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Case studies nemají cenu.
Tedy kromě této.



Něco o mně
Jsem Idea Maker = vytvářím nápady na objednávku.

Taky píšu, hlavně o reklamě (a často i o sobě).
Podílel jsem se na projektech, které získaly osm kreativních cen Louskáček a 
řadu dalších cen, změnily výsledek voleb, prodaly nejvíc limonád, způsobily 

odchod primátora Pavla Béma, daly obyvatelům brněnského sídliště chobotnici 
Jana Kaplického

a tak dále.



Už asi pět let prezentuju case studies
Jak své, tak cizí.

Každý se rád nechá inspirovat.



Old Spice Guy, Přemluv bábu, Pepsi Refresh Everything, 
Pepsi Refresh Your World, Ozzy Best Buy Justin Bieber, 
Nike Write the Future, Java the Javatar, Objav mlieko...



Každý se rád nechá inspirovat.



Pak ale, po odchodu do svých běžných životů, 
nejsme nikdy schopni zopakovat to, co jsme viděli.



Ty nejlepší věci se ničemu nepodobají. 

Naše inspirace ve většině případů zrodí jen průměrnou 
kopii. 

Protože se nikdy nezopakují podmínky, které byly při 
vzniku



Ale teď jsem zažil něco výjimečného 
a přemýšlím, jak vám to předat.
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Letos	  1.	  září	  došlo	  k	  největší	  změně	  
pražské	  MHD	  za	  posledních	  25	  let



Přizpůsobili	  jsme	  MHD	  tomu,	  
kam	  dnes	  lidé	  skutečně	  jezdí



ZkráJli	  jsme	  intervaly	  
na	  nejdůležitějších	  trasách



Přidali	  jsme	  přímá	  spojení	  
tam,	  kde	  chyběla



Proč	  se	  to	  všechno	  dělá

Přizpůsobení	  tomu,	  kam	  
dnes	  lidé	  skutečně	  jezdí	  
Už	  se	  nejezdí	  jen	  ze	  sídlišť	  
do	  centra,	  největší	  
proměna:	  Anděl,	  Vysočany,	  
Karlín,	  Vršovice

Kratší	  intervaly	  na	  
nejdůležitějších	  trasách,	  
posílení	  spojů	  
Lidé	  sami	  více	  využívají	  linky	  s	  
kratšími	  intervaly,	  otestováno	  
v	  předchozích	  letech,	  posílení	  
přeLžených	  spojů	  na	  úkor	  
nevyLžených

Přímá	  spojení	  tam,	  kde	  chyběla	  
Praha	  4	  –	  Praha	  5
Praha	  4	  –	  Praha	  10
Letná	  –	  Smíchov
odlehčení	  centru

Přehlednější	  systém	  
Na	  mnoha	  místech	  méně	  čísel	  
ale	  stejně	  spojů,	  použitelnější	  
autobusová	  síť	  -‐	  metrobusy,	  
stále	  více	  náhodných	  cestujících

ZefekCvnění	  
Nižší	  zátěž	  pro	  daňové	  
poplatníky,	  vyšší	  podíl	  
kloubových	  busů,	  maximálně	  1	  
přestup	  navíc,	  omezení	  
souběhů	  ve	  prospěch	  tramvají	  
a	  vlaků

Další	  místa	  s	  přednosE	  MHD	  
Více	  	  pruhů	  pro	  busy,	  více	  
semaforů	  s	  preferencí



Metro

beze	  změn

Železnice

beze	  změn

Tramvaje

Páteřní	  linky
Interval	  4	  minuty	  ve	  
špičce

Páteřní	  svazky	  linek	  
v	  silných	  směrech
Souhrnný	  interval	  4	  minuty	  
ve	  špičce

Ostatní	  linky
Interval	  8	  minut	  ve	  špičce

Autobusy
Páteřní	  linky	  (metrobusy)	  
Interval	  max.	  6-‐8	  minut	  ve	  
špičce

Ostatní	  linky	  
Doplněk	  metrobusů,	  
obsluha	  méně	  významných	  
směrů)

Midibusové	  linky
Doplněk	  základní	  sítě	  v	  
centru	  a	  uvnitř	  městských	  
čásL



Tramvaje

• zjednodušení	  a	  zpřehlednění	  sítě	  linek

• úspora	  dopravních	  výkonů

• omezení	  nebo	  zrušení	  málo	  využívaných	  linek

• omezení	  tramvajové	  dopravy	  v	  SV	  čásJ	  města,	  posílení	  
tramvajové	  dopravy	  v	  centrální	  oblasJ	  města

• napřímení	  trasy	  linek	  za	  účelem	  zkrácení	  
a	  zatrakJvnění	  cestovních	  dob

• odlehčení	  úseků	  metra	  nebo	  tramvají	  
v	  centru,	  jež	  jsou	  na	  hranici	  kapacity	  (především	  pomocí	  
alternaJvních	  spojení)



Tramvaje



Autobusy

• vznik	  sítě	  metropolitních	  autobusových	  linek	  –	  
metrobusů

• zjednodušení	  a	  zpřehlednění	  sítě	  linek

• úspora	  dopravních	  výkonů

• omezení	  nebo	  zrušení	  málo	  využívaných	  linek

• omezení	  souběhů	  autobusových	  linek	  s	  kolejovou	  
dopravou	  (především	  s	  tramvajemi	  v	  ulicích	  Švehlova,	  
Plzeňská	  a	  Evropská,	  s	  vlaky	  v	  oblasJ	  Uhříněvsi)

• napřímení	  trasy	  linek	  za	  účelem	  zkrácení	  
a	  zatrakJvnění	  cestovních	  dob	  

• odlehčení	  úseků	  metra	  nebo	  tramvají	  v	  centru,	  jež	  jsou	  
na	  hranici	  kapacity	  (především	  pomocí	  alternaJvních	  
spojení	  tangenciálními	  autobusovými	  linkami)



Metrobusy

• Páteřní	  autobusová	  linka	  s	  atrakJvní	  trasou

• Krátké	  intervaly	  (6-‐8	  minut	  ve	  špičce)

• Vysoká	  kapacita	  (zpravidla	  kloubové	  vozy)

• Celodenní,	  celotýdenní	  provoz

• Přednostní	  realizace	  preferenčních	  opatření



Metrobusy



Informační	  kampaň

• Komunikační	  kampaň	  „Vždyť	  to	  jede	  jinam“

• Kompletní	  informace	  na	  webu	  

• Vyhledávač	  spojení	  +	  zastávkové	  jízdní	  řády	  

• Facebook	  „Vždyť	  to	  jede	  jinam“

• InterakJvní	  dopravní	  mapa	  

• Informátoři	  v	  terénu	  na	  klíčových	  místech	  

• Prodloužený	  provoz	  infocenter	  a	  infolinky

• Informační	  letáky	  na	  kontaktních	  místech

• Informace	  na	  zastávkách	  (jízdní	  řády,	  schémata)

• Informace	  ve	  vozidlech	  (schémata)	  

• Denní	  Jsk	  (zvláštní	  přílohy,	  vydání	  do	  schránek)

• Infotramvaj



Polepy	  zastávek



Polepy	  zastávek



Vklady	  v	  denících



Informační	  tramvaj



Facebook



Facebook	  lidé	  přivítali



Díky,	  čau!

Marek	  Prchal
about.me/prchal
@prchal
+420	  602	  346	  701


