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I. Blok
1. Plány udržitelné městské mobility pro město Brno
Ing. Vladimír Bielko, Magistrát města Brna – odbor dopravy
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2. Projekt udržitelné mobility pro město Ostrava
Ing. Jiří Landa, AF-CITYPLAN s.r.o., technický ředitel, Ing. Ondřej Kyp, AFCITYPLAN s.r.o., náměstek technického ředitele

Abstrakt
Příspěvek se pokouší popsat šíři problematiky nyní tolik frekventovaného pojmu „udržitelná mobilita“
a tvorby projektů „Mobility“ jako součásti Plánů udržitelné mobility velkých měst, a to na zkušenostech ze zpracování projektu udržitelné mobility města Ostravy. Potřebu dopravní obsluhy velkých
měst a aglomerací nelze zúžit pouze na několik hesel – podporu veřejné hromadné dopravy, elektromobilitu, cyklistiku a zajištění bezbariérového přístupu. Je třeba zajistit vyvážený přístup k uspokojení
základních potřeb města, jeho ekonomiky, potřeb obyvatel a návštěvníků. Projekt udržitelné mobility
se dostal do návrhové fáze, která vyžaduje podstatně větší spolupráci jednotlivých odborů pořizovatele (města Ostravy), než fáze analytická, kde hlavní úlohu nese zhotovitel a jednotlivé orgány města
a městských částí jsou velmi tvrdým kritikem popisu a hodnocení současného stavu.
Co znamená mobilita
Mobilita znamená pohyblivost nebo přemístitelnost! Pojem mobilita zahrnuje migraci, mobilitu pracovních sil, přístupnost budov osobám se sníženou pohyblivostí či stárnoucí populaci, možnost se
svobodně přemisťovat za všemožnými cíli a z rozmanitých důvodů, spolu se svobodnou volbou času i
módu cesty. Z pohledu dopravních inženýrů nebo urbanistů se mobilitou chápe komplexní uspokojení
dopravních potřeb určitého území včetně přemisťování osob, nákladů a služeb v rytmu každodenního
života specifického pro dané území. Výchozími předpoklady pro stanovení mobilitních nároků je počet obyvatel, hustota osídlení, rozmístění cílů cest vůči zdrojům a možnosti přemisťování, tedy nabídka dopravních služeb.
Udržitelná (trvalá) mobilita
Dosavadní vývoj mobilitních nároků na celém světě je trvale rostoucí. Po celém světě se pohybuje
téměř 800 milionů vozidel, jejichž počet se má do roku 2030 zdvojnásobit. Svobodní lidé se chtějí
pohybovat nejen více, ale především lépe. Obyvatelstvo se koncentruje do měst, kde se problematika
uspokojování mobility vyhrocuje s hustotou osídlení a rozmístěním zdrojů a cílů cest. Proti roku 1910,
kdy žilo ve městech pouze 10% světové populace, žilo v roce 2010 ve městech již 53% a v roce 2050
se očekává již 75% obyvatel světa žijících ve městech.
Protože je problematika dopravy ve městech závažná, zpracovávají se nyní nikoliv klasické „Generely
dopravy“, ale projekty trvalé mobility (Sustainable Mobility Projects, SMP), které si kladou ambiciozní
cíle, pro jejichž sledování si vytyčují měřitelné ukazatele:






Snížit znečištění ovzduší dopravou;
Snížit počet úmrtí a zranění způsobených dopravními nehodami.
Snížit hluk spojený s dopravou.
Vytvořit podmínky pro budoucí udržitelnou mobilitu na základě konkrétních opatření, zahrnujících integrovaný přístup k ovlivnění dopravního chování a volby módů obyvateli.
Vytvořit podmínky pro multimodální a environmentálně šetrné způsoby dopravy nákladu a
služeb, nutných pro udržitelný provoz města a vytváření pracovních příležitostí.

Elektromobilita
Pod pojmem e-mobilita nemůžeme vidět pouze elektrické či hybridní pohony aut. Elektrický pohon
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tramvají, vlaků nebo trolejbusů se uplatňuje v každém větším městě. V silniční dopravě však stále
dominují vozidla spalující fosilní paliva. Elektromobily nejsou v dopravě žádnou novinkou, na silnicích
se objevily již na přelomu 19. a 20. století. V posledních dvou desetiletích došlo k několika zásadním
změnám, které myšlenku silničních vozidel poháněných elektřinou vrátily „na pořad dne“.
Technologický rozvoj přinesl výrazné zvýšení kapacity baterií, snižování jejich hmotnosti
a prodlužování životnosti. Moderní technologie také umožnily zdokonalení řízení dobíjení a vyšší
rychlost obnovení kapacity baterií. V neposlední řadě je technologický pokrok pomocníkem pro
snižování cen baterií.
e-Mobilita dává příslib, že se zavede čistší a udržitelnější forma mobility. Elektrická vozidla jsou tichá
a neprodukují škodlivé emise, když jsou na silnici. V budoucnosti nám e-Mobilita umožní jezdit bez
emisí, když budeme využívat obnovitelnou energii v bateriích vozidla nebo ve vodíkových nádržích.
Elektromobilita jako alternativa k motorům spalujícím fosilní paliva přináší výrazné snížení emisí
škodlivin a skleníkových plynů, výrazné snížení hluku a celkové zlepšení životního prostředí, zejména
ve městech. Současný boom propagace elektromobilů, motorek, jízdních kol, segwaí, hybridních motorů vychází nejen z výše uvedených ekologických důvodů, ale zejména z dotované a podporované
politiky, podporující nejen výstavbu dobíjecích stanic s velmi výhodným tarifem, ale s dalšími výhodami pro soukromé uživatele, jako třeba zvláštní výhody při parkování a vjezdu do zklidněných zón.
Navíc podpora elektromobility je i odrazem potřeby akumulovat elektrickou energii vyráběnou mimo
období skutečné potřeby z obnovitelných zdrojů, jako je větrná a solární energie.
Propagace mobility formou Evropského týdne mobility
Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se
stále narůstající automobilovou dopravou. Loňský již 13. ročník této evropské akce, která proběhla od
17. do 25. září, byl organizován pod heslem „Naše ulice, naše volba“. Cílem Evropského týdne mobility
(ETM) je proto vyvolat každoročně diskuzi o dopravní situaci ve městě a zapojit tak i veřejnost do
podpory takového řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů. Do takových akcí zapadá i např.
„Den bez aut“.
Podpora a formulace mobility v Evropských dokumentech
Výchozími dokumenty pro zpracování plánů udržitelné mobility jsou:
 „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“,
 „Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke konkurenceschopnému a efektivnímu dopravnímu systému“;
 „Strategie Evropa 2020;
 Národní program reforem, evropská politika soudržnosti – hlavní požadavky na dopravu“.
Evropská Komise prosazuje, aby všechna města s více než 100.000 obyvateli (cca 500 v EU-25) zavedla „Plány udržitelné městské dopravy“. Tyto plány jsou jedním z prioritních témat programu „Směrem k tematickým strategiím městského prostředí“. Cílem strategie na Evropské úrovni je vytvoření
koordinovaného postupu a systematické podpory městům v jejich úsilí zlepšit jejich životní prostředí.
Záměrem je vytvořit „Příklady dobré praxe“ užívané v některých členských státech tak, aby se staly
každodenní praxí napříč Evropou.
Celkovým cílem je:
 zlepšit kvalitu městských území;
 vytvořit zdravé životní podmínky pro obyvatele Evropských měst;
 zohlednit ekonomické potřeby a sociální otázky;
 zaměřit se na udržitelné řízení města, na městskou dopravu, výstavbu a rozvoj města.
Více informací lze získat na webové stránce projektu ELTIS:
http://www.eltis.org/discover/news/european-commission-proposes-urban-areas-more-100000inhabitants-500-eu-25-implement-0#sthash.EyIG7xRI.dpuf
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Směrnice a nástroje pro plánování mobility
Evropská Komise podporuje koncept “Plánování udržitelné městské mobility (PUMM)” vytvářením
nástrojů a návodů pro města a podporou vytváření a zavádění PUMM ve městech napříč celou Evropou. Proto vytvořila portál pro plánování mobility, kde jsou uváděny semináře, akce, školení a projekty. Níže je přehled vybraných iniciativ a nástrojů, financovaných Evropskou Komisí:






Monitoring and Evaluation, EU CH4LLENGE project
Selecting the most effective measures and measure packages, EU CH4LLENGE project
Communication guidelines, EU BUMP project
Guidelines for polycentric regions, developed by the EU Poly-Sump project
Webinar: Innovative ideas and how to take advantage of them, EU Tide project



Manual for Cities, Auditors or or Advisors for conducting assessments and audits to measure
the city's transport performance with 20 indicators, EcoMobility-Shift project
Urban mobility audit based on total quality management developed by the EU Quest project
Audit Scheme including guidelines in 11 languages, developed by the EU Advance project
Urban mobility Questionnaire, 11 languages in xls, developed by the EU Advance project
Consultation on SUMP Guidelines by the EU PUMAS project












Methodologies for cost-benefit and impact analysis, EU Tide project
Innovation toolbox: 15 inspiring transport measures that can change your city, EU Tide project
Urban mobility solutions on : public transport, transport infrastructure, city logistic, integrated planning / sustainable urban mobility plans, network and mobility management, clean vehicle, EU Solutions project
Training course concept on Sustainable Urban Mobility Plans, EU BUMP project
Involving Stakeholders Toolkit on Organising Successful Consultations(en), Civitas
Reaching the Citizen: Toolkit on Effective Communications and Marketing, Civitas







9 case studies from the EcoMobility SHIFT project
Urban mobility action plans and reports from 46 cities certified by the EU Quest project
9 Local Action Plans, developed by the Advance project
Many best practices on sustainable urban mobility projects in EU CIVITAS cities
Sustainable Urban Mobility Demonstration Measures and results, Civitas







Sustainable Urban Mobility Campaign (“Do the right mix”)
Advisory and Thematic Group on Integrated Planning, EU Civitas project
EU Civitas platform for the exchange of ideas and experiences on urban mobility
Civinet National city networks that promote the CIVITAS approach
Trainers Sustainable Urban Mobility planning in the EU 28, EU Endurance project



Výše uvedený výčet ukazuje, jak masivně Evropská komise ovlivňuje budoucí rozvoj měst a život jejich
obyvatel prostřednictvím finančních nástrojů, pobídek, manuálů a metodik.
České nástroje mobility
„Národní rozvojový program mobility pro všechny“ vychází z usnesení vlády České republiky
z 26.3.2008 č. 292 a je zacílen na bezbarierovost dopravní infrastruktury a budov pro zapojení osob se
sníženou schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomických aktivit. Je
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zacílen na bezbarierovost v zpřístupňování hromadné dopravy, budovy veřejných institucí a služeb.
Cílem programu mobility je zajistit svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva, zahrnující
zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě.
Dalšími celorepublikovými dokumenty jsou: „Politika územního rozvoje České republiky“, „Dopravní
politika ČR na roky 2014 – 2020“, „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020“ a
„Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020“.
Zkušenosti s mobilitou ve městech
V posledním století řada zemí prošla rychlým rozvojem měst a zejména růstem využívání osobních
automobilů. Rozvoj vedl k narůstání příměstského osídlení a dalšímu nárůstu využívání osobních
automobilů se známými důsledky na životní prostředí, sociální a ekonomické souvislosti. Městská
doprava se tak stala významným zdrojem skleníkových plynů, hluku a znečištění ovzduší. Dopravní
kongesce ohrožující funkčnost dopravního systému vytvářejí ekonomické ztráty jak pro dojíždějící, tak
pro přepravu zboží a služby.
Specifickou otázkou uspokojení mobilitních nároků je mobilita v urbanizovaných oblastech a zajištění
dostupnosti urbanizovaného území. Proto se množí aktivity, nazývané „Smart Cities“, nebo „Thinking
Cities“.
Motivace pro zpracování projektů mobility
Motivem je, že existuje finanční a motivační rámec, jako např. „Regionální operační program NUTS II,
prioritní osa – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory, oblast podpory „Podpora rozvojových pólů
regionu“, který podporuje například pořízení „Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – Mobilita“.
Vznikne tak strategický dokument města obsahující soubor konkrétních projektů, které komplexně
řeší rozvoj dopravy ve městě. Zpravidla bývá zaměřen na podporu a rozvoj veřejné hromadné dopravy
osob.
Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, se jedná o územní studii podle § 26(1) a §30 stavebního zákona se zaměřením na prověření
variant a důsledků (systémových, územních průmětů) řešení všech druhů doprav ve městě s vazbou
do regionálního zázemí. Dokumentace charakteru územní studie bude syntetickým materiálem, který
propojí všechny druhy doprav a navrhne co nejúčinnější a ekonomické pokrytí území města a jeho
spádového území dopravní obsluhou.
Plán udržitelné mobility musí zejména porovnat stranu nabídky: dopravní infrastrukturu po stránce
kapacity, rychlosti a technického stavu a provozované služby a příležitosti, se stranou poptávky:
poptávka po mobilitě osob, zásobování, obsluhy území, nákladní dopravě (produkce, prodej,
stavebnictví, odpadové hospodářství), a služeb (zdravotních, IZS, bezpečnostních a dalších), a to
v současném stavu a horizontu prognózy s rozlišením nulové varianty – vývoj bez ovlivnění, a
aktivních variant, ovlivněných výstavbou, rozvojem osídlení, vývojem mobility a motivačním
ovlivněním nabídky jednotlivých specifických dopravních a mobilitních služeb, snižujících nároky na
infrastrukturu a vlivy na životní prostředí. Problematika vyváženosti nabídky a poptávky musí být
řešena minimálně v kontextu následujících témat:
 Charakteristika poptávky po mobilitě
 Pozemní komunikace, automobilová doprava dynamická
 Doprava v klidu (statická doprava)
 Individuální doprava
 Veřejná osobní doprava (včetně železnice) a vazeb na integrované systémy
 Cyklistická doprava
 Pěší doprava
 Nákladní silniční a železniční doprava, kombinovaná doprava
 Letecká doprava
 Lodní doprava
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Organizace a řízení provozu, nástroje pro ovlivnění poptávky
Ochrana a potřeby zranitelných účastníků silničního provozu
Minimalizace vzájemných konfliktů a bezpečnost dopravy.

Zkušenosti s projektem Integrovaného plánu udržitelné mobility pro město Ostrava
Firma AF-CityPlan zpracovává od loňského roku „Integrovaný plán udržitelné mobility pro město
Ostrava“. Tento plán je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Moravskosleszko a
je nyní ve své 3. fázi - návrhové. Projekt „Mobilita Ostrava“ se orientuje na celý široký záběr nejen
dopravní infrastruktury, ale zejména i služeb. Vychází ve svých vizích z Bílé knihy EU a akčního plánu
pro městskou mobilitu, je zasazen pevně do „Národního rámce“ – všech souvisejících dokumentů,
regionálního rámce a příslušných akčních plánů.

