. Rozm ry p elepek jsou dány velikostí 
p elepovaného textu. 

4.! TECHNICKÉ!PARAMETRY!

4.1! Rozm ry!orientací!

p ední 600 × 210 mm 

bo ní 600 × 210 mm 

zadní 255 × 210 mm 

cílové 400 × 100 mm 
!

4.2! Osv tlení!orientací!v!dr"ácích!

P ední a bo ní dr!áky orientací musí být osazeny t emi funk ními !árovkami o výkonu 
nejmén  5 W. 

4.3! Umis ování!orienta ních!tabulí!do!dr"ák !(p i!pohledu!zevnit !autobusu)!

4.3.1 Autobusy standardní délky (do 15 m) 

p ední # ve schrán  umíst né v pravém horním rohu elního okna autobusu. 

bo ní # v dr!áku umíst ném ve st edu horního okraje pravého bo ního okna (ve sm ru jízdy) 
ve st ední ásti autobusu. 

zadní # v dr!áku umíst ném v levém dolním rohu zadního okna autobusu. 

cílové # v dr!áku umíst ném v pravé dolní ásti p edního okna autobusu. 

4.3.2 Kloubové autobusy 

p ední # ve schrán  umíst né v pravém horním rohu elního okna autobusu. 

1.!bo ní # v dr!áku umíst ném ve st edu horního okraje pravého bo ního okna (ve sm ru jízdy) 
ve st ední ásti p edního dílu autobusu. 

2.!bo ní # v dr!áku umíst ném ve st edu horního okraje pravého bo ního okna (ve sm ru jízdy) 
ve st ední ásti zadního dílu autobusu. 

zadní # v dr!áku umíst ném v levém dolním rohu zadního okna autobusu. 

cílové # v dr!áku umíst ném v pravé dolní ásti p edního okna autobusu. 
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5.! VZORY!ORIENTACÍ!

elní!orientace:!

 

Bo ní!orientace!pro!m stské!linky!oboustranná,!pro!p ím stské!linky!vn !autobusu:!

 

Bo ní!orientace!pro!p ím stské!linky!zevnit !autobusu:!
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Zadní!orientace:!

 

Cílová!orientace:!

 

6.! VZORY!PIKTOGRAM !

P estup!na!linku!metra!A:!

 

P estup!na!linku!metra!B:!

 

P estup!na!linku!metra!C:!

 

P estup!na!"elezni ní!linky!nebo!trat !v!systému!PID:!

 nebo  nebo  
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P estup!na!linky!tramvají:!

 

P estup!na!linky!autobus :!

 

P estup!na!linky!p ívoz :!

 

P estup!na!linku!lanovky:!

 

Výlukový!symbol:!

 nebo  



 

 

P íloha 2 ! Manuál pro vzhled 

zastávek v systému PID 

Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1. 1. 2016 
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Související normy, vyhlá#ky a dal#í odborné podklady 

• ON 73 6425 Zastávky m stské hromadné dopravy 

• SN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky 

• SN 73 6425%1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní uzly a stanovi"t  
% ást 1: Navrhování zastávek 

• SN 01 8020 Dopravní zna ky na pozemních komunikacích 

• SN EN 12899%1 Stálé svislé dopravní zna ení % ást 1: Stálé dopravní zna ky 

• Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL6 % Vybavení pozemních komunikací, 
6.1 Svislé dopravní zna ky 

• Vyhlá"ka Ministerstva dopravy a spoj  . 30/2001 Sb. 

• Vyhlá"ka . 369/2001 Sb. o obecn  technických po!adavcích zabezpe ujících u!ívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

• SN ISO 7001 Ve ejné informa ní zna ky + doporu ení Institutu informa ního designu 

• SN ISO 3864 Bezpe nostní barvy a bezpe nostní zna ky 

Úvod 

D vodem pro vydání tohoto manuálu je podrobn  stanovit po!adavky na ozna níky zastávek 
linkové osobní dopravy, které jsou zahrnuty do systému Pra!ské integrované dopravy. Manuál 
jasn  stanoví po!adovanou unifikaci jednotících prvk  dopravního systému (to znamená 
provedení svislé DZ IJ 4a "Zastávka# a p edev"ím prvk  zastávkového informa ního 
systému, které by pro celý dopravní systém m ly mít jednotnou obsahovou vypovídací schopnost 
a shodné grafické provedení) a dopl uje tak obecn  platná ustanovení technických norem 

