
Návrh změny trasy linky č. 112

V následujícím textu se odkazujeme na plánek dopravní situace, který je vložen na straně 3.

1 Současná situace

V blízkosti  koleje 17. listopadu se nachází zastávka MHD Pelc Tyrolka,  která byla dlouhá léta
obsluhována autobusovou linkou č. 112. V souvislosti s výstavbou tunelového kompexu Blanka a
otevřením Trojského mostu byla před několika měsíci změněna její trasa tak, že již obsluhuje kolej
pouze ve směru do zastávky Zoologická zahrada.  V opačném směru z Pelc Tyrolky žádný spoj
neexistuje. 

Tuto  ztrátu  se  ROPID  pokusil  kompenzovat  posílením  autobusové  linky  č.  201  ze  zastávky
Kuchyňka mezi 8:00 a 9:00. Tato zastávka je ale daleko od koleje a cesta která k ní vede není za
tmy považována za dostatečně bezpečnou. Navíc autobusová linka č. 201 jezdí nespolehlivě, častá
jsou více než tříminutová zpoždění a některé spoje nejedou vůbec (dokumentaci této skutečnosti
získanou kamerovým záznamem autobusů č. 201 z oken koleje jsme již ROPIDu zasílali).

Autobusová linka č. 112 byla přesměrována ze zastávky Trojská do zastávky Nádraží Holešovice po
nově zbudovaném Trojském mostě (na plánku označeno červeně – varianta A). Kapacita Trojského
mostu  ale  provozu  této  linky  nevyhovuje  (na  Holešovickém konci  Trojského  mostu  je  provoz
motorové dopravy zúžen na jeden jízdní pruh) a proto byl hned druhý den po zprůjezdnění vydán
dispečerský  pokyn  pro  variantu  objíždění  Trojského  mostu  přes  Novou  Povltavskou  a  most
Barikádníků (na plánku označeno modře – varianta B). Touto trasou jezdí autobus vždy, když je na
Trojském mostě hustý provoz, především v ranních špičkách.

2 Návrh řešení

Navrhujeme  změnit  trasu  autobusové  linky  č.  112  tak,  že  ze  zastávky  Trojská  pojede  ulicí
Povltavskou,  průjezdem  pod  kolejí  17.  listopadu  do  zastávky  Pelc  Tyrolka  a  dále  přes  most
Barikádníků do zastávky Nádraží Holešovice (na plánku označeno zeleně – Navrhovaná trasa).

Průjezd  pod  kolejí  je  široký  5,1m,  tedy  dostatečně  na  to,  aby  se  v  něm  vyhnul  autobus
s protijedoucím cyklistou. Osobní automobily průjezdem prakticky neprojíždějí,  neboť je do něj
zákaz  vjezdu  motorových  vozidel  mimo  povolení  Univerzity  Karlovy  v  Praze.  Řešení  by
vyžadovalo změnu dopravního značení – konkrétně instalaci doplňkové cedulky „MIMO MHD“
v ulici Povltavská a umožnění odbočování autobusů vlevo v ulici Pod Lisem (pruhy jsou vyznačeny
pouze rovně, ale prostor pro odbočovací pruh do Povltavské mezi rozdělovacími ostrůvky existuje).
Případně lze ještě doplnit dopravní značky P7 a P8 na koncích průjezdu pod kolejí.

Je možné buď využít stávající zastávku Pelc Tyrolka (na plánku označeno PT) v obou směrech,
nebo je možné zřídit novou zastávku v ulici Pátkova (na plánku označeno PT2). Vzhledem k tomu,
že  do  stávající  zastávky  se  vejde  pouze  jeden  autobus,  považujeme za  vhodnější  zřízení  nové
zastávky v ulici Pátkova.

Protože autobusem č. 112 bude kolej dopravně obsloužena dostatečně, bude možné zrušit posilové
spoje linky č. 201 ze zastávky Kuchyňka mezi 8:00 a 9:00.



3 Srovnání současné a navrhované trasy

Námi navrhovaná trasa je cca o 530m delší, než současná trasa var. B, kterou dnes autobus často
projíždí.  Nevede ani po Trojském mostě,  ani po Nové Povltavské v úseku, kde existuje hrozba
dopravních problémů po zprůjezdnění tunelu Blanka. Očekává se, že v budoucnu také zhoustne
provoz na Trojském mostě, takže se varianta A může v budoucnu stát zcela nepoužitelnou.

Dle vyjádření Pavla Procházky, pověřeného řízením společnosti ROPID na diskusi MČ Praha 7
s občany  ze  dne  28.  1.  2015  nepředstavuje  prodloužení  trasy  linky  č.  112  významné  zvýšení
nákladů,  pokud  budou  zároveň  zrušeny  posilové  spoje  autobusové  linky  č.  201  ze  zastávky
Kuchyňka.

Vedení  autobusové linky č.  112 přes  zastávku Pelc Tyrolka  výrazně zvýší  dopravní  dostupnost
koleje 17. listopadu. Toto řešení je (narozdíl od původně diskutovaného kyvadlového spoje Nádraží
Holešovice – Pelc Tyrolka – Nádraží Holešovice) levné a kvalitní.  Nabízí krátké intervaly, velkou
přepravní kapacitu a přímé spojení na metro.

4 Kontakty

Návrh na změnu trasy linky č. 112 vypracoval Jan Musílek, místopředseda Kolejní rady 17. 
listopadu:

Bc. Jan Musílek
B615, VŠK 17. listopadu
Pátkova 3
182 00, Praha 8
jan.musilek@matfyz.cz
+420 605 888 614

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.