Obrázek 1 – Vývoj počtu obyvatel v okrese Ostrava - město
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Část I. – strategická, byla ukončena k 30.6.2014 a byla projednána s odbornou i laickou veřejností,
radou a byla předložena i Zastupitelstvu města Ostravy. Strategická část navazuje na všechny
strategické dokumenty města (územní plán, generální dopravní plán, koncepci cyklistické dopravy,
generel bezbariérových tras a integrovaný pán rozvoje města. Formuluje vize a cíle, tak jak vyplynuly
z projednání s odbornými skupinami a veřejností. Velký důraz byl položen na poradní skupiny,
presentaci a dialog s veřejností. Je pravda, že širší veřejnost v této fázi tento druh projektu v podstatě
nezajímá, ozývali se pouze aktivisti. Významnou součástí této fáze bylo úvodní marketingové šetření,
co vlastně obyvatelé trápí.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lidé jsou spokojeni s nabídkou obchodů a služeb a s kvalitou a
dostupností zdravotní péče. V obou případech bylo spokojeno více jak 80 % respondentů. Více jak
60 % dotazovaných je spokojeno s nabídkou vzdělávacích institucí (s výjimkou mateřských škol),
s obslužností města MHD, včetně druhové nabídky jízdních dokladů a také se železničním spojením
z/do Ostravy.
Nejvíce nespokojení jsou občané s kvalitou ovzduší (89 % nespokojených), s nabídkou pracovních
příležitostí (81 %) a bezpečností ve městě (69 %). Jako další problematické oblasti byly označeny
dopravní kongesce, nedostatek parkovacích míst a vybavenost městským mobiliářem.
Výsledkem byla formulace vize, klíčová opatření a indikátory hodnocení.
Jako strategické cíle, které mají určovat směřování města pro příští roky a desetiletí, byla vytypována
následující témata:
1) Zlepšení mobility a dostupnosti
a. Podpora zvýšení kvality hromadné dopravy
b. Rozvoj a podpora cyklistiky a pěší dopravy
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c. Zlepšení dopravní dostupnosti
2) Zvýšení bezpečnosti
a. Zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu, zejména zranitelných skupin (chodců a cyklistů)
b. Zvýšení bezpečí cestujících v prostředcích hromadné dopravy
c. Zvýšení bezpečí v specifických místech a negativně vnímaných lokalitách
d. Zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel dopravního provozu
3) Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí
a. Ekologizace dopravy
b. Aplikace inteligentního urbanizmu a dopravního plánování ke snižování vynucené automobilové mobility
c. Minimalizace dopadů hluku z dopravy na obyvatele
d. Rozvoj bezbariérovosti
e. Ochrana klidových zón před vlivem intenzivní dopravy
4) Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití
a. Minimalizace kongescí a časových ztrát
b. Efektivní a motivační parkovací politika, rozvoj systémů P+R (park & ride), K+R (kiss &
ride), B+G (bike & go), B+R (bike & ride)
c. Zvýšení efektivity využívání individuální dopravy (podpora spolujízdy a sdílení vozidel)
d. Zajištění kvality projektové a předprojektové přípravy

Část II. – analytická probíhala od loňského jara až do letošního března. Stěžejním obsahem analytické
části byly dopravní průzkumy a jejich vyhodnocování, vytváření podrobného dopravního modelu,
hlukový a exhalační model a velice zevrubná analytická zpráva. Všechny činnosti byly velice detailně
specifikovány v zadávací dokumentaci a navíc si objednatel objednal „supervizora“, který neustále a
detailně připomínkuje každou činnost zhotovitele. Průzkumy automobilové dopravy zahrnovaly
sledování 4 skupin vozidel a jízdní kola. Průzkumy sestávaly z jednodenního dopravního průzkumu 35
zadavatelem určených křižovatek, z kordonového směrového dopravního průzkumu (s 45 stanovišti
na hranicích a uvnitř města, se záznamem RZ vozidel. Průzkumy v MHD sestávaly z profilového
průzkumu (přijelo/výstup/nástup/odjelo) ve vozidlech na 13 profilech, zahrnujících autobusy,
trolejbusy a tramvaje. Průzkumy cyklistické dopravy byly provedeny na více než 20 profilech.
Průzkumy pro sledování dělby přepravní práce proběhly ve dvou formách – jako profilový průzkum a
sociodopravní průzkum:
Profilový průzkum vozidel v osobách (osobní vozidla, prostředky hromadné dopravy, jízdní kola), ve
38 profilech, které zahrnovaly individuální dopravu, hromadnou dopravu a cyklisty.
Socio-dopravní průzkumy proběhly formou dotazů v 2500 domácnostech území okresu Ostrava na
chování členů domácnosti v průběhu pracovních i nepracovních dnů. Cca 30 otázek, zjišťujících
sociodemografické údaje, vlastnictví vozidla, způsob parkování, záznam cest – dopravní chování
(zdroje, cíle, časy, použité dopravní prostředky, pravidelnost dopravy, rekreační doprava)
Dopravní model
Pro výpočet prognózy přepravních vztahů a výpočet dopravních zátěží je použit čtyřstupňový
multimodální dopravní model zájmového území. Proces tvorby dopravního modelu sestává ze čtyř
kroků (proto tzv. čtyřstupňový model):
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1) Výpočet objemu zdrojové a cílové dopravy území
2) Směrování přepravních proudů
3) Dělba přepravní práce
4) Přidělení zatížení na komunikační síť
Sestavený model umožňuje modelování dopravní poptávky v závislosti na počtu obyvatel,
demografické struktuře, množství pracovních příležitostí v regionu, kvalitě dopravního spojení, tzn.
jízdní době, přestupních vazbách, intervalu spojení, tvorbě kolon v případě automobilové dopravy a
stupni saturace komunikační sítě.
Pro vytvoření dopravního modelu byl použit dopravně-plánovací programový balík PTV-VISION®
společnosti PTV Karlsruhe. Model sestává z modelu dopravní poptávky, (matice přepravních vztahů
pro jednotlivé druhy dopravy), a z modelu dopravní nabídky, (parametrizovaná komunikační síť
včetně linek hromadné dopravy). Dle naprosto neobvyklého požadavku zadání je model okresu
Ostrava je rozdělen na 1316 zón podle sčítacích obvodů dle ČSÚ. Navíc je na území okresu 7 zón, které
představují specifickou zdrojovou či cílovou dopravu v dané zóně. Jedná se buď o nákupní centrum
nebo výrobní či skladový areál. Dalších 180 zón představuje území Moravskoslezského kraje v členění
na základní sídelní jednotky a vstupy do tohoto širšího území. Celkový počet zón v modelu je tedy
1503 zón.
Kromě podrobnosti zón, komunikační sítě do podrobnosti cyklistických a některých pěších tras svědčí
o detailnosti modelu i rozsahu současné sítě veřejné hromadné dopravy okresu Ostrava:
Počet stanic a zastávek: Vlak: 13; Autobus regionální: 154; Autobus městský: 416; Tramvaj: 101;
Trolejbus: 59.
Počet spojů: Vlak: 314; Autobus regionální: 1478; Autobus městský: 3 751; Tramvaj: 2 251; Trolejbus:
1 090
Další podklady
Pro analytickou část byla k dispozici řada různě starých podkladů, jako „Generální dopravní plán pro
město Ostrava“ (1996/2012), „Územní plán města Ostravy“ (návrh 2012), „Koncepce rozvoje
cyklistické dopravy“ (2010), „Studie provozování systému parkování a odstavování vozidel
v Ostravě“ (2008), „Integrovaný systém parkování v Ostravě“ (2012), „Dopravní průzkum na
trolejbusových linkách MHD na území města Ostravy a návrh opatření“ (2012), „Posouzení možnosti
uplatnění systému lehké kolejové dopravy v Moravskoslezském kraji se zaměřením na napojení do
kolejové sítě tramvajové dráhy v Ostravě“ (2008), „Posouzení možnosti realizace terminálů na území
Statutárního města Ostrava“ (2007), „Ostravský železniční okruh“ (2012), „Pravidelné průzkumy
v dopravě v roce 2012“, „Celostátní sčítání dopravy“, „Mobilis“, „Generel bezbariérových tras na
území města Ostravy“ (obojí ÚHA MMO), GIS data a další podklady a materiály vztažené k dopravní
infrastruktuře.
Analytická část obsahuje definování výchozího stavu, inventarizaci všech dostupných podkladů včetně
využitelnosti, oslovení klíčových partnerů a firem, vyhodnocení průzkumů a socio-dopravních šetření,
tvorbu multimodálního dopravního modelu včetně jeho kalibrace, výpočty imisní a hlukové zátěže,
souhrnnou analýzu, monitoring a sledované indikátory.
Analytická část shrnuje dopravní poptávku, pozemní komunikace, automobilovou dopravu
dynamickou, dopravu v klidu (statickou dopravu), individuální dopravu, vozový park, veřejnou osobní
dopravu (včetně železnice), cyklistickou dopravu, pěší dopravu, nákladní silniční a železniční dopravu,
kombinovanou dopravu, leteckou a vodní dopravu, stav organizace a řízení provozu, IT systémy, stav
bezpečnosti silničního provozu, účinky a důsledky přepravních činností, vlivy dopravy na životní
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prostředí, identifikaci a možnosti dostupných finančních zdrojů, identifikaci indikátorů, závěry,
problémy a příležitosti.
Obrázek 2 – Dělba přepravní práce dle sociodemografického průzkumu Ostrava 2014.

Stupeň automobilizace v Ostravě k 31. 12. 2013 byl 2,74, (365 voz./1000 obyvatel), stupeň motorizace
byl 2,11 (474 voz./1000 obyv.).
Obrázek 3 – Počty obyvatel, vozidel a stupně automobilizace/motorizace 2013

Počet obyvatel
Počet osobních automobilů
Počet motorových vozidel
Stupeň automobilizace
Stupeň motorizace
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335 561
122 554
158 874
2,74
2,11

Obrázek 4 – Tarifní zóny ODIS, stav k 1. 1. 2015 (Zdroj: www.dpo.cz)

Obrázek 5 – Schéma sítě linek v Ostravě a okolních obcích (Zdroj: www.mhd-ostava.cz)
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Obrázek 6 – Železniční síť se zastávkami

Obrázek 1 – Schéma vlakových linek Esko v Moravskoslezském kraji k 1. 1. 2015 (Zdroj: www.kodis.cz)
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Celkově zahrnuje analytická část 320 stran textu, tabulek a obrázků spolu s dalšími 21 přílohami.
Část III – návrhová, zahrnuje návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na území okresu Ostrava, (v oblasti
HD včetně spádových oblastí), tvorbu scénářů vývoje a dopravní prognózu, stanovení indikátorů udržitelného
rozvoje, finanční plán a stabilizaci procesu plánování mobility.

Důležitým předpokladem mobilitních nároků do výhledu je prognóza ekonomického demografického
vývoje a stanovení možných scénářů pro výhledové období. Předpokládaný výhledový stupeň
automobilizace do roku 2050 bude 1,85 (540 voz./1000 obyvatel). Stupeň motorizace prognózovaný
k témuž roku bude 1,45 (690 voz./1000 obyv.) Na tento rozvojový scénář jsou zpracovávány modely
dopravní prognózy pro jednotlivé prognostické horizonty dle následující tabulky:


Krátkodobý horizont (3-5 let) = 2020;



Návrhový horizont (20 let) = 2035;



Výhled územní rezervy (30 let) = 2045;

Scénáře pro návrhový horizont 2035 jsou definovány následovně:


optimální, tj. v kontextu přijatelných nákladů na optimální rozvoj udržitelné mobility;



maximální ve smyslu dosažení ideálního vývoje udržitelné mobility bez ohledu na náklady;



nulový, tj. bez investic do programů rozvoje a zlepšování podmínek mobility.

Invariantní pro srovnatelnost výše uvedených variant jsou všechny ekonomické a demografické
ukazatele: počet obyvatel, zaměstnanost, rozmístění pracovních příležitostí, územní rozvoj, to
znamená, že matice přepravní poptávky jsou pro všechny 3 hodnocené scénáře totožné! Rozdílná
nabídka přepravních služeb a infrastruktury jednotlivých scénářů se projevuje v odlišné dělbě
přepravní práce, spotřebě času a výkonech jednotlivých dopravních módů.
Součástí návrhové části je projednání prognóz a scénářů s politiky, odborníky a veřejností, návrh
opatření a odvození aktivit a priorit v jednotlivých segmentech dopravy v jednotlivých scénářích
s ověřením dopravním modelem, návrh změn procesu plánování mobility na městské úrovni a
naplňování plánu mobility, tvorba finančního plánu, návrh stanovení kompetencí procesu, návrh a
zajištění monitoringu pro sledování indikátorů, soubor jednání ke konceptu návrhu opatření a
schválení integrovaného plánu mobility.
Část IV – presentační, má za cíl vytvořit presentační materiály, které mají vhodnými formami předvést
výsledky celého procesu a jejich očekávané přínosy pro veřejnost.
Dokončení projektu:
Původní termín dle zadávací dokumentace byl půlka dubna 2015, z organizačních důvodů však byla
smlouva podepsána o 2,5 měsíce později. Dodatkem smlouvy byl tento skluz promítnut do konečného
termínu, který byl v zájmu času na projednání a presentaci veřejnosti posunut do 08/2015.
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Obrázek 8 - Pozemní komunikace na území Ostravy. Zdroj: Ročenka dopravy 2013, Ostravské komunikace
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Obrázek 9 - Dopravní model IAD Ostravska 2014 Zdroj: AF-CityPlan

Závěr a shrnutí
O hloubce problému mobility ve městech je zpravidla rozhodnuto již při jeho historickém urbanistickém vývoji. Velikost města, morfologie území, hustota osídlení a urbanistická struktura již předurčuje
hloubku problému a jeho řešitelnost. Odborné publikace presentují jako krajní příklady urbanistické
struktury americký Portland na jedné straně a města jako Hong Kong či Šanghai na straně druhé. Prokazují, jaká energetická náročnost a délka cest je zapotřebí pro uspokojení mobility v Portlandu a jak
nízká spotřeba energie postačuje v HongKongu, kde většina cest je konána pěšky, autobusem nebo
metrem. Je však užitečné takové teoretické příklady v praxi navštívit a podmínky pro mobilitu poznat. Základem pro možnost řešení je dobře navržená dopravní infrastruktura, která umožní vytvořit
prostor pro veřejnou hromadnou dopravu, neblokovanou v dopravních kongescích. V zájmu bezpečnosti provozu je třeba vhodně segregovat dopravní módy odlišných rychlostí. Závažné následky všech
nehod závisí primárně na rozdílu rychlosti pohybu mezi střetnuvšími se subjekty. Jak chodci, tak cyklisti jsou bezpečnější, mají-li možnost se pohybovat po vyhrazených stezkách mimo automobilovou
dopravu. Při větší hustotě cyklistů a chodců vzniká přirozeně konflikt i mezi těmito skupinami. Malé
historické centrum skýtá podmínky pro tvorbu pěší zóny, hromadnou dopravou. Rozsáhlejší centra je
již obtížnější zklidňovat. Problematika parkování jak krátko, či dlouhodobého by neměla být řešena
záborem uličního prostoru. Nové formy dopravy přinášejí opět nové pohledy a problémy. Řada konceptů řešení cyklistické dopravy na úkor jízdních pruhů se často neshledává s pochopením a využitím
vlastními cyklisty, kteří se samozřejmě dělí na velmi různorodé skupiny se zcela odlišnými prioritami a
způsobem chování.
Uspořádat uspokojivě dopravu ve městech je celosvětový problém, jehož řešení vyžaduje značný
rozhled a erudici, a nikoliv extrémní přístupy. Ostrava se svou historicky vzniklou urbanistickou strukturou má sice poměrně velké přepravní nároky, ale dostatek prostoru na řešení všech forem dopravy.
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3. Představení drážďanského IDS a jeho přestupních uzlů
Dipl. Ing. Torsten Meerbach, Verkehrsverbund Oberelbe (Koordinátor IDS v
Drážďanech a okolí)
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4. Příprava společného Integrovaného Dopravního Systému Prahy s
Středočeského kraje
Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID.

Po krizi v letech 2011 a 2012, kdy hrozil rozpad Pražské integrované dopravy na území Středočeského
kraje, přestupování cestujících na hranicích Prahy a zahlcení hlavního města středočeskými automobily, se od roku 2013 situace v jednáních mezi Prahou a Středočeským krajem začala postupně zlepšovat.
Na začátku roku 2013 byla ustanovena pracovní skupina ze zástupců Ropidu, Krajského úřadu Středočeského kraje a středočeského Výboru dopravy, tzv. integrační skupina. Ta začala pracovat na přípravě společného integrovaného dopravního systému pro oba dva kraje. Ukázalo se, že je potřeba zpracovat nejprve podrobnou analýzu současného stavu a popsat výchozí podmínky, ve kterých se jednotlivé segmenty veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji nacházejí, následně pak navrhnout
postup a způsob integrace. Vznikla tak tzv. I. etapa integračního dokumentu pro společný IDS – Analýza současného stavu a návrh dalšího postupu integrace. Dokument je členěn do 3 částí:




důvody integrace veřejné dopravy (současné problémy plynoucí z nedokončené integrace, cíle vzájemné spolupráce, zkušenosti s integrací veřejné dopravy, princip integrace a struktura
IDS, přínosy integrace veřejné dopravy)
analýza současného stavu (základní informace, doprava a koncepce, tarif, ekonomika a
smluvní zajištění, informační a odbavovací systémy, marketing a propagace, standardy a kvalita služby)
návrh dalšího postupu (témata vzájemné spolupráce a doporučení dalšího postupu)

Dokument potvrdil, že pro zjednodušení, zefektivnění a zkvalitnění hromadné dopravy na území hl.
m. Prahy a Středočeského kraje je třeba sjednotit systémy integrované dopravy do jednoho celku.
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Cílem je integrace všech pěti dosud oddělených segmentů veřejné hromadné dopravy na území Prahy
a Středočeského kraje (Pražské integrované dopravy, Středočeské integrované dopravy,
nezaintegrované pravidelné autobusové dopravy, železnice a MHD ve středočeských městech) do 1
společného a jednotného IDS tak, aby VHD byla:




atraktivní pro cestujícího = je rychlá, pohodlná a levná
efektivní pro objednavatele = neplatí se zbytečné souběžné spoje
plnohodnotná pro společnost = zlepšuje kvalitu života města, městské části či regionu

Vznik společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje zlepší dopravní
systém veřejné hromadné dopravy – dojde k nárůstu cestujících ve veřejné dopravě, kteří dosud jezdí
automobilem. Jedině sjednocený IDS bude motivovat co největší počet obyvatel k využívání rychlé,
pohodlné a atraktivní veřejné dopravy a bude mít pozitivní vliv na zlepšení pracovní mobility obyvatel, a tím i zmírnění nezaměstnanosti. Zlepšení hromadné dopravy a naplánování a vybudování smysluplných záchytných parkovišť u zastávek páteřních linek kromě pozitivního dopadu na zdraví obyvatel a životního prostředí pomůže uvolnit silnice těm, kteří se bez individuální dopravy neobejdou.
V okrajových městských částech Prahy se sníží tlak na parkování aut z regionu. V centru Prahy lze
očekávat zklidnění provozu zejména při současné realizaci rozumně nastaveného ekonomického řízení individuální automobilové dopravy. Společný systém pro městské části přinese komplexní zefektivnění provozu městské a příměstské hromadné dopravy a stane se pro obyvatele kvalitní a skutečně
atraktivní alternativou vůči automobilové dopravě.
Na podzim roku 2013 schválily I. etapu integračního dokumentu středočeský i pražský výbor a na
začátku roku 2014 se k nim připojily rady obou krajů. Od roku 2014 pracuje integrační skupina na II.
etapě integračního dokumentu – Návrh základních parametrů společného IDS. Dokument má podobnou strukturu jako první etapa, tedy zaměřuje se především na dopravu, ekonomiku, odbavovací
systémy, marketing a standardy kvality. Každý z jednotlivých bodů je podrobně diskutován na integrační skupině tak, aby došlo ke všeobecné shodě na jednotlivých krocích ze strany zástupců obou
krajů, případně bude přistoupeno k přijetí kompromisního řešení. Výsledný dokument bude dále
předložen výborům pro dopravu v Praze a ve Středočeském kraji a následně bude předložen
k projednání radám hl.m. Prahy a Středočeského kraje. Nyní je prodiskutována a připravena již většina témat této druhé etapy integračního dokumentu. Zároveň politické reprezentace obou krajů odsouhlasily vznik Řídící rady IDS Prahy a Středočeského kraje, která má za úkol posunout společný IDS
opět blíže k realizaci, včetně založení společného koordinátora.