SN 73 6425%1, SN EN 12899%1 a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spoj  R . 30/2001 Sb. 
Naopak nep edepisuje dopravc m konkrétní technické a výrobní provedení ozna níku zastávky. 
Závazná podoba manuálem po!adovaných parametr  odpovídá p íslu"ným Vzorovým list m 
staveb pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy a spoj  R (svislá DZ IJ 4a 
#Zastávka$) a vychází z doporu ení eské pobo ky mezinárodního Institutu informa ního designu 
s p ihlédnutím k SN ISO 7001 (prvky zastávkového informa ního systému). 
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1. P EDM T MANUÁLU 

Manuál informativn  uvádí mo!nosti technického uspo ádání nosi  ozna ník  zastávky 
( ást 4) a jejich p íslu"enství ( ást 6), vhodných k instalaci normativn  p edepsaného ozna ení 
( ást 5) a p edepsaného jednotného obsahového provedení zastávkových informa ních prvk  
( ásti 8 a 9). Manuál informativn  uvádí té! p íklady a doporu ené velikostní provedení 
informa ních vitrín v zastávkových p íst e"cích, p est e"ení nástupi"  apod. ( ást 7). 

2. TERMÍNY A DEFINICE 

2.1 Pro ú ely manuálu se pou!ívají následující definice: 

2.1.1 PID: Pra!ská integrovaná doprava. Dopravní a tarifní systém zahrnující ve"keré 
prost edky M stské dopravy v hl. m. Praze (metro, tramvaje, autobusy), za azené p ím stské 
autobusové linky a vybrané trat  eských drah na území a v aglomeraci hl. m. Prahy. 

2.1.2 m stská linková osobní doprava: je ve ejná linková osobní doprava provozovaná 
k uspokojování p epravních pot eb m sta a jeho zájmového p ilehlého území v rámci jednotného 
tarifn  propojeného dopravního systému. Pro pot eby tohoto manuálu tedy systému PID. 

2.1.3 ozna ník: je úplné ozna ení zastávky linkové osobní dopravy v etn  zastávky 
manipula ní a dal"ích zastávek podle druhu dopravních prost edk , které musí být na ozna níku 
vyzna eny. Pro pot eby tohoto manuálu tedy ozna ení tramvajové nebo autobusové zastávky. 

2.1.4 nosi  zastávkových informací: nosná, zpravidla ocelová konstrukce umo! ující 
instalaci normativn  p edepsaných ozna ení "Zastávka#1  a p íslu"enství pro výv s 
zastávkových informa ních prvk , jízdních ád , p ípadn  dal"ích informa ních materiál . 

2.1.5 ZJ : zastávkový jízdní ád m stské linkové osobní dopravy. ZJ  jsou umís ovány do 
spodních  nebo p ídavných informa ních prostor na ozna níku, p ípadn  do informa ních 
vitrín umíst ných na nástupi"ti, a to bu  jednotliv , nebo v podob  informa ních tabel. 

2.1.6 zastávkový informa ní systém: ást informa ního systému PID, ur ená k výv su na 
ozna níky. Zastávkový informa ní systém se skládá ze zastávkových informa ních prvk . 

2.1.7 zastávkové informa ní prvky: soubor znakových a grafických ozna ení, slou!ících 
k identifikaci ozna níku (název zastávky) a k orientaci cestujících (informace o charakteru 
zastávky, tarifním pásmu, typu zastávky a zastavujících linkách) v etn  hmatových prvk  pro 
zrakov  posti!ené. Informace jsou podle pot eby dopl ovány piktogramy. Zastávkové informa ní 
prvky jsou umís ovány do horních informa ních prostor  a to bu  jednotliv , nebo v podob  
informa ních tabel. 

2.1.8 informa ní tablo: vým nný element se zastávkovými informacemi (ZJ , zastávkové 
informa ní prvky). Informa ní tabla jsou umís ována do informa ních prostor. 

2.1.9 informa ní prostor: prostor ur ený k výv su zastávkových informací. Pro pot eby této 
sm rnice jsou uva!ovány informa ní prostory na ozna níku zastávky nebo jeho p íslu"enství 
(horní , spodní  a p ídavné) a informa ní prostory mimo ozna ník zastávky (informa ní 
vitríny umís ované zpravidla v zastávkových p íst e"cích). 

2.1.10 piktogram: jednoduché, výsti!né a pochopitelné grafické znázorn ní nahrazující 
textové informace. 

