
Příloha usnesení č. 0098/5/R/2015 
 

Návrh MČ Praha 11 na úpravu autobusových linek pro Jižní M ěsto 
Rada MČ Praha 11 navrhuje: 
 
 
 

1. Zavedení nového metrobusu č.XXX – Smíchovské nádraží  – Roztyly – Chodov – 
Na Jelenách – Metodějova – Háje – Jižní M ěsto   

 
Nyní chybí přímé spojení JM II, tj. Chodov - Smíchovské nádraží tak, jako má JM I velmi 
oblíbenou linku č. 125. Obyvatelé JM II by byli nadšeni, navíc by linka přinesla nyní chybějící 
přímé spojení s jižní částí JM I, tj.sídliště ul. Opatovská/Háje. Navíc, v zastávce Jarníkova je 
pro JM významné kulturní centrum Zahrada, které nyní nemá přímé spojení s metrem Roztyly 
(sídliště Dědinova), ani se sídlištěm ul. Opatovská/ metra Háje. Nová linka by přímé spojení 
umožnila.  
 
 
Výhody nové linky XXX: 
 

1. Nová (metrobusová) linka by ve velké míře ulevila metru v relaci Florenc - Chodov - (Háje) 
podobně jako při svém zavedení linka č. 125. Vzhledem k očekávanému nárůstu intenzit 
přepravy související s dostavbou OC Chodov, již postaveného kancelářského komplexu 
The Park a v budoucnu očekávané výstavbě kanceláří u metra Opatov získává tato 
skutečnost větší význam 

2. linka by vytořila nyní neexistující spojení mezi oblastí Háje, Ke  Kateřinkám - Na Jelenách 
- Chodov. V současnosti je potřeba (mimoúrovně) přestupovat na Opatově na bus 177, 
připadně využít metro na krátkou vzdálenost 1-2 stanic, což je pro cestující neefektivní 

3. linka by posílila úsek Roztyly - Chodov, která je poddimenzovaná. V současnosti jen linka 
135, která jezdí díky zpožděním vzniklým v centru nepravidelně.  

 
 

2. Žádáme obnovení linky č. 154  
 
Linka č. 154 byla omezena r. 2007/2008, zrušena 2013, byla symbolem Jižního Města, 
spojovala spolehlivě jeho významná místa, vč. spojení s metrem Skalka. Obyvatelé by její 
obnovení velmi uvítali. Obnovení linky č. 154 by umožnilo zrušení úseku č. 197 Háje-Chodov 
(+ případně zrušení linky č. 183 z Hájů, začínat by mohla Sídliště Petrovice – Skalka. Háje-
Čimice obsluhuje č. 136) 
 
 
Varianta okružní jihom ěstská č. 154: Jižní M ěsto - Háje – Prašná – Brechtova – 
Brodského – Chodovec – Roztyly – D ědinova – Chodov – Jarníkova - Na Jelenách – 
Metodějova - Háje – Jižní M ěsto 
 
Výhody okružní č. 154: 
 

1. Byla by spolehlivým spojem pro obyvatele JM, nenabírala by nešťastná zpoždění jako 
mají dálkové spoje, nezasahovala by mimo hranici Prahy 11 

2. Spojovala by významná místa JM, metra Háje, Chodov, Roztyly 
3. Umožnila by dosud neexistující spojení mezi Chodov – Opatovská (Metodějova, 

poliklinika atd.), přitom tyto oblasti jsou blízko a spoje jsou žádáné (zejména přes oblast 
Jarníkova). 



4. Umožnila by skvělé spojení s nyní spoji zapomenutým, ale velmi využívaným krajem – 
KC Zahrada, The Park, Lidl (Jarníkova) 

5. Propojila by nedostatečné a nespolehlivé spojení sídliště JM II (Dědinova) s okolím 
(Roztyly, Chodov, Jarníkova, Opatovská – Metodějova). Nyní pouze dálkový č. 135 
končící na Chodově. 

6. Spojila by obyvatele JM s jihoměstským bazénem. Na neexistující spojení s bazénem 
upozorňují školy, školky, obyvatelé nejen JM II. Č. 154 by spojilo bazén s Roztyly 
(Dědinova – ZŠ Pošepného, 4x MŠ, Chodov, Háje, Opatovská).  

7. Linka č. 197, která na území Prahy 11 nahrazuje původní linku 154, přijíždí od směru 
Smíchovské nádraží do zastávky Chodov nepravidelně (zpožděně), čímž se často 
prodlužuje interval. 

8. V úseku Chodov - Brodského - Brechtova - Háje je zvýšená přepravní poptávka kvůli 
otervření plaveckého bazénu u zastávky Brodského. 

 
 

3. Zachování a optimalizace č. 293: 
 

č. 293: Milíčov – Modrá škola – Poliklinika Háje – Wagnerova – Brechtova- Chodovec – 
Pod Chodovem - Petýrkova  (tady navrhujeme spojení trasy s navrhovanou 252, kterou 
tak netřeba zavádět) – Kunratice - IKEM – protáhnout do Thomayerova nemocnice. 
 