50

5. Predpoklady pre integráciu cezhraničného regiónu Twin-City
Bezák Bystrík, Stavebná fakulta STU Bratislava

Abstrakt
Nové možnosti voľného pohybu v jednotnej Európe generujú značné objemy osobnej a nákladnej
dopravy. Pozoruhodným prípadom je stredoeurópsky región Twin-City, ktorého centroidmi sú hlavné
mestá Rakúska-Viedeň a Slovenska-Bratislava, vzdialené len 60 km, s ekonomickým potenciálom
a ponukou pracovných príležitostí v západnej časti ako aj produkčným potenciálom a ponukou pracovných síl vo východnej časti tohto regiónu. Nové poznatky o mobilitnom správaní sa obyvateľov
v tomto území odkryl cezhraničný prieskum osobnej pozemnej dopravy [1], ktoré poukazujú na potrebu vytvorenia účinnejšieho a udržateľnejšieho dopravného systému v regióne Twin-City .
1. Úvod
Doprava má mimoriadny význam pre zabezpečovanie potrieb jednotlivca a celej spoločnosti. Je nevyhnutnou súčasťou všetkých činností v osobnom aj hospodárskom živote už od samých počiatkov civilizačného vývoja. Zároveň je hybnou silou rozvoja sídelnej štruktúry a aj súčasnom období rozhodujúcou mierou výrazne ovplyvňuje rozvoj osídlenia a funkcieschopnosť jeho jednotlivých prvkov – mestských a vidieckych sídiel a ich zoskupení v území.
V priebehu posledného storočia prešlo územie stredoeurópskeho regiónu turbulentným vývojom - od
rozpadu veľkých celkov a striktného oddelenia železnou oponou, až po zjednotenie v spoločnej EÚ.
Aj excentrická poloha hlavných miest - Viedne a Bratislavy, je výsledkom spolupôsobenia objektívnych klimatických, geografických, zdrojových a polohových faktorov, ktoré z času na čas krátkodobo
ovplyvňujú vojensko-politické faktory. Striktné oddelenie územia v povojnovom období viedlo
k divergentnému rozvoju hlavných miest smerom do vnútrozemia. Špecifická situácia nastala najmä
v Bratislave, ktorá priamo leží na štátnych hraniciach, pričom asi jedna tretina jej prirodzeného spádového zázemia leží v dvoch susedných krajinách. Tieto špecifické podmienky formovali aj územný
rozvoj mesta v povojnovom období. Všetky doposiaľ spracované prognózy opomínali, alebo na základe bežných štatistických údajov formálne zvažovali vplyv a účinky prirodzeného prihraničného potenciálu. Pre korektný odhad však chýbal skutočný obraz o súčasnom a výhľadovom mobilitnom správaní
sa obyvateľov v tomto území. Práve na tieto nejasnosti sa zamerali EU projekty BRAWISIMO [1]
a Dopravný model AT-SK [2], ktorých cieľom bolo získať aktuálne a vierohodné dáta a informácie
o mobilitných charakteristikách v cezhraničnom regióne východné Rakúsko – západné Slovensko,
ako aj vytvoriť účinný nástroj na modelovanie medzioblastných multimodálnych vzťahov pre integrovaný systém osobnej dopravy v tomto regióne (obr.1).
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Obr.1: Modelové územie cezhraničného regiónu BRAWISIMO
2. Súčasná dopravná situácia
Rast cestnej dopravy, najmä objemu osobnej individuálnej automobilovej dopravy (IAD) v celom
cezhraničnom území Twin-City rastie. Na rakúskom území funguje účinný systém integrovanej osobnej dopravy, ktorý prevádzkuje „Dopravný zväz región-východ“ (Verkehrsverbund Ost-Region/VOR).
VOR umožňuje efektívnu prepravu osôb verejnou hromadnou dopravou a tak regulovať individuálnu
automobilovú dopravu po celom území východného Rakúska, predovšetkým v metropolitnom regióne Veľkej Viedne. Tento systém čiastočne zasahuje aj na územie mesta Bratislavy, až po hlavnú
železničnú stanicu Bratislava, resp. po železničnú stanicu Petržalka, kde končia/začínajú jeho garnitúry. Pre stále rastúci objem osobnej dopravy poskytuje atraktívnu ponuku integrovaného cestovného lístka vrátane Zóny 100 (mesto Viedeň). Takto už pred vstupom na územie Rakúska sa účinne
ovplyvňuje voľba dopravného prostriedku v prospech alternatívnej hromadnej dopravy. Zároveň
v kontaktnom rakúskom prihraničnom území, sú vybudované flexibilné zariadenia P&R (Kittsee,
Parndorf), kde za prácou cestujúci slovenskí vodiči hneď za hranicami odstavujú svoje autá a ďalej už
pokračujú vlakmi VOR na územie Rakúska.
Situácia na slovenskej strane je v mnohom odlišná. Už viac ako dva roky je do prevádzky spustený
systém „Bratislavskej integrovanej dopravy - BID“, avšak len v západnom sektore „Záhorie“. O pokrytí
ďalších sektorov, hovorí iný príspevok na tomto seminári. Treba však konštatovať, že BID zatiaľ nemá
„integrátora“ a nerieši základný problém súbehov neefektívnych paralelných liniek a druhov dopravy,
najmä - individuálnu automobilovú dopravu. Automobil má potom bez obmedzenia prístup až do
centrálnej mestskej oblasti. Chabá úroveň systému hromadnej dopravy teda nevytvára účinnú reguláciu IAD na území mesta. Situáciu zhoršuje aj paradoxná zákonná úprava parkovania na chodníkoch,
ktorá spolu s absentujúcim policajným dohľadom a kontrolou, vytvára značný potenciál pre záber
cenného mestského priestoru, najmä v citlivej centrálnej mestskej oblasti. Tieto skutočnosti, spolu
s postupujúcou disperziou funkcií bývania do suburbánnych oblastí mesta Bratislavy s nízkymi
hustotami individuálnej zástavby generujú nadmerné objemy cestnej dopravy, ktoré sa sústreďujú na
príjazdových radiálach. Výsledkom sú denno-denné dopravné zápchy a dopravné kolízie, spojené so
stratami času v doprave, pričom v cieľoch cesty chaoticky zaparkované autá na chodníkoch a na
zelených plochách dlhodobo zaberajú rozsiahle mestské priestory. To má bezprostredný dopad na
neustále zhoršovanie prepravných podmienok, dopravnej situácie a znižovanie kvality života rezidentov a návštevníkov mesta.
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Porovnanie charakteristík „integrovanosti“ dopravy v jednotlivých regiónoch Twin-City je uvedené
v tab.1.
Podmienky integrácie dopravy v cezhraničnom regióne Twin-City
Tab. 1
Charakteristika
Tarifné podmienky
Cestovný doklad
Cestovný poriadok
Dopravná sieť
Spolupráca dopravcov
Dopravný integrátor
Doplnková doprava
Prestupné uzly
P&R
Bike&R
Go&R
Marketing

Región AT
jednotné
jednotný
jednotný
integrovaná
partnerská
spoločný/nezávislý
nadväznosť
systém
systém
dostupné
prístupové trasy
účinný

Región SK
čiastočne
čiastočne
nekoordinovaný
nejednotná
konkurenčná
neexistuje
bez nadväznosti
ojedinele
chaotické
neexistuje
živelne
chabý

Z porovnania vyplýva nekompatibilita a nevyváženosť podmienok, predovšetkým však systémové
riešenie na rakúskom území a len čiastkové resp. nedostatočné podmienky pre integráciu osobnej
dopravy na slovenskom území regiónu Twin-City.

3. Vývojové tendencie
Ako z prieskumov mobilitného správania sa obyvateľov vyplýva, sústavne rastie objem cezhraničnej
osobnej dopravy v regióne Twin-City. Predpoklad, že najsilnejšie väzby v preprave osôb sú medzi
hlavnými mestami – Viedňou a Bratislavou sa však nepotvrdil. Z výsledkov prieskumu [1] vyplýva, že
najväčší objem osôb prepravených cez štátne hranice Slovenska smeruje do prihraničného rakúskeho
územia a skoro dvojnásobne (tab. 2) prevyšuje objemy osobnej dopravy do Viedne. Z uvedeného
vyplýva, že sa postupne vymiestňujú aktivity do zázemia z mesta Bratislavy a postupne sa tak
aktivizuje jeho prirodzené zázemie, ktoré bolo v predchádzajúcom období sterilne oddelené. Tieto
tendencie vymiestňovania - najmä aktivít bývania, sa ukazujú aj v smere do Maďarska, kde
v niektorých prihraničných obciach (Rajka), býva už viac ako 50% obyvateľov zo Slovenska.
Hlavné medzioblastné prepravné vzťahy v regióne Twin-CiTy
[ciest/24 hod.]
Tab.2
Zdroj-cieľ
Bratislava
Viedeň
Región AT (SK)
Iné

Bratislava
5564
9146
578

Viedeň
5292
(2033)
1431

Región AT (SK)
9446
(2271)
-

iné
740
1538
-

Vo vývoji dopravy možno na území Bratislavy už dlhodobo pozorovať (obr.2) výrazný presun objemov
dopravy z hromadnej na individuálnu dopravu.
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Obr.2: Vývoj deľby dopravnej práce v Bratislave
Zároveň možno pozorovať trvalo sa zväčšujúci objem nemotoristickej (NMD) dopravy. Tento proces
má veľmi nepriaznivý dopad na celkovú dopravnú situáciu v meste. Po roku prevládol objem IAD nad
MHD a dosiahol pomer 55:45.
V rakúskej časti regiónu Twin-City je však v posledných dekádach obrátený vývoj smerom
k alternatívnym druhom dopravy a pomer IAD:MHD vo Viedni v súčasnom období je 40:60 a vplyvom
proaktívnych opatrení poukazuje na ďalší rast objemu MHD .
Postupný proces presunu objemov na individuálnu automobilovú dopravu možno pozorovať na území
slovenskej časti Twin-City aj vo vonkajšej doprave (obr.3). V tomto prípade podiel vonkajšej IAD
presiahol nad vonkajšou verejnou hromadnou (železnica+autobus) už v roku 1995, teda omnoho skôr,
ako vo vnútornej doprave (obr.2). Z uvedeného vyplýva, že priestorová regionalizácia medzioblastných
premiestňovacích vzťahov neustále postupuje a v súčasnom období nie je neobvyklá denná
dochádzka za prácou aj zo vzdialenosti väčšej ako 100 km. Vzhľadom na nekoordinovanú dopravnú
politiku a nízku kvalitu verejnej hromadnej dopravy sa však na prepravu predovšetkým za
zamestnaním preferuje IAD. Poukazujú na to aj údaje zverejňované pravidelne štatistickým úradom SR
(obr.4), ktoré však uvádzajú len sumarizované údaje poskytované jednotlivými dopravcami. Tieto sú
však skreslené, lebo neposkytujú údaje o skutočne vykonaných cestách, ale len o počte prepravených
osôb jednotlivými prepravcami. Z čoho vyplýva, že sa takto násobne vykazujú celkové objemy
prepravených osôb, ktoré potom presahujú reálny počet vykonaných ciest. Ďalším nedostatkom
týchto štatistických údajov je, že neposkytujú informácie o počte prepravených osôb za jednotlivými
účelmi ciest nemotoristickou dopravou (pešo/bicyklom).

Obr.3: Vývoj deľby dopravnej práce cez hranice mesta Bratislavy
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Obr.4: Deľba prepravnej práce vonkajšej dopravy na Slovensku
V naších podmienkach preprava na bicykli v extraviláne predstavuje z celkového objemu prepravy
osôb 8 až 14% [1]. Je to veľmi významný faktor, ktorý poukazuje na nevyhnutnosť zahrnúť do systému
integrovanej dopravy aj požiadavky cyklistickej a pešej dopravy a tiež budovať aj odpovedajúce
dopravné zariadenia pre nich. Je to predovšetkým adekvátna ponuka možnosti využívania bicykla ako
doplnkovej dopravy v rámci systému integrovanej dopravy v území. V rámci 5 minutovej pešej
dostupnosti (350 m) k zastávkam a staniciam verejnej hromadnej dopravy možno pešo obslúžiť len
cca 0,38km2, avšak bicyklom možno vykryť polomer 5 minutovej dostupnosti až do 1,7km, čo
znamená plochu dopravnej obsluhy v rozsahu 8,8km2 a to je mnohonásobne viac, ako pešo!
Z uvedeného vyplýva, že cyklistická doprava môže výrazne zvýšiť prepravný potenciál integrovanej
verejnej hromadnej dopravy, predovšetkým v oblastiach s nízkou hustotou osídlenia. Ďalšou
možnosťou zvýšenia atraktivity cyklistickej dopravy ako účinného prvku systému integrovanej
dopravy, je umožnenie prepravy cyklistov spolu s bicyklami v prostriedkoch verejnej hromadnej
dopravy, čo im umožní priamu dopravu „od dverí k dverám“, prakticky bez zosadnutia z bicykla.