                                                 
1
 Provedení dle SN EN 12899%1 #Stálé svislé dopravní zna ení % ást 1: Stálé dopravní zna ky$, 

Vzorových list  staveb pozemních komunikací VL6 120.14 01.03 (polom ry zaoblení roh  "títu a lemu) 
a VL6 127.04 01.03 (rozm ry plochy DZ 500 × 500 mm) nebo VL6 127.04-2 10.05 (rozm ry plochy 
DZ 410 × 410 mm) a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spoj  . 30/2001 Sb. ve zn ní pozd j"ích p edpis . Po 
p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat provedení dle SN 73 6425 #Autobusové, trolejbusové 
a tramvajové zastávky$. P echodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo vým ny dot eného 
konkrétního ozna níku. 
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3. OZNA OVÁNÍ ZASTÁVEK 

3.1 V systému PID je po!adováno ozna ovat zásadn  v"echny zastávky uvedené v licenci 
k provozování linky. To znamená zastávky, které jsou ur eny pro cestující. Jedná se o typy 
zastávek nástupní, nácestné, výstupní, ob asné a vzájemn  kombinované, v etn  kombinace 
výstupní+manipula ní. Ozna ování samostatných manipula ních zastávek je po!adováno 
pouze v p ípad , !e jejich poloha je stanovena v licenci k provozování dopravy na lince. 

3.2 Zastávky jsou ozna ovány zastávkovými ozna níky. Zastávkový ozna ník tvo í v!dy 
nosná konstrukce (nosi  zastávkových informací), dopln ná zna kou "Zastávka#2  a horním 
informa ním prostorem  se zastávkovými informa ními prvky. Spodní informa ní prostor  
se ZJ  nemusí být sou ástí spole né nosné konstrukce (nap íklad samostatné p ídavné rámy, 
zastávkové p íst e"ky apod.). U ozna ník , kde nedochází k nástupu cestujících, není spodní 
informa ní prostor  vy!adován v bec. Konstrukce rámu by v"ak s ohledem na mimo ádná 
(nap íklad výluková nebo jiná do asná) opat ení m la jeho dodate né vybavení umo! ovat. 

3.3 Konkrétní umíst ní ozna ník  musí respektovat po!adavky podélné vodicí linie pro 
zrakov  posti!ené. Konstrukce ozna níku musí být umíst na tak, aby byl podél n j zaji"t n 
pr chod v "í ce min. 900 mm. 

4. NOSNÉ KONSTRUKCE 

4.1 Zastávkové ozna níky lze z hlediska uspo ádání konstrukce obecn  rozd lit do 
následujících základních kategorií: 

4.1.1 Konstrukce jednoty ová, st edová je tvo ena nosným sloupkem kruhového (trubka), 
tvercového nebo obdélníkového pr ezu (jekl, profil). Normativn  p edepsané ozna ení zna kou 

"Zastávka# , horní informa ní prostor , p ípadn  spodní informa ní prostor  jsou na 
sloupek umíst ny st edov  symetricky % viz obr. 

4.1.2 Konstrukce jednoty ová, bo ní, vnit ní je tvo ena nosným sloupkem kruhového 
(trubka), tvercového nebo obdélníkového pr ezu (jekl, profil). Normativn  p edepsané ozna ení 
zna kou "Zastávka# , horní informa ní prostor , p ípadn  spodní informa ní prostor  
jsou na sloupek umíst ny stranov  % viz obr. 

4.1.3 Konstrukce jednoty ová, bo ní, vn j!í je tvo ena nosným sloupkem kruhového 
(trubka), tvercového nebo obdélníkového pr ezu (jekl, profil). Normativn  p edepsané ozna ení 
zna kou "Zastávka# , horní informa ní prostor , p ípadn  spodní informa ní prostor  
jsou ke sloupku p ipevn ny z boku % viz obr. 

4.1.4 Konstrukce rámová, vnit ní je sva ena (p ípadn  se"roubována nebo jinak spojena) 
ze sloupk  kruhového (trubka), tvercového nebo obdélníkového pr ezu (jekl, profil) a vyztu!ena 
p í níky. Normativn  p edepsané ozna ení zna kou "Zastávka# , horní informa ní prostor , 
p ípadn  spodní informa ní prostor  jsou umíst ny na rámu % viz obr. 

4.1.5 Konstrukce rámová, vn j!í je sva ena (p ípadn  se"roubována nebo jinak spojena) ze 
sloupk  kruhového (trubka), tvercového nebo obdélníkového pr ezu (jekl, profil) a vyztu!ena 
p í níky. Do této skupiny lze za adit i ozna níky v provedení zastávkového totemu. Normativn  
p edepsané ozna ení zna kou "Zastávka# , horní informa ní prostor , p ípadn  spodní 
informa ní prostor  jsou umíst ny uvnit  % viz obr. 