Tato linka byla zřízena, aby zajistila dopravní obslužnost zdravotních středisek na území 
MČ P11 a zároveň spojení s nemocnicí v Krči. Tuto linku požadujeme zachovat. Náhrada 
této linky linkou 115 je nežádoucí, dojde k roztříštění přepravního režimu a ke zhoršení 
dopravní obslužnosti P11 se spádovou nemocnicí Krč. 
 

 
Výhody č. 293, tzv. doktorský autobus: 
 
1. Umožnil by skv ělé (a nyní chyb ějící) spojení JM s Thomayerovou nemocnicí 

(kdysi zabezpe čovala č. 170) 
2. Hviezdoslavova (které sídlí mnoho ordinací) by z ůstala v autobusovém spojení 
3. Petýrkova by m ěla spojení s nejen s Thomayerovou nemocnicí, ale s dalšími 

místy JM 
4. Zachovali bychom žádoucí spojení pro Milí čov.  
5. Zároveň prosíme o umístění, např. mobilního, sanitárního zařízení pro potřeby řidičů. 

Prosíme o upozornění řidičům autobusu, aby odstavili svůj autobus na nástupní stanici, 
nikoliv výstupní, kde překáží provozu. Děkujeme. 

 
 

4. Optimalizace č. 115 
 
Požadujeme zachování v úseku Městský Archiv - Blažimská - Chodovec. Nově navrhujeme 
prodloužení přes Brodského, ulicemi Mírového Hnutí a Výstavní do přes zastávky Wagnerova 
- K Jezeru do obratiště Jižní Město, oblast na konci trasy je dlouhodobě nedostatečně 
obsloužena, jsou zde velké docházkové vzdálenosti.  

 
č. 115 - Chodov – Knovízská – Blažimská – Chodovec – Brodského – (ulicí Mírového hnutí) 
Wagnerova (nová zastávka K Jezeru) – Jižní Město. 
 

Výhody navržené č. 115: 
 
1. Oblast TOP Hotel by zůstala ve spojení 
2. Propojila by oblast Knovízská s bazénem a přes ulici Mírového hnutí s oblastí Háje 



3. Umožnila by obnovení zastávky „K Jezeru“, na kterou velmi apelují místní obyvatelé 
4. Spojila by oblast se ZŠ Donovalská (nyní školní autobus č. 556) 
5. V případě nezachování školní linky 556 z oblasti zastávky Knovízská by trasu pokryla 

námi navrhovaná 115. Ropidem navržená 115 by neobsloužila ZŠ Donovalská 
(zastávka Brodského). 

 
 
5. Optimalizace č. 170 – prosíme o návrat k trase r. 2012 

 
Jedná se o linku, která byla v minulosti hojně využívána a žádána. Požadujeme tuto linku 
navrátit do své původní trasy, zkrátit ze sídliště Barrandov na Novodvorskou tak, jak jezdila 
r. 2012. Trasa z Barrandova nezaručuje pravidelný příjezd a hrozí zde zpoždění. Navrácení 
trasy na Novodvorskou přes Krč, Kačerov, Spořilov zaručí pravidelný spoj bez zpoždění. 
Tato linka byla taktéž občany žádána.  

 
Jižní Město – Háje – Brechtova – Mokrá – Chodovec – Choceradská (Spořilov) a dále … 
 

 
6. Optimalizace č. 118 - protáhnout linku od Sídlišt ě Spořilov - Roztyly - Chodov - Na 

Jelenách (popř. Jižní Město přes Na Jelenách) 
 
Linka č. 118 původně spojovala JM II s touto částí Spořilova, spojení nyní chybí. Jak 
uvedeno výše - v zastávce Jarníkova je pro JM významné kulturní centrum Zahrada, které 
nyní nemá přímé spojení s metrem Roztyly (sídliště Dědinova), ani s blízkým Spořilovem. 
Jedná se taktéž o historickou linky, kterou bychom rádi vrátili do původní trasy. 
 
7. č. 181 – není potřeba Opatov přes Volhu na Chodov (obsluhuje č. 177) 
8. č. 197 – není potřeba spoj Chodov – Jižní Město, pokud bude č. 154 
9. č. 556 – není potřeba, pokud spojení nahradí námi navržená trasa č. 115 (Knovízká – 

Brodského). Pozor!! návrhem zmiňovaná náhrada 115 by jela jinudy (přes Morkou). 
10.  č. 252 netřeba zavádět, pokud bude 293 – Thomayerova nem.  

 
11. č. 135 - zvýšení kapacity v úseku Chodov - Na Jelenách - Koleje JM. Přímý spoj s Roztyly. 
Nejméně náročná varianta z výše navrhovaných (metrobus, okružní 154). 

 
Příklad z mnoha připomínek, z 24. 1. 2015... „ ať linka 197 (z Smíchovského nádraží), tak linka 170 ( z Barrandova), 

nabírají velká zpoždění.  Kolikrát se stane, že přijedou všechny tři autobusy najednou a pak tam člověk, když je 

nestihne, čeká třeba i 10 -15 minut, ráno velmi dlouhá doba.“ 

 