4. Záver
Účinný systém prepravy osôb si vyžaduje rozsiahly súbor opatrení, ktoré sú zamerané na vybudovanie
jednotného systému výstavby, prevádzky a financovania. Z uvedeného hodnotenia podmienok pre
prepravu osôb v regióne Twin-City vyplýva, že existujú výrazne rozdiely, ktoré poukazujú na
nekompatibilitu jednotlivých indikátorov integrovanosti. Vzhľadom k tomu, že proces hospodárskej
spolupráce medzi jednotlivými európskymi krajinámi pokračuje a jeho napredovanie si nevyhnutne
vyžaduje voľný pohyb osôb za prácou, je treba predpokladať, že aj v exponovanom stredoeurópskom
regióne Twin-City bude nevyhnutné vybudovať jednotný systém osobnej dopravy. K tomu je však
v prvom rade potrebné, aby všetky súčasti tohto systému mali kompatibilné prvky, najmä jednotný
systém dopravnej siete, cestovných dokladov, cestovných poriadkov a tarifných podmienok.
Veľmi dôležitím faktorom je vytvorenie inštitúcie nezávislého inegrátora, ktorý bude koordinovať
činnosť jednotlivých dopravcov a zabezpečovať korektné prerozdeľovanie výnosov a dotácií. Jedine
touto cestou je možné vytvoriť efektívny systém integrovanej osobnej dopravy v cezhraničnom území,
ktorý bude účinným nástrojom pre koordináciu všetkých druhov dopravy, vrátane individuálbnej
automobilovej dopravy, ktorá má nezastupiteľné miesto v celkovej dopravnej obsluhe územia regiónu
Twin-City.
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Uznanie
Článok bol spracovaný v rámci rešenia výskumného projektu VEGA č..1/0351/13 "Dopravné plochy a
ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore”[3], Katedra dopravných stavieb, Stavebná
fakulta STU v Bratislave, Bratislava 2015, spracovávaných v rámci Centra Excelentnosti SPECTRA:
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS 26240120002, podporovaného
Operačným programom ERDF Výskum & Vývoj.
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6. BRAWISIMO - Prieskumy pre integráciu dopravy v regióne Twin-City
Ing. Peter Ľos, PhD., MDVRR SR

Úvod
V mesiacoch september až október 2013 bol v rámci projektu BRAWISIMO – „región BRAtislava –
WIen: ŠtúdIe MObilitného správania“ uskutočnený v rámci cezhraničného regiónu Twin City súbor
dopravnoinžinierskych prieskumov, ktorých účelom bolo získať aktuálne informácie o mobilite
obyvateľstva, so zvláštnym zreteľom na cezhraničnú prepravu.
Išlo jednak o sčítanie a výberové zisťovania medzi cestujúcimi prekračujúcimi slovensko – rakúsku
hranicu všetkými druhmi pozemnej dopravy (železničná, autobusová, automobilová, cyklistická
i pešia), kde bola získaná databáza viac ako 12000 odpovedí týkajúcich sa zdrojov, cieľov, účelov
a použitých dopravných prostriedkov pri konkrétnych cezhraničných cestách. Prvé výsledky tohto
cezhraničného prieskumu boli prezentované na DiD 2014.
Druhou časťou projektu bolo zisťovanie mobility v domácnostiach, v ktorom boli popri všeobecných
socio-ekonomických charakteristikách domácností a jej členov, získavané ďalšie informácie
o dostupnosti rôznych druhov dopravy, osobných determinantoch a obmedzeniach mobility, ako aj
údaje z podrobných denníkov vykonaných ciest členov domácností nad 6 r. Zisťovanie prebiehalo na
oboch stranách hranice v zmysle štandardizovanej jednotnej metodiky KOMOD, vytvorenej pre
paralelne prebiehajúce rakúske celoštátne zisťovanie mobility „Österreich Unterwegs“.
Na rakúskej strane išlo o zahustenie vzorky celoštátneho zisťovania v oblasti Viedne, východnej časti
Dolného Rakúska a severného Burgenlandu. Získaná čistá vzorka (v rámci projektu BRAWISIMO)
predstavuje 3733 domácností a 15796 osobných dotazníkov s celkovo 42648 reportovanými cestami.
Na Slovensku bolo zisťovanie vykonávané na území Bratislavského a Trnavského kraja, o.i. aj ako akýsi
pilot pre pripravovaný celoštátny prieskum. Získaných bolo 6413 domácností a 29096 osobných
dotazníkov s 64535 cestami. V tomto príspevku sa teda zameriame na prezentáciu základných
výsledkov týchto prieskumov, vrátane porovnania údajov zo Slovenska a Rakúska.

Obr. 1 Územie BRAWISIMO v Rakúsku a na Slovensku
1. Základné výsledky zisťovania mobility v domácnostiach
Výsledky zisťovania mobility v domácnostiach boli popri iných ukazovateľoch rozlišované nielen na
národnej úrovni, ale tiež s prihliadnutím na polohu miesta bydliska vo vzťahu k nadregionálnym
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jadrám: v Rakúsku nimi boli Viedeň a Eisenstadt, na Slovensku Bratislava a Trnava. Okresy boli ďalej
rozdelené na centrálne (v limite dostupnosti do priľahlých jadier) a periférne (viď Obr. 1).
Základným indikátorom v rámci zisťovania mobility v domácnostiach je prirodzene celková hybnosť.
Na Slovensku dosiahla v sledovanom období (september – december 2013) priemer 2,7 cesty na
obyvateľa v priemerný pracovný deň pri 88%-om podiele „mobilných“ osôb, t.j. osôb, ktorí v daný
deň vykonali aspoň jednu cestu. V Bratislave bola zistená priemerná hybnosť až na úrovni 3,0 cesty
na obyvateľa v priemerný pracovný deň, zrejme aj z dôvodu celkovo vyššieho podielu mobilných osôb
93%. Zaujímavosťou je, že najnižšia hybnosť, len 2,5 cesty na obyvateľa v priemerný pracovný deň aj
podiel mobilných osôb 83% boli zaznamenané v centrálne ležiacich okresoch Slovenska. Ženy
vykazovali 5-10% vyššiu hybnosť pri o 2-4 percentuálne body (p.b.) nižšom počte mobilných osôb. Pre
porovnanie v Rakúsku bola priemerná hybnosť až na úrovni 3,4 cesty na obyvateľa v priemerný
pracovný deň pri podiele mobilných osôb len 84%. Variácie hybnosti v Rakúsku medzi pohlaviami či
rôznymi typmi území neboli také výrazné (len do 3%), pričom na rozdiel od Slovenska, najvyššia bola
u obyvateľov centrálne ležiacich okresov.
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Obr. 2 Hybnosť (mobilných osôb)
Z hľadiska celkovej kilometrickej dĺžky sú – napriek ich vyššiemu počtu – cesty vykonávané vo
veľkých mestách kratšie ako vo vidieckych oblastiach. Na Slovensku je rozdiel asi 50%, ale v Rakúsku
ide dokonca až o 2-násobný pomer. Kvôli prirodzene podstatne nižšej rýchlosti je však celkový čas
ciest v mestách je celkovo dlhší ako na vidieku. Najzaujímavejšie ale je, že Rakúšania sú ochotní
v priemere stráviť cestovaním až takmer o polovicu dlhší čas ako Slováci (ide však len o deklarované
dĺžky ciest, ktorých skutočná dĺžka nebola overená). Priemerná rýchlosť v jednotlivých oblastiach je
pritom porovnateľná v oboch krajinách.
Tab. 1 Celková dĺžka vykonaných ciest na obyvateľa
Oblasť
Bratislava
Centrálne
Vidiecke
Min/obyv.
69
58
60
Km/obyv.
22
25
31
Km/hod
19,1
25,9
31,0

Slovensko
62
25
24,2

Viedeň
90
27
18,0

Rakúsko
86
35
24,4

Zistené rozdelenie ciest podľa ich účelu potvrdzuje tradičné stereotypy; muži vykonávajú viac ciest
v súvislosti s prácou a ženy zase za nákupmi, službami, ale aj sprevádzajúc iné osoby (väčšinou deti).
Percentuálne podiely v rôznych oblastiach, ale dokonca aj krajinách sú vzácne vyrovnané, o málo vyšší
je vlastne len podiel ciest za prácou v centrálnych oblastiach Slovenska. Prepočet na skutočné počty
ciest (z celkovej hybnosti) však významne mení obraz – Rakúšania v skutočnosti vykonajú viac ciest
nielen za prácou (o necelých 10%), ale najmä za nákupmi a voľnočasovými aktivitami (oba až o 20%
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ciest na obyvateľa za deň).
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Obr. 3 Účel ciest (mobilných osôb, mimo účelu „domov“)
Obdobné rozdiely boli zistené aj v prípade rozdelenia ciest podľa (primárneho) druhu dopravného
prostriedku. V porovnaní so ženami, muži podľa očakávania cestujú oveľa častejšie ako vodiči
osobného automobilu a oveľa menej peši či hromadnou (resp. verejnou) osobnou dopravou. Musíme
žiaľ konštatovať, že v Bratislave sa jazdí automobilmi podstatne viac ako vo Viedni, kde je naopak
systém MHD zjavne pre cestujúcich oveľa výhodnejší. Kým v Bratislave je pomer IAD:MHD 55:45, vo
Viedni je to „ideálnych“ 40:60. Očividný je tiež rozdiel vo využívaní cyklistickej dopravy v oboch
veľkomestách, v Bratislave dosahujei ledva 0,5% podiel, kým vo Viedni je to o 3 p.b. (a po prepočte na
počet ciest až 10 krát) viac.
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Obr. 4 Deľba prepravnej práce (mobilných osôb)
V regiónoch je „slovenský“ podiel verejnej dopravy v zásade rovnaký ako rakúsky, avšak – pomerne
prekvapujúco – na Slovensku sú výrazne vyšším podielom využívané nemotoristické druhy dopravy.
Dokonca možno na základe výsledkov konštatovať, že na bicykloch jazdia (a to nie len percentuálne,
ale aj po prepočte na hybnosť) Slováci viac ako Rakúšania!, ktorí zase jazdia (v porovnaní s Viedňou až
neprimerane) viac automobilmi. Čiastočne to možno súvisí aj s tým, že v Rakúsku bol prieskum
realizovaný s asi mesačným posunom smerom k zimným mesiacom (pri porovnaní rovnakého

59

časového obdobia padá podiel cyklistickej dopravy na Slovensku aj v regióne pod 10%), ale hlavným
dôvodom je zrejme fakt, že Rakúšania cestujú za rôznymi aktivitami oveľa ďalej ako Slováci.
Do práce jazdia obyvatelia Bratislavy a okolitých regiónov väčšinou autom, asi 2,5 krát častejšie ako
hromadnou dopravou. Pri cestách do školy či za vzdelaním je to naopak, pričom rovnaký podiel ako
hromadnou dopravou je tiež vykonávaný nemotorovými druhmi dopravy. Podiel peších a cyklistov pri
cestách za nákupmi i voľnočasovými aktivitami presahuje 50%, asi tretina ciest s týmito účelmi je
uskutočňovaná automobilmi. Neprekvapujúco, najnižší podiel hromadnej dopravy bol zaznamenaný
pri sprievode iných osôb, kde je takmer výlučne preferovaná pešia a najmä automobilová doprava.
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Obr. 5 Deľba prepravnej práce podľa účelu ciest (Slovensko pracovné dni)
2. Determinanty voľby dopravného prostriedku
Voľba dopravného prostriedku jednotlivcom pri konkrétnej ceste je ovplyvňovaná rôznymi faktormi.
V dopravnom modelovaní sú popri bežne využívaných „taktických“ indikátoroch – čas a náklady na
cestu – často opomínané primárne „strategické“ predpoklady, ktoré výrazne deformujú
„ideálne“ pravdepodobnostné rozdelenie – v prípade individuálnej dopravy je to disponibilita (nie
vlastníctvo!) vozidiel a v prípade hromadnej dopravy zase vlastníctvo predplatenej časovej alebo inej
zľavovej karty.
Porovnanie výsledkov prieskumov na Slovensku a v Rakúsku naznačuje a vysvetľuje niektoré rozdiely
v mobilitnom správaní sa obyvateľov týchto krajín, ako aj medzi pohlaviami.
Na Slovensku vlastní vodičský preukaz asi o 1/6 menej obyvateľov ako v Rakúsku, a to prakticky
vo všetkých vekových kategóriách, s výnimkou 18-24 ročných mužov i žien. Výraznejší rozdiel je aj pri
najstarších mužoch (nad 65 rokov), ale predovšetkým u žien, kde vodičský preukaz vlastní len niečo
vyše polovice Sloveniek, ale až viac ako ¾ Rakúšaniek.
Zaujímavé (a nejasné) je ale skôr porovnanie disponibility automobilu. Na Slovensku uviedlo, že má
k dispozícii pre svoje cesty auto („keď potrebujú“) o 5-7 p.b. menej ľudí ako vlastní vodičský preukaz,
v Rakúsku je to naopak, a to najmä v prípade žien a mladých ľudí. Je to zrejme dôsledok vyššej
automobilizácie, resp. podielu domácností s dvoma a viacerými autami v Rakúsku. Môže to však
čiastočne súvisieť aj s vysvetlením a chápaním disponibility (nielen ako vodič, ale aj ako spolujazdec, či
v rámci sprievodu).
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Muži:
79% (SK), 90% (AT)

Ženy:
55% (SK), 76% (AT)

Muži:
75% (SK), 94% (AT)

> 65 r.
55 – 64 r.
45 – 54 r.
35 – 44 r.
25 – 34 r.
18 – 24 r.

Ženy:
48% (SK), 89% (AT)

> 65r.
55 – 64 r.
45 – 54 r.
35 – 44 r.
25 – 34 r.
18 – 24
r.

Obr. 6 Vlastníctvo vodičského preukazu (vľavo) a disponibilita automobilu (vpravo)
(modrá = Slovensko, červená = Rakúsko)
Ešte výpovednejšie sú zistenia pri predplatených časových kartách na hromadnú dopravu. V Bratislave
vlastní „električenku“ ani nie polovica obyvateľov v porovnaní s Viedňou. V regióne je rozdiel ešte
výraznejší, čo je zrejme spôsobené aj tým, že v prímestskej doprave na Slovensku sa prakticky časové
lístky neponúkajú (aj z dôvodu nefungovania integrovaného dopravného systému), ale opäť aj
rozdielnym porozumením, keď žiacke a študentské „mesačníky“ sú zjavne chápané najmä ako zľavové,
a nie časové predplatné lístky.
Muži:
23% (BA), 56% (W)

Ženy:
33% (BA), 64% (W)

Muži:
4% (SK), 21% (AT)

> 65 r.
55 – 64 r.
45 – 54 r.
35 – 44 r.
25 – 34 r.
15 – 24 r.
6 – 14 r.

Ženy:
5% (SK), 23% (AT)
> 65r.
55 – 64 r.
45 – 54 r.
35 – 44 r.
25 – 34 r.
15 – 24
r.
6 – 14 r.

Obr. 7 Vlastníctvo predplatenej časovej karty v metropolách (vľavo) a inde v regióne (vpravo)
(modrá = Slovensko, červená = Rakúsko)
3. Závery a výzvy do budúcnosti
V príspevku bolo prezentované základné vyhodnotenie dát získaných z paralelne konaných zisťovaní
mobility v domácnostiach na Slovensku a v Rakúsku. Tieto boli uskutočnené podľa spoločnej kompatibilnej metodiky KOMOD a s prakticky totožnými dotazníkmi, čo umožňuje priame porovnávanie údajov.
Výsledky preukázali pomerne značné rozdiely v mobilitnom správaní obyvateľov Slovenska
v porovnaní s Rakúskom (resp. inými západnými krajinami). Do značnej miery to zjavne súvisí so všeobecným životným štýlom (vyššia mobilita je určite o.i. podmienená aj finančnou dostupnosťou iných
ako „nevyhnutných“ aktivít) či systémových nedostatkov (nižšie využívanie hromadnej dopravy môže
pravdepodobne súvisieť aj s nedostatočne výhodnou organizáciou verejnej dopravy v prospech
cestujúcich) alebo infraštruktúry (nízky podiel cyklistickej dopravy v Bratislave je vzhľadom na čísla
z regiónu nepochybne spôsobený aj nedostatočnou a nebezpečnou infraštruktúrou).
Naopak, tam kde to možno očakávať, sú slovenské a rakúske výsledky skutočne podobné, a preto ich
možno označiť za plauzibilné. Porovnanie tak poukazuje aj na niektoré závažné trendy pre prognózu
mobilitných trendov do budúcna. Zrejme možno očakávať postupný rast hybnosti v súvislosti
s (predpokladaným) rastom bohatstva obyvateľstva. Stále ešte nižší podiel a prebeh IAD na deľbe
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prepravnej i dopravnej práce ale na druhej strane aj vyšší podiel vlastníkov vodičských preukazov
v najmladšej vekovej skupine na Slovensku v porovnaní s rakúskymi regiónmi naznačuje, že dopravné
problémy budú ešte minimálne niekoľko rokov nevyhnutne rásť.
Medzičasom boli (tretími subjektmi) realizované aj ďalšie prieskumy v zmysle rovnakej metodiky
v rámci spracovania Územného generelu dopravy hl. mesta Bratislava, resp. tzv. „Masterplánu“
dopravy mesta Košice pre podporu projektov pre začínajúce programové obdobie európskych
fondov. V súčasnosti sa pripravuje aj realizácia celoslovenského prieskumu v rámci spracovania
Dopravného modelu SR.
Rozsahom takto získaných dát sa na Slovensku vytvorila v rámci postsocialistických krajín skutočne
unikátna databáza aktuálnych mobilitných údajov. Základné výsledky samozrejme dávajú len všeobecný obraz a sú potrebné ďalšie a hlbšie analýzy pre konkrétne účely, ako napr. ohľadom regionálnych rozdielov (v modelovaní zanedbávaná skutočnosť rozdielnych dĺžok ciest v závislosti od ponuky
verejných služieb), modelov (revealed preference) voľby rôznych skupín obyvateľstva atď.
To samozrejme presahuje kapacity jednotlivých inštitúcií (či už ministerstiev, ale aj univerzít). Celá
databáza BRAWISIMO je verejne dostupná a môže byť bezplatne či iných obmedzení využívaná aj
tretími stranami. Tie by mohli a mali byť využité pre zlepšenie vieryhodnosti dopravného modelovania a prognózu, resp. tvorbu skutočných dopravných modelov na Slovensku, prípadne aj v Českej
republike a iných okolitých krajinách.
Použitá literatúra
[1]
Príručka pre prieskumy mobility KOMOD. bmvit, Ive BOKU a FFG, 2012
[2]
Prezentácie zo záverečnej konferencie projektu BRAWISIMO. Konzorcium partnerov projektu,
2015
Projekt BRAWISIMO bol realizovaný za finančnej podpory Európskej únie v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 za účasti Spolkového ministerstva
dopravy, inovácií a technológií (bmvit), Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (MDVRR SR), Inštitútu pre dopravné vedy (BOKU Viedeň), Katedry dopravných
stavieb (STU v Bratislave), Inštitútu pre dopravné vedy (TU Viedeň) a Štatistického úradu Slovenskej
republiky (ŠÚ SR).
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7. Prímestská doprava v regióne, požiadavky a obmedzenia
Skýva, M., DIC Bratislava s.r.o. Bratislava