                                                 
2
 Provedení dle SN EN 12899%1 #Stálé svislé dopravní zna ení % ást 1: Stálé dopravní zna ky$, 

Vzorových list  staveb pozemních komunikací VL6 120.14 01.03 (polom ry zaoblení roh  "títu a lemu) 
a VL6 127.04 01.03 (rozm ry plochy DZ 500 × 500 mm) nebo VL6 127.04-2 10.05 (rozm ry plochy 
DZ 410 × 410 mm) a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spoj  . 30/2001 Sb. ve zn ní pozd j"ích p edpis . Po 
p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat provedení dle SN 73 6425 #Autobusové, trolejbusové 
a tramvajové zastávky$. P echodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo vým ny dot eného 
konkrétního ozna níku. 
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4.1.6 Konstrukce výlo$níková, vnit ní je sva ena (p ípadn  se"roubována nebo jinak 
spojena) ze sloupk  kruhového (trubka), tvercového nebo obdélníkového pr ezu (jekl, profil) 
a podle pot eby vyztu!ena p í níky. Normativn  p edepsané ozna ení zna kou "Zastávka#  
a horní informa ní prostor  jsou umíst ny na rámu % viz obr. 

4.1.7 Konstrukce výlo$níková, vn j!í je sva ena (p ípadn  se"roubována nebo jinak 
spojena) ze sloupk  kruhového (trubka), tvercového nebo obdélníkového pr ezu (jekl, profil) 
a podle pot eby vyztu!ena p í níky. Normativn  p edepsané ozna ení zna kou "Zastávka#  
a horní informa ní prostor  jsou umíst ny k rámu z boku % viz obr. 

4.1.8 Obecné mo!nosti technického uspo ádání konstrukce, uvedené v bodech 4.1.1 a! 
4.1.5, lze aplikovat také na samostatné p ídavné rámy pro ZJ . 

4.2 Jednotlivá uspo ádání je mo!no kombinovat podle místních podmínek a konkrétního 
technického e"ení. 

 

4.3 Nosná konstrukce ozna níku v trvalé poloze musí být pevn  zabudovaná do podlo!í. 
V p ípad  instalace do p edem p ipravené trubkové základny minimáln  300 mm pod úrove  
terénu. Mo!ná je i p ímá betoná! do zpevn ného podlo!í nebo usazení pomocí patky svislé DZ. 
Provizorní instalace do mobilních základen v úrovni terénu je povolena pouze v p ípad  ozna ení 
do asné (zpravidla výlukové) polohy (platí pro body 4.1.1 a! 4.1.5 a 4.1.8) 

4.4 Barva nosné konstrukce odpovídá ozna ování zastávek m stské dopravy (p eva!ující 
ervená RAL 3020, bílá RAL 9016, erná RAL 9017 a jako dopl ková modrá RAL 5022)3. P esný 

pom r barevného uspo ádání je p edm tem konkrétního technického e"ení. V p ípad , !e je 
zastávka umíst na v m stském intravilánu vybaveném jednotným mobiliá em (týká se zejména 
historických ástí obcí a m st za azených do PID), lze výjime n  v ádn  od vodn ných p ípadech 
pou!ít barevné provedení odpovídající tomuto jednotnému mobiliá i. 

                                                 
3
 Po p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat stávající nosné konstrukce v barevném uspo ádání 

obsahující barvu !lutou RAL 1023. P echodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo vým ny 
dot eného konkrétního ozna níku. 

a vý"ka horní hrany rámu 
ozna níku 3200%3600 mm 
nad úrovní terénu 

b horní hrana spodního 
informa ního prostoru 1600%
1800 mm nad úrovní terénu 

c minimální pr chozí vý"ka pod 
spodní hranou horního 
informa ního pole 2000 mm 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 3 3 

4.1.7 

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 

4.1.6 

4.1.8 

3 3

3 3

c 

a

b 

b
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5. ZNA KA "ZASTÁVKA# 

5.1 Vzhled zna ky "Zastávka#4  je normativn  stanoven SN 73 6425%1. Podle ustanovení 
§ 14, písm. d) Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spoj  . 30/2001 Sb. se na ní jako na informativní 
dopravní zna ku IJ 4a vztahuje SN EN 12899%1. P esn  ur ené rozm ry a polom ry zaoblení 
"títu (podkladové desky) a vlastní zna ky vymezují p íslu"né Vzorové listy staveb pozemních 
komunikací. 

