
představení dokumentu

STANDARD ZASTÁVEK PID

koncepční dokument hl. m. Prahy pro oblast 

zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy

Evropský týden mobility 2018
18.9.2018 | Pracovna na Žižkově | Vojtěch Novotný



Co je to Standard zastávek PID?

A proč vlastně vznikl?



„Cesta veřejnou dopravou nezačíná nástupem do vozidla, 

ale již příchodem na zastávku, na které se cestující musí cítit 

příjemně a bezpečně.“ 
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KVALITA 

VEŘEJNÉ DOPRAVY

KVALITA 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

zastávky a přestupní body 

jsou součástí kvality veřejné 

dopravy

kvalitní veřejná prostranství 

vedou ke spokojenějšímu  

a kvalitnějšímu životu 

obyvatel

ZASTÁVKY 

A PŘESTUPNÍ BODY

„HEZKÉ ULICE, 

SPOKOJENÍ OBČANÉ“
„VÍCE LIDÍ 

VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ“



„Pouhé dodržování norem samo o sobě nevede                          

ke kvalitnímu návrhu zastávek ani přestupních bodů.

Kvalitativní nadstavbou je právě Standard zastávek PID.“
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ANI NORMA, ANI ZÁKON

INICIAČNÍ DOKUMENT
JAK A PROČ, 

NIKOLIV KDO A KDE

KONTEXT S OKOLÍM
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01|Kvalitní zastávky   

a přestupní body
02|Zastávky tramvají 

a autobusů
03|Obratiště tramvají 

a autobusů

04|Stanice a zastávky 
linek „S“

05|Přestupní body 06|Vybavení zastávek 

a přestupních bodů

07|Majetkoprávní 

řešení…
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Jak je dokument uspořádán?

STANDARD ZASTÁVEK PID  | Evropský týden mobility | Pracovna.cz | 18.9.2018



Kdo dokument vytvořil?

konzultační partneři:

pracovní skupina:
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Statut dokumentu: Usnesení RHMP

koncepční dokument hl. m. Prahy pro oblast zastávek, 

stanic a přestupních bodů veřejné dopravy

Rada hl. m. Prahy … 
• ukládá odborům MHMP, Institutu plánování  a rozvoje hl. 

m. Prahy a Regionálnímu organizátorovi Pražské 

integrované dopravy…

• žádá organizace v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy …
• žádá státní investorské organizace (SŽDC a ŘSD) …

…aby se při své činnosti řídili Standardem zastávek PID.
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Standard zastávek PID pro starosty a představitele municipalit?

► vyžadovat uplatňování Standardu zastávek PID při 

realizaci infrastruktury pro veřejnou dopravu na území 

vaší městské části
► vyžadovat uplatňování Usnesení RHMP po městských 

institucích a společnostech (mají to  „v popisu práce“…)

► určit Standard zastávek PID jako závazný podklad pro 
projektanty při investičních akcích městské části

► spolupráce s organizátorem PID

„Standard zastávek PID ukazuje, jak hezké        

a kvalitní zastávky a stanice veřejné dopravy 

můžete mít.“
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Standard zastávek PID pro městské odborníky a projektanty?

► používat Standard zastávek PID jako odborný podklad        
a zároveň definici požadavků, které zastávky, stanice            
a přestupní body PID musí splňovat

► připravovat, projektovat zastávky a přestupní body            
v souladu se Standardem zastávek PID a požadavky 

organizátora PID

► používat Standard zastávek PID při argumentaci 

orgánům státní správy

„Standard zastávek PID ukazuje všechny 

souvislosti a pomáhá vám profesionálně 

dělat vaši práci…“
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kapitola 05

PŘESTUPNÍ BODY 

VEŘEJNÉ DOPRAVY



Prague Integrated Transport Stops and Stations Design Manual | Vojtěch Novotný| 27th February 2018

Přestupní body jsou typickou součástí moderních IDS. 

Kvalita časové i prostorové složky přestupu  výrazně 

ovlivňuje konkurenceschopnost  a atraktivitu veřejné 

dopravy.
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Přestupy, které neobtěžují, ale spojují!

krátká a přímá
bez ztracených spádů 

a vzdáleností

na první pohled 

zřejmá
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MALÉ PŘESTUPNÍ BODY
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Velké přestupní body
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Velké přestupní body



Optimální podmínky pro multimodální 

cestování musí být základním parametrem 

přestupního bodu, bez ohledu na jeho 

velikost či význam.
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Je důležité o sobě vědět a hovořit spolu!

Kdo to ale všechno je?

► organizátor IDS (ROPID)
► pracoviště koncepce území (IPR Praha)

► Investor

► projektant

► místní samospráva
► místní obyvatelé a zájmové skupiny

A kdy?

Od počátku koncepce dopravy a prostoru až po fázi 
realizace…

„Kvalitní přestupní body jsou výsledkem 

společné práce mnoha zúčastněných stran.“
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Další informace o Standardu 

zastávek PID?



Web, instagram a další…

standardzastavek.pid.cz
webová stránka

Instagram.com/standardzastavekpid
Instagramový profil

Záznam z představení celého dokumentu 
Standardu zastávek PID v CAMPu (19.6.2018):

https://www.facebook.com/camppraha/vid
eos/394418454298121/
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https://www.facebook.com/camppraha/videos/394418454298121/


Vojtěch Novotný
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

novotny.vojtech@ropid.cz

Děkuji za pozornost!

mailto:novotny.vojtech@ropid.cz