Anotácia:
Na základe poznatkov zo spracovaných a aj realizovaných viacerých plánov dopravnej obslužnosti
miest (PDO), ale aj regiónu je možné zovšeobecniť skúsenosti s plánovaním mestskej a regionálnej
dopravy so zvláštnym zreteľom na ich vzájomnú integráciu.
Zaostávanie rozvoja systémov hromadnej dopravy má za bezprostredný dôsledok zvýšenie mobility
prostredníctvom IAD, čo sa spätne prejavuje v preťaženosti jestvujúcich cestných komunikácií
a maximálnym tlakom na parkovanie v jadrách miest, kde sú lokalizované pracovné príležitosti.
O zhoršovaní životného prostredia je možné hovoriť v samostatnom príspevku.
Tento stav regionálnej dopravy možno pozorovať vo všetkých regiónoch Slovenska, ako aj na
predmestiach stredne veľkých miest okresného formátu.
1. Úvod
V uplynulom období 20-tich rokov je možné pozorovať rozsiahly nárast prímestských urbanizovaných
zón s (až) monofunkčnou štruktúrou – bývania v rodinných domoch. V týchto obytných zónach sú
obyvatelia, ktorí sa presídlili z miest, najmä z bývalých „panelákových“ štvrtí, ale tiež aj obyvateľstvo
prichádzajúce z vidieka do miest, kde nachádzajú lepšie a najmä ekonomicky výnosnejšie pracovné
miesta.
Bezprostrednou súčasťou tohto migračného pohybu na trase vidiek – mesto – prímestská zóna, je aj
zvýšená mobilita, ktorá sa realizuje v prevažnej väčšine ciest formou individuálnej automobilovej
dopravy (IAD).
Zaostávanie rozvoja systémov hromadnej dopravy má za bezprostredný dôsledok zvýšenie mobility
prostredníctvom IAD, čo sa spätne prejavuje v preťaženosti jestvujúcich cestných komunikácií
a maximálnym tlakom na parkovanie v jadrách miest, kde sú lokalizované pracovné príležitosti.
O zhoršovaní životného prostredia je možné hovoriť v samostatnom príspevku.
Riešené územie musí mať spracovaný dokument - plán dlhodobého rozvoja a tiež aj plán dopravnej
obslužnosti území, kde by boli sformulované požiadavky na rozvoj dopravnej infraštruktúry
vzťahujúcej sa k verejnej doprave, najmä koľajovej.
V týchto základných dokumentoch strategického významu pre príslušný región je možné modelovať
rozdeľovanie dopravnej práce podľa dostupných dopravných trás autobusových liniek a železničných
tratí. Na tomto základe vyplývajúcich z príslušných analýz, možno postaviť ideový návrh integrovanej
prímestskej hromadnej dopravy, ktorá však do svojej organizačnej štruktúry bude musieť byť rozšírená
podľa prirodzených dopravných väzieb k metropolitnému územiu.
V prípade Bratislavského samosprávnej kraja, kde operuje Bratislavská integrovaná doprava (BID)
bude nevyhnuté do sféry integrácie prímestskej hromadnej zahrnúť aj územie susediaceho
Trnavského samosprávneho kraja. . Už dnes je však možné sledovať výrazné prepravné vzťahy, najmä
zo smeru Šamorín, Dunajská Streda, ktoré môžu mať výrazný vplyv na rozvoj rýchlej regionálnej
železničnej dopravy.
2. Postupy pre zriaďovanie regionálnej dopravy
Systematický rozvoj Integrovaných dopravných systémov je praktickým nástrojom udržateľného
rozvoja dopravy v regióne. Systematicky rozvíjaný systém verejnej dopravy obvykle je konkurencie
schopný voči individuálnej automobilovej doprave. Základným hľadiskom je úroveň poskytovaných
služieb, kde najžiadanejším parametrom je cestovná rýchlosť. Z tohto základného parametru vyplýva
aj definícia integrovaného dopravného systému.
Podrobnejšie rozpracovanie zásad regionálnej integrovanej dopravy si však vyžaduje spracovanie
špecializovanej dokumentácie na úrovni odvetvového generelu prímestskej hromadnej dopravy. V
rámci tejto dokumentácie budú musieť byť definované požiadavky na:
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deľbu dopravnej práce medzi jednotlivých dopravcov
tvorbu jednotnej legislatívy v integrovanom dopravnom procese
tvorbu jednotného tarifu s jednotným cestovným dokladom
tvorbu spoločného informačného systému

3. Príklad z Bratislavského samosprávneho kraja
Súčasný stav v prevádzke Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) je začatý, ale stále systém tejto
dopravy výrazne nepresvedčil užívateľov (cestujúcich), že systém BID je pre nich výhodný.
Predpokladané dôvody sú nasledovné:



nevýhodné tarifné usporiadanie, zatiaľ je kombinácia predplatných lístkov jednotlivých dopravcov výhodnejšia, ako predplatný lístok od BID
nedostatočná koordinácia cestovných poriadkov jednotlivých dopravcov, aj vo vzťahoch
medzi nimi

Smerovanie cestujúcich PHD v BSK (2011)





nie je spracovaný plán dopravnej obslužnosti kraja, ktorý by nasmeroval prijateľnú deľbu
dopravnej práce (najmä v prospech koľajovej dopravy)
nie je razantná autorita v koordinácii zúčastnených dopravcov (koordinátor ID s plnými právomocami pre tvorbu linkového usporiadania, tarify a najmä cestovných poriadkov)
slabá vzájomná komunikácia medzi dopravcami navzájom a koordinátorom
zatiaľ nie je predstava o výhľadovom riešení ID
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chýba spoločný (jednotný) informačný systém aj so spoločným tarifným a odbavovacím systémom
ukazuje sa, že prevádzka ID iba na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je malý
priestor, pričom centrálne územie Bratislavy je položené veľmi excentricky v rámci územia
BSK, čo vyvoláva jednostranné dopravné vzťahy.
jestvujúce územie BID musí byť rozšírené najmä na východnej a severnej časti susediaceho
Trnavského samosprávneho kraja (okolie miest Galanty a Dunajskej Stredy) sa musí pripnúť
do integrovaného systému (TTSK)
je bezpodmienečne nevyhnutné organizovať pravidelné prieskumy dopravnej situácie v ID
a navrhovať a realizovať príslušné zlepšenia pre prísun cestujúcich do systému ID

Podľa výsledkov hodnotenia dopravných prúdov cestujúcich v PHD v roku 2011 bolo zistené
nasledujúce smerovanie ciest v okresoch Malacky, Pezinok, Senec, ako aj smerovanie k mestu
Bratislava.. V priloženej schéme je naznačené smerovanie autobusovej PHD v rannom špičkovom
období.
4.

Podmienky a obmedzenia integrovanej dopravy
Základná podmienka pre tvorbu integrovanej dopravy je dostatočne priestorné regionálne
územie, ktoré má svoju metropolu ku ktorej sa zbiehajú denné cesty obyvateľov za prácou, školou,
zdravotníctvom, športom , nákupmi, kultúrou...
V území musí byť dostatok dopravných trás, najmä koľajovej dopravy, kvôli jej kapacite
a rýchlosti
Integrovaná doprava je preto integrované lebo má spoločné, integrované:
 Cestovný poriadok
 Tarifný poriadok
 Odbavovací systém
 Informačný systém
 A pod.
Obmedzenia tvorby integrovaného dopravného systému (IDS) sú najmä:







Dostatok dopravných trás
Nedostatok prestupných bodov v sieti IDS
Nekvalitný a nedostatočný informačný systém
Nekvalitná riadiaca jednotka IDS
Územná nekompaktnosť, prípadne rozľahlosť
Nedostatočná veľkosť dopravných prúdov

5. Záver
Hlavný cieľ integrovanej regionálnej dopravy je vytvorenie takých mobilitných podmienok
v riešenom území, aby boli maximálne príťažlivé pre budúcich cestujúcich až do tej miery aby
pritiahol cestujúcich využívajúcich individuálnu dopravu do regionálnej hromadnej dopravy. A tým sa
prejavil v zmene deľby dopravnej práce v prospech hromadnej dopravy.
Aby sa dosiahol hlavný cieľ je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť tvorbe Plánu
dopravnej obslužností daného územia, spolu s definovaním tarifnej politiky, ako aj dostatočne
výhodnej integrácii jednotlivých dopravcov, ktorí musia vzájomne spolupracovať pri vytváraní
kontinuálnych a dostatočne kvalitných dopravných trás vyhovujúcich väčšine potenciálnych
užívateľov integrovaného systému regionálnej dopravy.
Medzi prínosy funkčného integrovaného systému hromadnej dopravy musí byť zahrnuté aj
zníženie objemov automobilovej dopravy s následným zmenšením jej dopadov na životné prostredie.
Využívanie IDS musí priniesť aj priamy profit:


jej užívateľom s tým, že budú mať znížené náklady do dopravu
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úspora finančných prostriedkov verejnej správy v tom, že nebude potrebné realizovať nové
investície v cestnej infraštruktúre tak, aby plne vyhoveli zvýšeným požiadavkám od IAD (v alternatíve pri ponechaní súčasnej deľby dopravnej práce)

Záverom je nutné konštatovať, že iba rozvoj systémov hromadnej dopravy môže
plnohodnotne zabezpečiť zvyšujúce sa požiadavky na mobilitu obyvateľov v metropolitných územia
v rámci požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj nášho prostredia.
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8. Stav a výhľad integrovanej koľajovej dopravy v Košiciach
Salaiová Brigita, Stavebná fakulta TU Košice, Karol Iglódy, Magistrát města Košice

Anotácia
Integrovaný systém dopravy v Košiciach a v jej aglomerácii je jeden z najúčinnejších
a najvýznamnejších spôsobov ako vylepšiť mestskú verejnú dopravu a tým čeliť nárastu individuálnej automobilovej dopravy.
Integrácia verejnej dopravy na území mesta a celom regióne je žiaduca - môže rozšíriť
prepravné príležitosti, skvalitniť prepravnú ponuku, zlepšiť vzájomné časové a priestorové väzby a
zjednodušiť prístup cestujúceho k verejnej hromadnej doprave nezávisle od dopravcu.
V príspevku je uvedený stručný pohľad na historický vývoj zameraný na električkovú MHD
a začiatky budovania integrovanej dopravy až po súčasný stav. Zameraný je najmä na riešenie
integrovanej koľajovej dopravy v Košiciach, ktorú budú doplňovať investície do modernizácie
existujúcej mestskej koľajovej infraštruktúry. Stavby sú realizované z Operačného programu
Doprava 2007-2013 a z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.
1 Úvod - začiatky integrovanej dopravy v Košiciach
Už v roku 1998 jestvovala separátna zmluva medzi Dopravným podnikom mesta Košice
(ďalej iba DPMK) a Slovenskou automobilovou dopravou Košice (ďalej SAD – KDS) o sprístupnení
niektorých špičkových spojov (len cez dni školského vyučovania) v úseku Košice - Šaca aj pre
predplatiteľov DPMK (bez nutnosti doplatku alebo osobitného preukazu) za priamu úhradu zo
strany DPMK, ktorá využívala protismernosť prepráv SAD-KDS a DPMK v tejto relácii a tým
znižovala potrebu nasadenia kapacít DPMK v tomto vzťahu a teda šetrila jeho prevádzkové
náklady.
Okrem toho jestvovali zmluvy so Železnicami SR (ŽSR, od r. 1999) a SAD - KDS (od r. 2000)
o sprístupnení ich spojov na území mesta pre predplatiteľov DPMK pri zakúpení osobitného "integrovaného" časového kupónu s malým doplatkom. Tieto zmluvy sa však vzťahovali len na obyvateľov mesta a nepokrývali celé potrebné územie, takže ich pozitívny prínos bol malý. Cestovným
dokladom pre integrovanú dopravu bol predplatený časový cestovný lístok spolu s kmeňovým
preukazom DPMK a kupónom vo výške 30.- Sk pre ŽSR a 20.- Sk pre SAD-KDS. Uvedené cestovné
lístky platili pre cesty dopravnými prostriedkami dopravcov, ktorí sú na lístku uvedení len na vymedzenom území mesta Košíc a v prípade ŽSR aj na úseku trate Barca – Haniska pri Košiciach.
Pozitívom boli od roku 2000 zavedené priame vlaky žst. Kysak - Košice - Haniska pri Košiciach a
späť načasované na nadväzné autobusy Haniska - železiarne a späť (objednávky U. S. Steel vykonávané DPMK). Po 4 rokoch boli tieto priame vlaky zrušené.

1.1 Navrhované riešenia integrácie dopravy
Mesto Košice sa už dlhodobo usiluje riešiť na svojom území potreby verejnej hromadnej
osobnej dopravy (VHOD) prostredníctvom integrovaného dopravného systému. Jeho základ má
tvoriť nosná koľajová doprava. Vychádza sa pritom z minulosti, keď boli mestské koľaje súčasťou
celoštátnej železničnej siete (od roku 1913 do roku 1965). V súčasnosti, keď je už vstup na
železničnú dopravnú sieť liberalizovaný a Európska únia sa usiluje posilniť konkurencieschopnosť
VHOD podporou budovania systémov kombinujúcich električkovú a železničnú dopravu s cieľom
priviesť železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest, je logické, že mesto chce využiť svoje
technické podmienky z minulosti aj pre súčasné potreby moderného dopravného systému.
Projektová príprava na realizáciu integrovaného systému sa začala ešte koncom roku 2006
a následne v roku 2009 vypracovaním Technicko-ekonomickej štúdie integrovaného systému
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osobnej koľajovej dopravy v košickom regióne. Návrhy integrácie dopravy boli riešené vo viacerých štúdiách realizovateľnosti a názvy integrovanej dopravy sa menili – IDS, IDSK, KIDS, KORID. Ich
cieľom bolo zistiť možnosti, návrh technického riešenia jednotlivých stavieb IDS Košíc a vytvoriť
podmienky na vznik moderného fungujúceho systému, ktorý zabezpečí zásadnú zmenu a vyššiu
kvalitu dopravnej obsluhy mesta Košice s napojením na regióny východného Slovenska pri rešpektovaní ekonomicky hospodárnej realizácie.
1.2 Hlavné zásady usporiadania integrovanej dopravy v podmienkach mesta Košice
Územie zahrnuté do integrovanej dopravy bolo zadefinované na základe rozhodujúcich
prepravných prúdov cestujúcich a spôsobu organizovania dopravy na tomto území. Rešpektovaná
bola pritom prirodzená spádovosť k mestu Košice.
Dopravná sieť ŽSR predstavuje 22 km železničných tratí so 6 železničnými stanicami, resp.
zastávkami v dvoch hlavných smeroch:
 Ťahanovce - Košice - Košice predmestie - Barca - Haniska pri Košiciach,
 Ťahanovce - Košice - Krásna nad Hornádom.
Dopravnú sieť DPMK, a.s. tvorí 85,5 km električkových tratí, 173 km autobusových a 19,2 km
trolejbusových tratí.
Dopravná sieť SAD predstavuje 65 km cestných komunikácií s 26 zastávkami.
K zaisteniu definitívneho transparentného a korektného zabezpečenia ekonomických
vzťahov v prevádzke systému integrovanej dopravy sa počítalo s vybavením odbavovacieho systému na báze bezkontaktných čipových kariet, ktorý umožní dôsledne riešiť o. i. aj jednu
z najdôležitejších požiadaviek integrácie, t.j. jednotnosť vo všetkých oblastiach a to predovšetkým
v oblasti tarifného a odbavovacieho systému. Taktiež ponúka nové možnosti v sledovaní prepravných prúdov cestujúcich, využití dopravných prostriedkov, vedení dopravných spojov a liniek
a vzájomnú efektívnu koordináciu.
Na obrázku 1 je základná schéma návrhu územných pásiem integrovaného systému na území
Košického samosprávneho kraja s väzbami na Prešovský kraj a na obr. 2 základná koľajová
infraštruktúra v regiónoch.

obr.1 Základná schéma návrhu

obr.2 Základná koľajová infraštruktúra

2. Pohľad do histórie koľajovej - električkovej MHD v Košiciach
Košice, štvrťmiliónová metropola východu, sú kolískou dejín MHD na Slovensku. Konská
dráha tu začala totiž premávať už v roku 1891. Tento fakt súvisí s rozvojom priemyselných odvetví i
obchodnej činnosti v meste. Projekt na výstavbu konskej dráhy schválilo mesto už v roku 1884,
kedy sa začalo s budovaním prvej dráhy pre "konku". Trať viedla od železničnej stanice cez
Prešovskú cestu na Alžbetino nám. (Nám. Osloboditeľov) a odtiaľ Hlavnou ulicou a Námestím
Františka Jozefa (Nám. Maratónu mieru) po Čermeľskej ceste (Komenského) k reštaurácii Baránok.
Premávka na prvom úseku trate Železničná stanica - Hospodárska škola sa začala 14.11.1891. Od