5.2 Podoba významového symbolu dopravního prost edku, pro který je zastávka ur ena, se 
v souladu se zn ním p íslu"ných Vzorových list  staveb pozemních komunikací odvozuje od 
symbol  na svislých DZ IJ 4c #Zastávka autobusu$ a IJ 4d #Zastávka tramvaje$5. 

5.3 Zna ka "Zastávka#  m !e být provedena pouze následujícími zp soby: 

5.3.1 Výlepem kombinace samolepících folií s garantovanou !ivotností 5%7 let. Retroreflexní 
provedení je po!adováno pro výlep bílé subplochy ohrani ené modrým orámováním o "í i 50 mm 
(Vzorový list staveb pozemních komunikací VL6 127.04-2 10.05), resp. 70 mm (Vzorový list staveb 
pozemních komunikací VL6 127.04 z 01.03). Bílé lemování o "í i 20 mm a erný významový 
symbol dopravního prost edku posta uje v nereflexním provedení.6 Modrý okraj lemu o "í i 10 mm 
by m l korespondovat s odstínem orámování. Podkladová deska pro výlep je zhotovena bu  ze 
stálobarevného plastu, upraveného UV filtrem pro externí pou!ití (nap íklad materiál ABS), 
z hliníku nebo pozinkovaného plechu. Barva podkladové desky u ozna ník  na rámových 
konstrukcích nebo u ozna ník  v provedení zastávkových totem  by m la odpovídat jedné z barev 
pou!itých v konstrukci nebo p íslu"enství ozna níku. U jednodu""ích konstrukcí ozna níku typu 
svislé dopravní zna ky se barevné uspo ádání podkladové desky ídí SN EN 12899%1 (p írodní 
hliník nebo barevn  neupravený pozinkovaný plech). Provedení platí jak pro trvalé, tak do asné 
(zpravidla výlukové) zastávkové ozna níky. 

5.3.2 Nereflexní provedení lze pou!ít jen v p ípad , !e je zna ka prosv tlena (sv telné 
zastávkové ozna níky). Podkladová deska by v takovém p ípad  m la umo! ovat dostate nou 
intenzitu prosv tlení (opál, irá nebo bílá plastová deska s nereflexním potiskem zna ky 
v parametrech dle SN EN 12899%1). 

5.4 Upevn ní desky k nosi i je z hlediska bezpe nosti po!adováno takovým zp sobem, aby 
nemohlo dojít k jejímu samovolnému pádu a p ípadnému zran ní osob zdr!ujících se 
v zastávkovém prostoru. Je doporu eno takové spojení s nosnou konstrukcí, které nebude 
znehodnocovat estetickou a vypovídací úrove  zna ky stékající korozí (nap íklad nýtování, 
zasouvání do vodících kolejni ek, pou!ívání spojovacího materiálu v antikorozní úprav  
a plastových záslepek v barv  podkladu, lepení apod.). 

5.5 V systému PID je zásadn  vy!adováno vybavení ka!dého ozna níku svislou DZ IJ4a 
#Zastávka$ itelnou ve sm ru jízdy zep edu i zezadu. Toto ustanovení se nevztahuje na 
zastávkové informa ní prvky, jejich! umíst ní posta uje ve sm ru jízdy jen zep edu a to 
i v p ípad , !e je podkladová deska spole ná (viz bod 6.1). 

                                                 
4
 Provedení dle SN EN 12899%1 #Stálé svislé dopravní zna ení % ást 1: Stálé dopravní zna ky$, 

Vzorových list  staveb pozemních komunikací VL6 120.14 01.03 (polom ry zaoblení roh  "títu a lemu) 
a VL6 127.04 01.03 (rozm ry plochy DZ 500 × 500 mm) nebo VL6 127.04-2 10.05 (rozm ry plochy 
DZ 410 × 410 mm) a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spoj  . 30/2001 Sb. ve zn ní pozd j"ích p edpis . Po 
p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat provedení dle SN 73 6425 #Autobusové, trolejbusové 
a tramvajové zastávky$. P echodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo vým ny dot eného 
konkrétního ozna níku. 

5
 Po p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat stávající nejednotné významové symboly dopravních 

prost edk  (logotypy napodobující tovární zna ky a typy vozidel). P echodnou dobou se rozumí období do 
nejbli!"í repase nebo vým ny dot eného konkrétního ozna níku. 

6 
Po p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat odrazové zna ky typu VIAFLEX. P echodnou dobou 

se rozumí období do nejbli!"í repase nebo vým ny dot eného konkrétního ozna níku. 
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6. INFORMA NÍ PROSTORY NA NOSNÉ KONSTRUKCI 
OZNA NÍKU 

6.1 Horní informa ní prostor je ur en k výv su zastávkových informa ních prvk . Musí být 
sou ástí ka!dé nosné konstrukce (v etn  výlo!níkových e"ení uvedených v bodech 4.1.6 a 4.1.7) 
a musí být umíst n zásadn  pod zna kou #Zastávka$ . Jedná se bu  jen o prostor vymezený 
rámem nosi e pro vkládání informa ního tabla (nap íklad vodící kolejni ky nebo jiná podobná 
technická e"ení umo! ující vsouvání PVC-obal  s jednotlivými informa ními prvky nebo 
laminovaných celoplo"ných tisk ), i o pevné p íslu"enství nosi e, nej ast ji v podob  desky pro 
výlep jednotlivých stálobarevných informa ních prvk  vyti"t ných na trvanlivých samolepících 
foliích. V p ípad  konstruk n  jednodu""ích ozna ník  m !e být podkladová deska spole ná se 
zna kou #Zastávka$ (viz bod 5.3.1). 

6.2 Spodní informa ní prostor je ur en k výv su ZJ  a informací. Nemusí být sou ástí 
spole né nosné konstrukce s ozna níkem zastávky (viz bod 3.2). Jedná se bu  jen o prostor 
vymezený rámem pro vkládání informa ního tabla (nap íklad vodící kolejni ky nebo jiná podobná 
technická e"ení umo! ující vsouvání PVC-obal  s jednotlivými ZJ  a informacemi velikosti ZJ  
nebo laminovaných celoplo"ných tisk ), o uzavíratelnou sk í  nebo ráme ek pro vkládání 
PVC-obalu nebo laminovaného celoplo"ného tisku, p ípadn  o desku ur enou k výlepu 
jednotlivých laminovaných výtisk  ZJ  a informací, chrán ných p ed p ímým p sobením 
p írodních vliv  (p edev"ím vlhkosti). Velikost itelné informa ní plochy by m la s ohledem na 
standardizované "ablony ZJ  vycházet z násobk  jejich velikosti (tj. 215 × 175 mm). Pokud je 
sou ástí ozna níku zastávky, nesmí v souladu se zn ním SN 73 6425%1 a! do vý"ky 2,20 m od 
pochozí plochy nástupi"t  p esahovat mimo jeho nosnou konstrukci do stran o více ne! 0,20 m. 
S ohledem na toto normativn  stanovené omezení se tedy pro jednoty ové konstrukce (viz bod 
4.1.1 a! 4.1.3) jedná o plochu spodního informa ního prostoru do maximální "í e cca 500 mm 
(tj. pro 2 ZJ  vedle sebe nebo 1 výv sku formátu A3 na "í ku), pro konstrukce ostatní se jedná 
o plochu spodního informa ního prostoru do maximální "í e cca 850%900 mm podle "í e nosné 
konstrukce nebo zastávkového totemu. Tato rozm rová omezení se vztahují pouze na plochy 
spodních informa ních prostor orientovaných na nosné konstrukci kolmo k ose jízdní dráhy, která 
zu!uje pr chozí profil nástupi"t . Sou ástí spodního informa ního prostoru jsou také informace 
v Braillov  bodovém písmu na vybraných uzlových zastávkách (název zastávky, sm r jízdy 
zastavujících linek) dle vyhlá"ky . 369/2001 Sb. 

6.3 P ídavný informa ní prostor je spodní informa ní prostor umíst ný na samostatném 
p ídavném rámu nebo jiné nosné konstrukci. Velikost itelné informa ní plochy a jeho umíst ní viz 
bod 6.2. 

6.4 Pro vodící kolejni ky nebo jiná podobná technická e"ení umo! ující vsouvání 
informa ních tabel lze pou!ít samostatné informa ní bloky, které tvo í informa ní tablo vyztu!ené 
pevnou deskou a p edsazeným irým plexi nebo polykarbonátem. 

6.5 V"echny typy informa ních prostor musí z prostorového hlediska umo! ovat instalaci 
pot ebného mno!ství vyv "ovaných zastávkových informací, v etn  rezervy pro mimo ádná 
a do asná dopravní opat ení. 