68

12.8.1892 sa začalo premávať aj na predĺženom úseku až do Čermeľského údolia k tzv. kiosku. V
krátkom čase pribudlo viacero vedľajších tratí. Na prelome storočí koľajová sieť merala už 7 849 m.
V roku 1892 sa na nákladných tratiach zaviedla parná trakcia. Od júla 1893 bola rozšírená aj na
osobnú dopravu, no koncom roka 1895 sa zaviedol v osobnej doprave opäť konský poťah. V rokoch
1896 - 1913 sa používal kombinovaný systém, t.j. od žel. stanice po Hlavnú ul. k divadlu konský
poťah a od divadla do Čermeľského údolia parný pohon. Potom sa začala trať elektrifikovať. Roku
1911 sa začala výstavba jednokoľajnej električkovej trate na osobnú a nákladnú dopravu. Začala
výstavba tratí Železničná stanica - kiosk, Alžbetina okružná (dnes Štúrova) - Bethlenova okružná
(Kuzmányho) - Tabaková (Strojárenská) - Nám. Františka Jozefa (Nám. Maratónu mieru) a Alžbetino
nám. - Peštianska (Južná trieda) - Frankova továreň (približne dnešná otočka pri Rybe).
Elektrinou poháňaná nákladná mestská doprava začala fungovať v roku 1913, osobná až od
28.2.1914. Tarifa bola pásmová, všetky trate boli rozdelené na jednotlivé tarifné úseky. Vývoj
koľajovej siete ďalej pokračoval a čoskoro pribudli nové úseky k verejnému cintorínu, Komenského
ústavu i na Moldavskú cestu k vtedajším tehelniam. Tieto trate boli doplnené o linky do Čermeľa,
do podniku Tabačka na dnešnom Nám. Maratónu mieru cez dnešnú Kuzmányho.
Okrem hlavných tratí bola povolená výstavba aj vlečkových tratí, najmä k železničnej stanici
a ďalším vtedajším závodom: Stredný mlyn, továreň na výrobu strojov a sklady dreva - dnes okolie
autobusovej stanice, do nápravnovýchovného ústavu, tehelní, vojenský sklad potravín -dnešný
Kulturpark, vojenský sklad sena neďaleko cintorína.
Trate s rozchodom 1 435 mm boli jednokoľajné, okrem trate na Hlavnej ulici, v úseku od
Immaculaty po Vedeckú knižnicu, ktorá bola dvojkoľajná. Celková dĺžka tratí bola 24, 636 km.
Mapa tratí z roku 1918 je na obr. 4 a súčasný stav elektrickej trakcie s návrhom jej
rozšírenia je na obrázku 5.

obr. 4 Mapa tratí z roku 1918

obr. 5 Súčasný stav el. trakcie s návrhom rozšírenia
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2.1 Ďalší rozvoj električkovej dopravy
Dňa 4.1.1960 sa začala výstavba hutníckeho kombinátu Východoslovenských železiarní VSŽ. V roku 1961 sa začalo s výstavbou električkovej rýchlodráhy od VSŽ do Košíc a súčasne sa
začala rozsiahla prestavba koľajových tratí v meste. Prestavbu tratí sprevádzala výstavba nových
úsekov na Triede SNP. No žiaľ, práve v tomto období sa rozhodlo o zrušení električkových tratí od
Štadióna Lokomotívy do Čermeľa, od Štadióna Lokomotívy do Ťahanoviec, ako aj trate po
Masarykovej a Engelsovej ulici, ktoré doteraz, aj napriek snahe mesta, neboli obnovené. Jediný
navrhovaný, ale predsa nezrušený, zostal úsek trate na ulici B. Němcovej. Nákladná doprava, ešte v
50-tych rokoch prežívajúca rozkvet, sa časom obmedzila len na nočné hodiny, ale otvorenie
prevádzky na rýchlodráhe k VSŽ vyžadovalo efektívnu dopravu bez zdržiavania a tak dňom
31.12.1964 sa nákladná koľajová doprava v uliciach Košíc definitívne zrušila.
2.2 História autobusovej a trolejbusovej dopravy
Budovanie nových sídelných aglomerácií si vynucovalo neustále rozširovanie siete MHD a
tak sa v roku 1950 v košickej MHD objavuje nový dopravný prostriedok - autobus. Autobusy
premávali na predmestských linkách do Košickej Novej Vsi a Vyšného Opátskeho a neskôr aj do
Myslavy a Nižného Klátova. Predmestskú dopravu podnik vykonával až do 1.4.1955, potom prešla
do kompetencie vtedajšieho ČSAD. Začala sa však premávka prvých mestských autobusových
liniek. Prvé takéto linky premávali na trasách Amfiteáter - Slovenská, KÚNZ - Sečovská cesta, Nám.
Maratónu mieru - Člnková a Nám. Osloboditeľov - Vyšné Opátske. V prvej polovici 80-tych rokov sa
rozhodlo aj o výstavbe trolejbusovej siete, ktorá mala vhodne dopĺňať sieť električkovú a tak sa
spolupodieľať na znižovaní podielu autobusovej dopravy na výkonoch MHD. K výstavbe prvej
trolejbusovej linky na trase Sídl. Darg. hrdinov, Lingov - Dom kultúry naozaj došlo v septembri
1993. O tri roky neskôr sa trolejbusová sieť rozšírila až na Nám. Osloboditeľov, v roku 1998 na
Sídlisko KVP, od roku 1999 premávajú trolejbusy aj na mestskú časť Myslava.
3 Integrovaná koľajová doprava (IKD)
Súčasnosť košickej MHD poznamenávajú hlavne nedostatočné finančné prostriedky, čo
vedie k poklesu prepravených cestujúcich. Rozvoj mesta najmä v posledných 25 rokoch poukazuje
na výrazné zaostávanie rozvoja infraštruktúry jednotlivých dopravných subsystémov za územným
rozvojom, výsledkom čoho sú prehlbujúce sa problémy v ich prevádzke. Ďalším dôsledkom
súčasných trendov je odklon od pôvodne plánovanej prognózy dopravy vyjadrený najmä
ukazovateľom deľby dopravnej práce. Negatívnym následkom je nežiaduci nárast individuálnej
automobilovej dopravy na úkor hromadnej verejnej prepravy, ktorej podiel sa neúmerne znížil (cca
pod 40 percent). Preto je potrebné spomaliť tento vývoj tým, že doprava sa stane jedným z
rozhodujúcich regulačných nástrojov územného rozvoja mesta.
Hlavným cieľom je vypracovať technický návrh rozširovania električkových tratí na území
mesta s možnosťou zapojenia do železničnej dráhy a týmto spôsobom vytvoriť priestor na rozvoj
mesta spoločne s 85,5 km sieťou električkových a 22 km sieťou železničných tratí. Verejná
hromadná doprava, jej koľajový druh prepravy osôb je základným atribútom kvalitnej a kapacitnej
obslužnosti územia. Na druhej strane sa požaduje využiť železničné trate, ktoré sú na hraniciach
sídel na rýchlejšie sprístupnenie prepojenia vzdialenejších urbanistických štruktúr v meste a najmä
v jeho zázemí s optimálnou obslužnosťou do vzdialenosti min. 50 km od centra mesta.
Udržateľnosť neustáleho sociálneho zlepšovania podmienok spoločenského života na
urbanizovanom území možno zabezpečiť predovšetkým touto prioritou.
Navrhované technické riešenie bolo potvrdené štúdiou realizovateľnosti, ktorá bola podmienkou
Jaspers (poradný orgán EK) pre schválenie projektu.
Technicko-ekonomická štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc
bola spracovaná pre tieto stavby:
1. stavba: ŽSR, elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou-mesto a terminál,
2. stavba: IKD Košice, terminál Sever – Nám. Maratónu mieru,
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3. stavba: IKD Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR,
4. stavba: IKD Košice, terminál Sever – sídlisko Ťahanovce,
5. stavba: ŽSR, koľajové napojenie PZ Bočiar a PP Kechnec,
6. stavba: IKD Košice, Štúrova/Kuzmányho – PP Pereš – letisko Košice.
Umiestnenie stavieb je určené predovšetkým polohou dnešnej koľajovej infraštruktúry mesta
Košice a ŽSR, ktorá je navrhovaná na zaradenie do integrovaného systému koľajovej dopravy.
Výhodou Košíc je, že rozchod koľají električkových tratí Dopravného podniku mesta Košice je rovnaký ako v sieti ŽSR, teda 1 435 mm. Situovanie novonavrhovaných trás vychádza z požiadavky
spájania lokalít, ktoré sú zdrojom a cieľom ciest obyvateľov regiónu KSK a v rozhodujúcej časti
stavieb priamo obyvateľov mesta Košice.
4 Súčasný stav IKD
Na úvod je potrebné poznamenať, že v tomto momente ešte nedochádza k reálnej integrácii
koľajovej dopravy. Rozbieha sa rekonštrukcia električkovej trate v intraviláne mesta, ktorá je prvou
etapou projektu IKD, pretože pri koncipovaní Operačného programu Doprava pre použitie fondov EÚ v
programovom období 2007 – 2013 bola možnosť použitia európskych fondov pre mestskú hromadnú
dopravu len pod hlavičkou prioritnej osi „Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných
dopravných systémov“. V súčasnosti sa realizujú dve stavby - 1. stavba: ŽSR, elektrifikácia trate
Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou-mesto a terminál a v Košiciach 1. etapa 3. stavby: IKD
Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie. Napojenie tejto etapy na železničnú sieť
pripravujú ŽSR.
Na obr. 6 je mapka súčasnej etapy IKD (hrubšia červená čiara), na obr. 7 sú stavby
modernizácie električkových tratí – MET.
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Výstavba IKD v Košiciach prebieha v okolí historického centra mesta, čo má negatívny vplyv na
dopravu vozidiel ale aj peších a v neposlednom rade aj na fungovanie MHD v jej okolí, s čím sa
Košičania musia zmieriť. Nasledovať bude rekonštrukcia tratí a uzlov električkových tratí na
ostatnom území mesta.
Ďalší postup rozšírenia koľajovej infraštruktúry musí byť preskúmaný v rámci Stratégie
rozvoja verejnej dopravy v meste Košice (SRD), ktorá je v súčasnosti vo vysokom stupni
rozpracovanosti s ukončením do septembra 2015.

Stratégia rozvoja verejnej dopravy v meste Košice v oblasti integrovanej dopravy musí riešiť
tieto ciele:
1. určenie postupnej realizácie nosného systému mestskej (verejnej) hromadnej dopravy (NS
MHD) v jeho integrácii električkovej a železničnej siete na území mesta Košice a jeho regiónu,
2. navrhnúť strategické prestupové uzly (huby) verejnej hromadnej dopravy s ich väzbou a
funkčnosťou na postupnú realizáciu siete integrovanej koľajovej dopravy so stanovením
časových etáp výstavby,
3. definovať pre rozvoj koľajovej dopravy územné požiadavky na líniové dopravné stavby a
dopravné plochy (technologického zázemia) vyplývajúce z návrhu,
4. posúdiť rozvojové a výhľadové dopravné charakteristiky verejnej hromadnej dopravy modelovaním a stanoviť parametre kvality s orientáciou na verejné dopravné služby mesta s
ich priemetom do reálneho návrhu riešenia,
5. definovať podmieňujúcu reguláciu prípadného ďalšieho územného rozvoja mesta a jeho
regiónu z hľadiska obslužnosti a vybavenosti verejnej hromadnej dopravy, orientovanej na
integrovanú koľajovú dopravu.
Tieto ciele na úseku integrovanej dopravy v meste Košice a priľahlom regióne boli
definované aj v strategických materiáloch mesta a Košického samosprávneho kraja v predošlom
období.
Záver
Výsledkom návrhu IDS je systematizácia problematiky verejnej hromadnej dopravy vo vzťahu
k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a
medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s
prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Košice a regiónu.
Poďakovanie:
Príspevok vznikol v rámci Centra spolupráce, podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a
vývoja na základe zmluvy č. SUSPP-0013-09 a podnikateľskými subjektmi Inžinierske stavby a
EUROVIA SK.
Výskum bol realizovaný v rámci projektu NFP 26220220051 „Vývoj progresívnych technológií
zužitkovania vybraných odpadov v cestnom staviteľstve“ podporovaného zo štrukturálnych
fondov Európskej únie.
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II. Blok
1. Řídící systémy IDS JMK a jejich využití
Ing. Jiří Horský, KORDIS JMK, a.s.

KORDIS JMK – koordinátor dopravy v Jihomoravském kraji a Brně
Společnost KORDIS JMK byla založena v roce 2002 Jihomoravským
krajem i Statutárním městem Brnem. Jejím hlavním úkolem bylo
připravit, spustit a dále provozovat integrovaný dopravní systém na
území celého kraje a města Brna. První etapa systému byla spuštěna
k 1. 1. 2004 na území města Brna a jeho nejbližšího okolí. Postupným
přidáváním dalších území se pak Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), jak zní
jeho oficiální název, rozšířil na celé území kraje i do vybraných obcí v jeho okolí. Nyní KORDIS JMK
spravuje veřejnou dopravu do 673 obcí, v nichž žije 1,2 mil. obyvatel.
KORDIS JMK v principu plně tvoří a spravuje jízdní řády regionální autobusové a železniční dopravy
včetně dopravy v sedmi městech s městskou dopravou a každoročně pro město Brno nastavuje
podklady pro zadání objemu objednávaných služeb Dopravního podniku města Brna.
Činnosti KORDISu tak zahrnují a zastřešují veškeré činnosti v oblasti veřejné dopravy na území celého
kraje – tvorba dopravních koncepcí a sítě linek, tvorba jízdních řádů, tarifní problematika, dělení
tržeb, přepravní kontrola, marketing a propagace a v neposlední řadě i operativní řízení dopravy.
Důvody pro vznik Centrálního dispečinku IDS JMK
V každém IDS by měl existovat subjekt, který se postará o vzájemnou koordinaci jednotlivých
dispečinků a předávání informací cestujícím. Všichni dopravci – DPMB, ČD i regionální dopravci mají
samozřejmě své vlastní dispečinky.
Centrální dispečink IDS JMK (zkráceně CED) funguje od roku 2005. Plní dva hlavní úkoly: operativně
řídí veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji a poskytuje informace cestujícím.
Hlavním důvodem vzniku CED byla nutnost zajistit jízdním řádem garantované návaznosti mezi spoji.
Jeho vybudování podpořené fondy EU zahrnulo především vybavení regionálních autobusů speciálně
vyvinutým zařízením – MSP (modul pro sledování polohy), které předává do CED informace o poloze
vozidla a současně umožňuje komunikaci mezi dispečerem a řidičem textovými zprávami nebo i
hovorem.
S Českými drahami je CED propojen přímou datovou linkou, která se stala vzorem pro připojení
dalších dispečinků a která umožňuje automatické předávání zpráv o poloze a zpoždění vlaků.
Současně umožňuje i předávání povelů z dispečinku na opoždění odjezdů vlaků v případě ohrožení
návazností.
Centrální dispečink měl svůj vzor v dispečinku DPMB – RIS (RIS se nerovná dispečink DPMB), který byl
ve své době jedinečný v celém středoevropském regionu. Na jednom místě shromažďuje data ze
všech vozidel DPMB a využívá je k řízení dopravy. CED tato data přebírá. CED tak disponuje
informacemi o poloze a aktuální odchylce od jízdního řádu u všech vozidel veřejné dopravy v IDS JMK
– vlaků, městské dopravy v Brně a dalších 7 městech s městskou dopravou a regionálních autobusů.
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Pracoviště centrálního dispečinku