6.6 Ve"keré plochy na nosné konstrukci ozna níku jsou primárn  ur eny pro dopravní 
informace pro cestující. Pou!ití komer ních sd lení je mo!né a! po vy erpání pot ebných ploch 
pro dopravní informace, p i em! není povolena reklama propagující u!ívání osobních automobil  
i jinak po"kozující ve ejnou dopravu. Reklama nesmí odporovat platným právním p edpis m ani 

jakkoli naru"ovat ú el a smysl zastávkového za ízení v etn  informací pro cestující. 
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7. INFORMA NÍ PROSTORY V ZASTÁVKOVÝCH 
P ÍST E%CÍCH 

7.1 V p ípad , !e je zastávka stavebn  vybavena p íst e"kem, p est e"ením nebo krytým 
nástupi"t m, jejich! sou ástí je vitrína ur ená pro zastávkové informace, m la by tato vitrína 
spl ovat minimální velikost umo! ující jejich vkládání. Pokud je vitrína ur ena k vyv "ování 
jízdních ád  a plní tak funkci spodního informa ního prostoru, m la by její velikost s ohledem 
na standardizované "ablony ZJ  vycházet z násobk  jejich velikosti (tj. 215 × 175 mm), podobn  
jako je uvedeno v bod  6.2. V p ípad , !e je vitrína ur ena k vyv "ování jiných informací 
(nap íklad plán  sít , dopravních schémat, tarifních a p epravních podmínek apod.), m la by její 
velikost pokud mo!no vycházet ze standardizovaných formát  papíru. M la by také umo! ovat 
vyv "ení jednotících prvk  systému PID, zejména loga PID. 

8. ZASTÁVKOVÝ INFORMA NÍ SYSTÉM 

8.1 Prvky zastávkového informa ního systému lze rozd lit na zastávkové a linkové: 

8.1.1 Informa ní prvky zastávkové obsahují informace vztahující se ke konkrétnímu 
ozna níku jako celku, které jsou platné pro v"echny zastavující linky.7 

8.1.2 Informa ní prvky linkové obsahují informace vztahující se k jednotlivým u konkrétního 
ozna níku zastavujícím linkám nebo svazk m linek.7 

8.2 Provedení jednotlivých prvk  zastávkového informa ního systému pou!ívaných v PID 
stanoví P íloha 3 Standard  kvality PID.8 

8.3 Zastávkové informa ní prvky vyti"t né na samolepících PVC foliích nebo papírovém 
podkladu musí být itelné a kontrastní. Pou!itý druh tisku musí být odolný v i vlhkosti a p sobení 
slune ního zá ení (pou!ívání inkoustových tiskáren není povoleno). Nechrán né papírové výtisky 
lze pou!ívat jen ve spojení s PVC-obaly. K vyv "ování do informa ních prostor v podob  desek lze 
pou!ívat výhradn  výtisky na samolepících PVC foliích nebo zalaminované papírové výtisky 
opat ené samolepící vrstvou. P ímé vylepování nechrán ných papírových výtisk  zastávkových 
informa ních prvk  je zakázáno. 

8.4 P ímé vylepování zastávkových informa ních prvk  (v etn  ZJ  a výv sek) disperzními 
lepidly nebo jejich p elepování pr hlednými lepícími páskami bez dal"í ochrany je posuzováno jako 
nestandardní. Jako ojedin lé a asov  omezené je povoleno jen v dopravcem ádn  
od vodn ných p ípadech. Pro mén  významné a mén  vyu!ívané zastávky s ni!"ím obratem 
cestujících (nej ast ji na okraji obce nebo mimo obec), kde z technických d vod  nosná 
konstrukce ozna níku neumo! uje umístit výv sní sk í  nebo kolejni ky, i jiná podobná technická 
e"ení umo! ující vsouvání informa ních tabel, lze ve výjime ných p ípadech povolit výv s 

zalaminovaných prvk  (v etn  ZJ  a výv sek) bez dal"ího p ekrytí. 

8.5 Statické ti"t né informa ní prvky (viz body 8.1 a 8.2) lze doplnit nebo zcela nahradit 
schválenými elektronickými zobrazovacími za ízeními, která zárove  obsahují dálkov  ovládaný 
akustický výstup pro zrakov  posti!ené. 

8.6 Na vzájemn  dohodnutých uzlových zastávkách je nutné umístit také základní informace 
pro zrakov  posti!ené formou tabulky v Braillov  bodovém písmu (název zastávky, sm r jízdy 
zastavujících linek) % provedení viz Zásady pro úpravu a umis ování informa ních "títk  ve 
slepeckém písmu na ozna níky zastávek MHD (www.sons.cz/docs/bariery). 

                                                 
7
 Ustanovení bodu 8 neplatí v plném rozsahu pro zastávkové informace linkové osobní dopravy 

neza azené do systému PID na spole ných ozna nících licen n  z ízených dopravci PID. 
8
 Po p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat stávající barevná a grafická provedení prvk , typy 

a velikosti písma. P echodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í zásadní zm ny zastávkových 
informa ních prvk , repase nebo vým ny dot eného konkrétního ozna níku, i jeho p íslu"enství (tj. zde 
horního informa ního pole nebo horního informa ního tabla). 
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9. PIKTOGRAMY 

9.1 Pro zastávkový informa ní systém lze pou!ívat výhradn  piktogramy uvedené v P íloze 3 
Standard  kvality PID.9 Provedení piktogram  vychází z SN ISO 7001 a z doporu ení Institutu 
informa ního designu. Základem jsou mezinárodní symboly, zapracované do jednotlivých 
významových piktogram . Firemní logotypy mohou v informa ním systému tato ozna ení pouze 
dopl ovat, nikoliv nahrazovat. 

                                                 
9
 Po p echodnou dobu je mo!no soub !n  pou!ívat stávající barevná a grafická provedení prvk , typy 

a velikosti písma. P echodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í zásadní zm ny zastávkových 
informa ních prvk , repase nebo vým ny dot eného konkrétního ozna níku, i jeho p íslu"enství (tj. zde 
horního informa ního pole nebo horního informa ního tabla). 
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P íloha A & Vzorový list staveb pozemních komunikací 
VL6 127.04-2 10.05 
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MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
VOZIDLO

Datum: Linka: Jméno zapisujícího:

Čas:

3.1. Informování ve vozidlech

Linkové orientace vyhovuje

pozn.:

vyplňuje se, je-li 

informační prvek 

přítomný

Linkové orientace vyhovuje

TI
ŠT

ĚN
É

vnější přední ano ne

DI
GI

TÁ
LN

Í

vnější přední ano ne

vnější cílová ano ne vnější boční ano ne

vnější zadní ano ne vnější zadní ano ne

vnější boční ano ne vnitřní čelní panel ano ne

vnitřní  boční ano ne vnitřní boční („teploměr“) ano ne

funkčnost včetně odchylky menší než 59s

Ukazatel času a pásma ano ne

funkčnost včetně správného hlášení

Hlásič zastávek ano ne

vyvěšeny                  

Výňatek ze SPP ano ne

Výňatek z Tarifu PID ano ne

6.1. Čistota vozidel hodnocení

Vnější čistota 0 1 2 3

Čitelnost informačních prvků
(z hlediska čistoty)

0 1 2 3

Vnitřní čistota
podlaha 0 1 2 3

sedačky 0 1 2 3

0 = vyhovuje, 1 = drobné prohřešky, 2 = větší prohřešky, 3 = nepřípustná 

hrubá závada

5.2. Řidič vyhovuje

Vyhovující vzhled ano ne

uniforma dopravce nebo vlastní oděv – jednobarevná decentní košile 
nebo polokošile, vesta nebo svetr, tmavá bunda nebo sako, tmavé 
jednobarevné kalhoty nebo sukně (v letním období možno krátké 
kalhoty), pevná obuv

Popis zjištěných závad:

Logo PID vně vozidla: ano ne 2.6. Funkčnost označovačů: ano ne

Pořadí: Číslo vozu: Dopravce:

MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
ZASTÁVKA

Datum: Zastávka:   Č. sloupku:

Jméno zapisujícího:Čas:

3.2. Informování na zastávkách popis závady:

symbol zastávky (oboustranný) ano ne

název zastávky ano ne

čísla linek ano ne

platné JŘ ano ne

stručné info o Tarifu PID ano ne

ochrana JŘ (plexi, sklo, lamino) ano ne

6.3. Čistota zastávkových zařízení

čistota informačních prvků ano ne ano, ale drobné závady

čistota a čitelnost JŘ ano ne ano, ale drobné závady

Drobná závada = drobné snížení informovanosti - čitelnosti prvků na zastávce ( jako opotřebení, poškrábání apod.), 

odpadkovému koši nevěnujeme pozornost

popis hrubé závady:

Směr (linky):

příloha č. 4
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