Automatické řízení návazností
Systém sleduje automaticky zpoždění všech vozidel a vyhodnocuje možná ohrožení návazností. V
takovém případě buď automaticky odesílá přípojům (regionálním autobusům, vozidlům brněnské
městské dopravy nebo i pracovníkům ČD) požadavky na čekání nebo upozorní dispečera na nutnost
manuálního zásahu. Existující data jsou využívána i pro informování cestujících pomoci informačních
panelů na zastávkách (ELP), prostřednictvím mobilních aplikací včetně oficiální aplikace IDS JMK
POSEIDON nebo dalších webových služeb třetích stran – například i aplikace DOPRAVA-BRNO.CZ
vytvořené ve spolupráci se společností Brněnské komunikace,a.s.
CED rovněž řeší mimořádné situace – zajišťuje náhradní dopravu v regionu záložními autobusy,
odklony v případě neprůjezdných komunikací apod.
V celém Jihomoravském kraji existuje jedna společná informační dopravní telefonní linka se snadno
zapamatovatelným číslem: + 420 5 4317 4317.
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Obrazovka řídicího systému CED
Řízení provozu IDS JMK
V jízdním řádu každého spoje je předem zadáno, jak dlouho je jeho řidič (případně vlak) povinen
vyčkat na konkrétní případně zpožděné přípoje. Řidiči regionálních autobusů i dispečeři mají k
dispozici tzv. inverzní jízdní řády, kde jsou tyto informace zobrazeny a kde je zobrazeno i to, zda se
řidiči musí vzájemně vidět. Pokud se musí vzájemně vidět, pak je větší míra zodpovědnosti na řidiči.
Na přípoj musí čekat tak dlouho, dokud neuběhne nastavený čas a nesmí odjet dříve. V případě, že
povinnost se vzájemně vidět není nastavena, pak řidič vykonává pokyny dispečinku (ať už automatické
nebo odeslané dispečerem) a o čekání na přípoje se v daném konkrétním případě nemusí zajímat.
Aby řidič nemusel stále nahlížet do inverzního jízdního řádu, má údaje z něho nahrané v pokladně na
prodej jízdenek. V IDS JMK mají povinnost čekat na přípoje i vlaky a městská doprava. Doba čekání je
však kratší a požadavek v případě vlaků odsouhlasuje regionální dispečer ČD na základě aktuální
situace na trati. Celkem je tak v pracovní den cestujícím garantováno více než 30 000 návazností.
Informace o garantovaných návaznostech se promítají i do jízdních řádů určených pro veřejnost. V
nich jsou u přestupních uzlů tzv. přípojné řádky, které cestujícím poskytují informaci, na který spoj je
návaznost garantována.
Prvních několik let řízení provozu v regionu nebylo jednoduchých. Řidič ohlásil telefonem zpoždění
svému dispečerovi, ten předal informaci CED a CED zase přes dispečera dopravce navazujícímu spoji.
To bylo velmi zdlouhavé. Nyní musí být všechny regionální autobusy vybaveny zařízením MSP. To
vysílá informace o poloze vozidla a dispečer na mapovém podkladu prostřednictvím GPS všechna
vozidla vidí v aktuální poloze. Automatický systém CED vyhodnocuje skutečnou polohu vozidla a
porovnává ji s jízdním řádem. Pokud zjistí problém, automaticky odesílá požadavky na čekání
navazujícím spojům, případně informuje
dispečera o nutnosti manuálního zásahu a rozhodnutí, zda má navazující vozidlo čekat.
Pokud má řidič zpoždění, může ze zařízení MSP poslat textovou zprávu „očekávám zpoždění“. V
takovém případě dispečer sleduje, zda automatický systém zprávu předal, zda požadavek na čekání
řidič navazujícího spoje přečetl, zda ohlášené zpoždění odpovídá skutečné poloze vozidla, případně
zda už je zpoždění natolik velké, že čekání přípoje by negativně dopadalo do celého systému. Takové
čekání pak musí zrušit.
Řidič může poslat další předvolené textové zprávy, např. „nesjízdná komunikace“, „nehoda“, „nepobral
jsem cestující“ apod. Nestandardní situace může řidič sdělit telefonicky, žádné vytáčení čísla, jen
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stisknout tlačítko se symbolem telefonu. Stejně jako řidič, i dispečer může poslat řidiči textovou
zprávu nebo mu zavolat na zařízení MSP.

Zařízení MSP určené pro sledování polohy a komunikaci s regionálními autobusy

Elektronické informační panely ELP
V IDS JMK se poprvé v České republice podařilo v roce 2007 zprovoznit zastávkové ELektronické
informační Panely nazývané zkráceně ELPy. Zobrazují informace o aktuálních odjezdech všech druhů
doprav zařazených do IDS JMK. Nejedná se přitom o data dle jízdních řádů, ale přebírány jsou
informace o aktuálních odjezdech z Centrálního dispečinku.
V jiných krajích a městech samozřejmě informační panely existovaly již dříve. Ale buď zobrazovaly jen
údaje o odjezdech dle jízdních řádů (typicky na autobusových nádražích) nebo byly navázány jen na
jednoho dopravce (odjezdy na vlakových nádražích, městské dopravy).
V současné době najdete v Brně či Jihomoravském kraji více než 180 ELPů. Přibližně 130 z nich je
pětiřádkových vlastněných a spravovaných KORDIS. Dalších 50 je vlastněno a spravováno DPMB. Oba
druhy panelů přebírají údaje z CED.
Jak vlastně ELPy fungují? Na prvních čtyřech (resp. dvou) řádcích jsou uvedeny nejbližší odjezdy z
dané zastávky. V prvním sloupci je číslo linky, za ním cílová stanice. V některých případech následuje
číslo nástupiště a zcela vpravo je předpokládaný čas odjezdu s vyznačením nízkopodlažnosti. Dole je
panel vybaven samostatným řádkem sloužícím pro zobrazení aktuálních informací o provozu.
Korekce časů odjezdů na ELPech má určitou míru přesnosti. Je dána intervalem odesílání informací o
zpoždění z vozidel a dobou, během níž jsou tyto zprávy zpracovány. V reálném provozu jsou tak ELPy
schopny korigovat čas odjezdu podle údaje obdrženého z předposlední zastávky. Pokud vozidlo
během následující jízdy získá další zpoždění (např. z důvodu zdržení na křižovatce), taková zpráva již do
centra pro zpracování údajů pro ELP nedorazí. Občas se proto může stát, že odjezd z ELPu zmizí dříve,
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než vozidlo na zastávku přijede či obráceně.
Cestující mohou snadno na panelu zjistit, zda je odjezd korigován o případné zpoždění vozidla, anebo
zda je uveden pouze odjezd podle jízdního řádu. Pokud před časovým údajem svítí značka ±, nemá
systém o vozidle aktuální informace a zobrazuje se odjezd podle jízdního řádu. Vozidlo v tomto
případě může přijet později, než je uvedeno na obrazovce. Pokud je časový údaj bez znaku ±, pak je
systém s vozidlem v kontaktu a vozidlo by mělo vykonat odjezd podle údaje uvedeného na ELPu.
Panely jsou vybaveny i dalšími funkcemi. Zmínit lze například kamery, které umožňují CED sledovat
aktuální situaci v daném uzlu. Panely jsou vybaveny i zařízením, které nevidomým sdělí místo, kde se
panel nachází a informuje je o odjezdech následujících spojů.

Pětiřádkový typ informačního panelu ELP

Aplikace IDS JMK POSEIDON
Společnost KORDIS JMK se dlouhodobě snaží zjednodušit cestujícím jak přístup k informacím o
integrované dopravě, tak nabídnout i možnost modernějšího způsobu zakoupení jízdního dokladu.
Proto zprovoznila aplikaci pro chytré mobilní telefony IDS JMK POSEIDON, která cestujícím
jednoduchým způsobem nabízí nejen aktuální informace o integrované dopravě, ale dá rovnou i
možnost zakoupení jízdního dokladu. Jedná se o první aplikaci svého druhu v České republice. Je
funkční ve všech třech hlavních mobilních operačních systémech.
Aplikace nabízí: informace o odjezdech z nejbližších nebo oblíbených zastávek; možnost si vyhledat
spojení a rovnou si zakoupit elektronickou jízdenku; dozvědět se informace o výlukách a změnách
v dopravě; podle své polohy nalézt na mapě nejbližší zastávky a zobrazit si odjezdy z těchto zastávek;
možnost stáhnout si jízdní řády, plány sítě linek a dalších informace a dostat se k nim následně, i když
je mobil mimo připojení k internetu.
Rovněž pro tuto aplikaci jsou velmi důležitá data poskytovaná Centrálním dispečinkem, protože
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nosným prvkem je poskytování aktuální odjezdů ze zastávek.
Informace o aktuálních odjezdech z oblíbených zastávek je nyní možné zobrazit přímo i na webu
www.idsjmk.cz. Alternativní zobrazení odjezdů přes webové rozhraní je připraveno i pro starší mobilní
telefony neumožňující instalaci aplikace IDS JMK POSEIDON.

Aplikace IDS JMK POSEIDON - informace o odjezdech a koupě elektronické jízdenky

API centrálního dispečinku
KORDIS JMK od počátku budování Centrálního dispečinku usiloval o otevřenost dat o jízdních řádech i
poloze vozidel pro další subjekty. S tímto záměrem jsou proto uzavřeny smlouvy se všemi dopravci IDS
JMK a KORDIS tak poskytuje data zájemcům zejména z řad neziskových aktivit jako je například známý
systém zobrazující polohu vozidel IRIS. KORDIS JMK poskytuje data o jízdních řádech také
společnostem Google a Seznam, která využívají ve svých mapových vyhledávačích.

Aplikace DOPRAVA-BRNO.CZ
Aplikace DOPRAVA-BRNO.CZ na základě dat o poloze vozidel provozovaných na linkách IDS JMK
(Dopravního podniku města Brna, regionálních autobusů i vlaků) automaticky počítá a zobrazuje
vytíženost silniční sítě v Brně a Jihomoravském kraji. Dále zobrazuje uzavírky komunikací, aktuální
dopravní nehody, dopravní kamery a v neposlední řadě i vytíženost parkovacích míst v Brně.
KORDIS JMK ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi doplnil mobilní verzi aplikace o zobrazení
aktuální polohy vozidel veřejné dopravy IDS JMK na mapě. V jedné mobilní aplikaci teď mohou
uživatelé nejen sledovat vytíženost komunikací, ale i pohyb vozidel veřejné dopravy na celé jižní
Moravě. Pomůže to zejména v případě dopravních kalamit, ale i při běžném cestování. Pomocí
aplikace je snadné zjistit polohu vozidla, na které cestující čeká, zobrazit aktuální odjezdy za zastávek,
sledovat průjezdy zastávkami nebo sledovat trasu vozidla. Aplikace zahrnuje všechna vozidla IDS JMK
včetně vlaků.
Jedná se o první aplikaci v ČR i sousedních zemích, která na jedné mapě zobrazuje aktuální polohy
všech vozidel veřejné dopravy – vlaků, regionálních autobusů, tramvají, trolejbusů i městských
autobusů.
V současné době je aplikace k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android, která je
nejvíce rozšířená platforma mobilních telefonů. Lze bezplatně nainstalovat prostřednictvím aplikace
Play. Počítá se však s tím, že postupně bude dostupná i pro další platformy.
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Aplikace DOPRAVA-BRNO.CZ informace o poloze vozidel IDS JMK a dopravní situaci
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2. Odbavovací a tarifní systém ODIS
Ing. Aleš Stejskal, Koordinátor ODIS, s.r.o.

1. Odbavovací systém ODIS
Aktuální realizační projekt odbavovacího systému ODIS založený na bezkontaktní čipové kartě vychází
ze skutečnosti, kdy rozhodnutím Řídící rady Programu Moravskoslezské karty ze dne 11. 6. 2009 byly
pozastaveny veškeré činnosti směřující k nabídnutí jednotného krajského média pro odbavení
cestujících a k řešení jednotné obměny odbavovacích zařízení u všech dopravců pod jedním
kompletním projektem a s možností spolufinancování z fondů ROP.
Protože ale problém nekompatibility odbavovacích zařízení a karet jednotlivých dopravců byl
problémem bránícím dalšímu prohlubování tarifní integrace, připravil následně Koordinátor ODIS
s.r.o. (dále KODIS) návrh jiného postupu, a to jak po stránce organizační, tak po stránce financování
jednotlivých komponent původního projektu. V zásadě se však na technickém obsahu původního
projektu z roku 2008 nic nezměnilo. Pojem Moravskoslezská karta ale nově již nepředstavuje název
karty jako takové, ale název standardu garantující definovanou kompatibilitu.
Podstatou aktuálního projektu je v zásadě zachování současného stavu, tj. jednotliví dopravci nadále
vydávají své vlastní, avšak již nové karty postavené na standardu Mifare Desfire, které jsou vzájemně
zcela kompatibilní v rámci celého ODIS u všech zapojených dopravců a kromě vlastních specifických
aplikací obsahují povinné aplikace – společnou elektronickou peněženku pro placení jednotlivého
jízdného ODIS a společný prostor pro nahrávání dlouhodobých časových jízdenek ODIS. Tato
povinnost je zakotvena v jednotlivých smlouvách o závazku veřejné služby, KODIS je správcem těchto
společných aplikací. Financování potřebných úprav odbavovacího zařízení (v závislosti na současném
stavu se jednalo o různé stupně upgrade až po úplnou obnovu) nesou jednotliví dopravci.
Cílem projektu je dosažení stavu, kdy všichni vydavatelé karet v Moravskoslezském kraji (cca 10
potenciálních dopravců) budou vydávat bezkontaktní čipové karty technicky zcela identické. Smyslem
je pak zjednodušení cestování pro cestující ve všech systémech veřejné dopravy v Moravskoslezském
kraji napříč všemi dopravci s jakoukoliv kartou vydanou těmito dopravci pod jednotícím názvem
„ODISka“. Pro cestující se předpokládá, že kromě zjednodušení tohoto cestování budou cestujícím
nabídnuty nové tarifní možnosti, které by měly cestování také zlevnit. Tento stav (zjednodušení a
zlevnění) je vhodným motivačním faktorem pro větší využívání služeb veřejné dopravy (busy, vlaky,
tramvaje, systémy MHD).
Shrnutí role dopravců:
 realizace úprav, resp. obnovy odbavovacích a nabíjecích zařízení tak, aby tato umožnila komunikaci jak s novými kartami (aplikace ODIS + případné vlastní aplikace), tak dočasně se stávajícími kartami (současné aplikace bez možnosti interoperability v rámci ODIS),
 vydávání vlastních nových karet dle standardu MSkarta
Shrnutí role organizátora (KODIS):
 organizační, bezpečnostní a právní zajištění projektu (tj. činnosti, které je nutno soustředit u jediného subjektu)
Tento realizační projekt (nazývaný později jako projekt ODISka) byl představen poprvé dopravcům
zajišťujících veřejnou dopravu v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS na základě smlouvy o závazku veřejné služby s Moravskoslezským krajem dne 26. listopadu 2009
s vyjádřením podpory tohoto projektu ze strany Moravskoslezského kraje. Současně byl prezentován
dokončený standard „Struktura BČK Moravskoslezská karta“.
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Mezníky projektu ODISka a předpokládaný vývoj:
Počínaje rokem 2011 byl zahájen proces postupné implementace jednotné bezkontaktní čipové karty
ODISka dle standardu Moravskoslezské karty u jednotlivých dopravců v rámci ODIS.
Etapa 1
Od 1. února 2011 začal nové standardizované karty vydávat jako první dopravce Dopravní podnik
Ostrava a.s. (dále DPO). V této první etapě se jednalo o karty, na nichž byl nahrán pouze kupon
dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání bylo realizováno buď prostřednictvím e-shopu a
následně revizora dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce.
Etapa 2
Druhá etapa byla zahájena od 1. března 2012, kdy byla možnost použití nové karty rozšířena i na další
dopravce - Veolia Transport Morava a.s. (nyní ARRIVA MORAVA a.s.), TQM-holding s.r.o. (dále TQM) a
Radovan Maxner – na linkách s nástupem a výstupem všemi dveřmi (šlo o 3 linky). Případné
nahrávání bylo realizováno revizorem společnosti KODIS.
Etapa 3
Další, v pořadí třetí etapa, byla zahájena 17. září 2012. Do systému se zapojil významný dopravce, a to
České dráhy, a.s. (dále ČD). Nově bylo možné nahrávat kupony dlouhodobých časových jízdenek s
plným sortimentem rovněž na zařízeních UNIPOK na předprodejích ČD v kraji. ODISky s platným
kuponem tak byly akceptovány nově ve všech linkách ČD (ve vlacích zařazených do ODIS).
Etapa 4
V rámci čtvrté etapy se od 2. dubna 2013 do systému zapojil jeden z nejvýznamnějších dopravců v
kraji – Veolia Transport Morava a.s. (nyní ARRIVA MORAVA a.s.). Dopravce zahájil vydávání vlastních
karet ODISka a ve všech svých vozidlech zahájil plnou akceptaci veškerých karet ODISka (včetně těch,
které byly vydány DPO) se všemi tarifními funkcionalitami (tj. včetně možnosti využívání elektronické
peněženky). Ke stejnému datu zahájilo oficiálně praktickou činnost clearingové centrum KODIS, neboť
od té doby existovali již dva vydavatelé ODISky. Byla tak zahájena činnost Centrální správy karetního
systému Moravskoslezského kraje, která zajišťuje propočty potřebné pro finanční vyrovnání mezi
dopravce při akceptování bezkontaktních čipových karet vydávaných jednotlivými dopravci. Dopravci
jsou od té doby oprávněni přijímat na svůj účet platby na elektronické peněženky z karty určené k
úhradě služeb a zboží souvisejících s poskytováním přepravy osob všemi dopravci a vzájemné finanční
vyrovnání je řešeno tímto softwarem.
Etapa 5
Pátá etapa byla zahájena od 1. července 2013, kdy se stal dalším dopravcem akceptujícím plně karty
ODISka se všemi tarifními funkcionalitami opavský dopravce TQM-holding s.r.o.
Etapa 6
Šestá etapa byla zahájena dne 1. prosince 2013. Dalším, již šestým dopravcem akceptujícím karty
ODISka se stal železniční dopravce GW Train Regio a.s., tento dopravce rovněž od té doby nahrával
kupony dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem na zařízení POP. Vydávání vlastních
karet zahájil třetí dopravce – TQM-holding s.r.o.
Etapa 7
Premiérová novinka v ČR - rozšíření funkce ODISky o možnost nahrání aplikace Karta ČD (IN Českých
drah, jednalo se o úplně první případ, kdy byly tarifní aplikace Českých drah nahrány na jiný nosič než
na IN-kartu) byla jako sedmá etapa spuštěna od 6. května 2014. Cestujícím vlastnícím kartu ODISka s
potřebou cestovat po železnici dopravcem ČD nově postačila jen jedna karta; došlo tak ke kobrandaci
dvou karet do jedné.
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Etapa 8
Osmá etapa byla zahájena od 1. srpna 2014, kdy se dalším akceptujícím dopravcem stal Městský
dopravní podnik Opava, a.s., na jehož zařízení byli cestující odbavováni jak s dlouhodobými časovými
jízdenkami ODIS, tak s jednotlivým jízdným dle tarifu Městského dopravního podniku Opava, a.s.
Etapa 9
Od 1. září 2014 začali ODISku vydávat další dopravci. Jedná se o dopravce Městský dopravní podnik
Opava, a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Osoblažská dopravní
společnost, s.r.o.
Etapa 10
Další etapa odstartovala v lednu roku 2015, od 1. ledna 2015 byly do integrovaného systému zapojeny
všechny regionální linky dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s., přičemž v souvislosti s tím byla možnost
odbavení ODISkou zavedena také zde.
Dne 1. 9. 2012 byl od Dopravního podniku Ostrava odkoupen e-shop, který dosud slouží pro nákup
dlouhodobých časových jízdenek na karty ODISka vydávané Dopravním podnikem Ostrava a.s. a dále k
objednávce ODISek vydávaných dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s. a ARRIVA MORAVA a.s. Během
uplynulých měsíců byl e-shop upgradován tak, aby umožňoval i nabíjení elektronické peněženky a aby
byl použitelný i pro karty dalších vydavatelů, kde je však zapotřebí splnit technické podmínky i na
straně dopravců. Dalším dopravcem, který bude v letošním roce plně využívat služby e-shopu, bude
dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

Předpokládaný vývoj
- v průběhu roku 2015 by měl být připraven k zapojení do projektu ODISka dopravce České dráhy,
a.s. s elektronickou peněženkou a možností akceptace jednotlivého jízdného dle Tarifu ODIS.
- v průběhu roku 2015 by měl být připraven k zapojení do projektu ODISka dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. s elektronickou peněženkou a možností akceptace jednotlivého jízdného dle Tarifu
ODIS.
Konec roku 2015 – plná akceptace ODISky všemi dopravci v ODIS.
Harmonogram ukončení používání papírových dlouhodobých časových jízdenek:
 od 1. 10. 2014 – ukončení vydávání nových DČJ v papírové podobě pro studenty 15 – 26 let
 od 1. 3. 2015 – ukončení vydávání nových DČJ v papírové podobě 180 denních a 365 denních
 od 1. 10. 2015 – ukončení vydávání nových DČJ v papírové podobě pro žáky 6 - 15 let
 do 31. 12. 2015 – ukončení vydávání veškerých zbývajících DČJ v papírové podobě
Financování provozu systému ODISka je rozděleno mezi společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (role
KODISu je popsána výše), kdy prostředky k této činnosti jsou získávány z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a statutárního města Ostrava zejména formou každoroční účelové dotace, a mezi jednotlivé
dopravce. Investice do zařízení realizují jednotliví dopravci z vlastních zdrojů (popř. z prostředků ROP).
2. Tarifní systém ODIS
Souběžně s přípravou jednotného elektronického média pro úhradu jízdného v rámci integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS byla vytvořena nová filozofie odbavování
cestujících plně využívající nové možnosti tohoto média – bezkontaktní čipové karty.
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Tento nový model odbavování byl zkušebně ověřován od 3. 4. 2011 bez systémových problémů
v ostrém provozu v rámci městských a příměstských linek dopravce (tehdy) Veolia Transport Morava a
a.s. na Třinecku se starými čipovými kartami tohoto dopravce neumožňujícími použití u jiných
dopravců.
Dle modelu odbavování jsou v rámci ODIS pro úhradu jízdného ve vozidlech jsou používány tyto
prostředky:
 ODISka – standardizovaná interoperabilní čipová karta vydávána jednotlivými dopravci v ODIS
slouží jako nosič časového kupónu dlouhodobé zónové jízdenky a jako elektronická peněženka, je vydávána jako personifikovaná nebo nepersonifikovaná


Čipová karta jednotlivých dopravců – nestandardizovaná a neinteroperabilní – využitelná pouze u svých vydavatelů; jejich používání bude ukončeno po dohodě s jednotlivými vydavateli



Papírová předplatní jízdenka dlouhodobá (7denní – 365denní), jejich používání bude ukončeno po dohodě s jednotlivými vydavateli dle harmonogramu – viz výše.



Papírová předplatní jízdenka 24hodinová pro Ostravu – jejich používání nebude do vyřešení
vhodné náhrady zatím omezeno.



Papírová jednotlivá jízdenka z předprodeje – jejich používání na území tarifní oblasti Ostrava
XXL zůstane zatím zachováno, avšak cenově by měly být postupně znevýhodněny oproti platbě čipovou kartou



Hotovost - nadále zůstane možnost úhrady jednotlivého jízdného hotovostí (u řidiče, průvodčího atd.), avšak bez jakéhokoliv zvýhodnění a v omezeném sortimentu.



Papírová verze ODISky (lightkarty) – papírová čipová karta s natištěným čipem, použitelná jako jednorázová peněženka s volitelným nebo pevným kreditem, popř. i jako 24hodinová jízdenka – tento druh je v přípravné fázi.

V dohledné době dojde tedy k úplnému vyřazení papírových dlouhodobých zónových jízdenek a
starých čipových karet jednotlivých dopravců.
Obecně bude snaha co nejvíce cestujícím umožnit platbu čipovou kartou, proto jsou zapotřebí i karty
nepersonifikované a jednorázové papírové, které budou snadno k dispozici.
Nový model odbavování se týká plateb prostřednictvím ODISky. Při platbě v hotovosti nebo při použití
papírových jízdenek z předprodeje zůstává režim beze změn.
Všechny novinky jsou prezentovány tak, aby byly pro cestující výhodné, tj. nabízet je jako alternativu
neomezující stávající zvyklosti, a teprve postupně utlumovat nebo znevýhodňovat neperspektivní
postupy.

Dlouhodobé zónové jízdné
Tarifní struktura zůstává zachována beze změn, tj. existují jednotlivé typy tarifních zón se
samostatnými cenami (zóny REGION s jednotnými cenami, zóny MĚSTO s rozdílnými cenami), kdy
celková cena jízdenky je rovna součtu cen příslušných tarifních zón. Dlouhodobé zónové jízdenky
budou nahrány výhradně na čipové kartě (od stanoveného data – viz výše)
Jízda ve vozidlech městské dopravy:
Cestující: přiloží BČK ke čtečce (ve vozidlech DP Ostrava bez činnosti)
Řidič: bez činnosti
Čtečka ve vozidle: provede kontrolu tarifních zón a registraci
Čtečka revizora: provede kontrolu tarifních zón
Jízda ve vozidlech regionální dopravy (způsob odbavení platí i pro cesty v rámci zón MĚSTO):
Cestující: oznámí požadavek a přiloží BČK ke čtečce
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Řidič nebo průvodčí: navede požadavek
Čtečka ve vozidle: provede kontrolu tarifních zón a registraci
Jednotlivé jízdné placené kartou
Tarifní struktura je postavena tak, aby od cestujících, kteří používají veřejnou dopravu nepravidelně
nebo nahodile, nevyžadovala prakticky žádnou znalost tarifu. Tarifní filozofie dále vychází ze zažitých
zvyklostí, které jsou typické pro městskou dopravu (jízdenka se kupuje zpravidla v předprodeji, je
přestupní a platí určitý čas), pro regionální autobusovou dopravu (jízdenka se kupuje u řidiče, je
nepřestupní a platí do zastávky na trase sdělené řidiči autobusu) a pro železniční dopravu (jízdenka se
kupuje v pokladně nebo u průvodčího, je přestupní v rámci železniční dopravy a platí do cílové
železniční zastávky sdělené prodávající osobě). Tarifní filozofie však dále řeší plošnou přestupnost, což
je zásadní premisa integrovaného tarifu. K tomu využívá přednosti dané médiem – čipovou kartou.
Pro placení lze použít karty ODISka personifikované, karty ODISka nepersonifikované a případně i tzv.
lightkarty papírové s tištěným čipem pro jednorázové uložení hotovosti v omezené výši (snaha o
maximální používání jakýchkoliv standardizovaných karet – snadná dostupnost).
Zásady:
1. Pro cesty uvnitř oblastí MĚSTO (jedná se o území shodné s tarifními zónami MĚSTO, popř. o rozsáhlejší vymezené území – Ostrava XXL, tj. nejbližší okolí Ostravy) platí jednotkový tarif
s dojezdovou platností (čas nelimituje dobu jízdy, ale dobu, kdy je možno přestoupit na další spoj –
cestující tak není stresován při dojezdu do cíle své cesty, zda mu „vyjde“ čas). Je zavedena možnost
bezplatného přestupu. Čas pro přestup je navržen na hodnotu 30 minut, která je obecně občany
Ostravy dlouhodobě požadována a zároveň odpovídá době průměrné denní dojížďky v Ostravy dle
ČSÚ (průměr 27 minut).
2. Pro ostatní cesty (spoje regionální) platí úsekový kilometrický tarif s možností zvýhodněného přestupu (cena jízdného s přestupem je rovna ceně bez přestupu), toto platí i pro přestup
z autobusové dopravy na železniční a naopak.
3. Pro přestup z regionální dopravy uvnitř oblastí MĚSTO a naopak platí rovněž možnost zvýhodněného přestupu.
Jízda ve vozidlech městské dopravy:
Jízdenka umožňuje jízdu z nástupní zastávky do kterékoliv výstupní zastávky v rámci dané linky, resp.
při přestupu do kterékoliv výstupní zastávky navazující linky, linek (bezplatný přestup dle pravidel).
V rámci tarifní oblasti Ostrava XXL lze využít i „krátkou“ nepřestupnou jízdenku s dobou platnosti 10
minut.
Cestující: přiloží BČK ke čtečce
Řidič: bez činnosti
Čtečka ve vozidle při 1. jízdě: zaznamená čas nástupu, odečte podle profilu cestujícího (žák, důchodce,
občan) jednotkovou cenu, poznačí nárok na bezplatný, resp. zvýhodněný přestup do 30 minut od
označení a provede registraci.
Čtečka ve vozidle při 2. a další jízdě: zohlední nárok na přestup z předcházející jízdy a provede
registraci.
Čtečka revizora: provede kontrolu odečtení jednotkové ceny
V případě „krátké“ nepřestupné jízdenky platí následující:
Cestující: přiloží BČK ke čtečce při nástupu a rovněž při výstupu před ukončením jízdy
Řidič: bez činnosti
Čtečka ve vozidle: zaznamená čas nástupu, odečte podle profilu cestujícího (žák, důchodce, občan)
jednotkovou cenu, poznačí nárok na bezplatný nebo zvýhodněný přestup a provede registraci.
Čtečka v témže vozidle při výstupu: zaznamená čas výstupu a v případě splnění podmínky pro
„krátkou“ jízdu automaticky vrátí na kartu rozdíl mezi jednotkovou cenou základní a „krátkou“.
Čtečka revizora: provede kontrolu odečtení jednotkové ceny
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Jízda ve vozidlech regionální dopravy (způsob odbavení platí přiměřeně i pro cesty v rámci zón
MĚSTO):
Jízdenka umožňuje jízdu z nástupní do výstupní stanice spoje (v autobusové dopravě) nebo více spoji
(v železniční dopravě). Jízdenka je nepřestupná, ale dle níže uvedených podmínek lze zakoupit
jízdenku pro navazující spoj (spoje) za zvýhodněnou cenu. Za jízdu v regionální dopravě se považuje
jízda, kdy alespoň počátek nebo alespoň konec cesty cestujícího v konkrétním spoji (v autobusové
dopravě) nebo na více spojích (v železniční dopravě) se nachází mimo oblast MĚSTO.
Cestující: oznámí požadavek a přiloží BČK ke čtečce
Řidič nebo pokladní nebo průvodčí: navede požadavek
Čtečka ve vozidle nebo v pokladně při 1. jízdě: zaznamená čas nástupu, odečte podle profilu
cestujícího kilometrickou cenu a poznačí nárok na přestup (30 minut po dosažení cílové zastávky
v autobusové dopravě nebo odvozený čas podle stanoveného algoritmu v železniční dopravě), poznačí
nárok na zvýhodněný přestup a provede registraci.
Čtečka ve vozidle nebo v pokladně při 2. a další jízdě: zohlední nárok na zvýhodněný přestup z
předcházející jízdy - odečte podle profilu cestujícího kilometrickou cenu a poznačí nárok na další
zvýhodněný přestup podle stejných pravidel a provede registraci.
Při jízdě v lince regionální dopravy v rámci zóny MĚSTO cestující zadá požadavek na svou výstupní
zastávku. Čtečka vyhodnotí a vydá jízdné ve formě „krátké“ jízdenky nebo standardní jednotkové
jízdenky. „Krátká“ jízdenka platí určenou dobu (10 minut). Standardní jízdenka po aktivaci řidičem
umožňuje jízdu do poslední zastávky v zóně MĚSTO nebo s ní lze v rámci výše uvedených pravidel
bezplatně přestupovat.
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3. IDSOK, kvalitní železniční infrastruktura pro smysluplnou regionální
objednávku
Ing. Martin Konečný, Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Co považujeme za smysluplnou regionální objednávku?
Historie zavádění integrálního taktového jízdního řádu (ITJŘ) na železnici
v Olomouckém kraji sahá do roku 2009, kdy byl zaveden prakticky na všech tratích v kraji.
Základní principy stanovené pro grafikon 2008/2009 jsou funkční dodnes. Uzel Olomouc byl
již od roku 2004 uzlem dálkové dopravy v minutě 00. Vzhledem k omezené kapacitě
železničního uzlu a také jako lepší čas pro dojížďku do cílů po Olomouci byl pro regionální
dopravu zvolen uzel v minutě 30. Rychlé spoje regionální dopravy byly vedeny do prokladu
s dálkovou dopravou objednávanou ve dvouhodinovém intervalu do uzlu v minutě 00 tak, aby
byl výsledný takt rychlého spojení maximálně 60 minut, např. Olomouc - Prostějov. Posilové
obslužné spoje regionální dopravy byly vedeny do uzlu v minutě 00 tak, aby byl výsledný takt
v regionální dopravě v dané relaci maximálně 30 minut, např. Olomouc – Přerov. Rozmístění
dalších uzlů v kraji vyplynulo ze systémových dob jízdy mezi uzly a z jejich geografické
polohy. Cílem bylo zajistit pro cestující akceptovatelné cestovní doby a atraktivní přestupy
v relacích bez přímého spojení.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) po
svém založení v roce 2012 navázal na zpracované koncepční rozvojové materiály. Motivací
pro jejich zpracování bylo dosažení nárůstů počtu cestujících na železnici po zavedení ITJŘ
po prvním roce provozu o cca 5 – 12% dle trati, přičemž další nárůsty v hodnotách přibližně
2-4% byly patrné bez změny nabídky po další dva roky. V první fázi se jednalo o Generel
veřejné dopravy, schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 13. 12. 2010, a následně
o Plán dopravní obslužnosti, schválený Radou Olomouckého kraje dne 20. 12. 2011. Oba
dokumenty stanovují, že páteří systému veřejné dopravy v Olomouckém kraji je železnice a
určují směr jejího rozvoje například doporučením pro prověření nových zastávek nebo nových
spojek umožňujících přímá a časově úsporná spojení. Princip podpory páteřní funkce spočívá
v posílení nabídky na tratích (relacích) s větší potenciální poptávkou. Na tratích (relacích)
s malou potenciální poptávkou bylo navrženo systémové provázání s nadřazenými tratěmi
nebo doporučeno navržení účelové dopravy (například víkendový turistický provoz na tratích
025, 274, 297).
Za páteř veřejné dopravy je považována v Olomouckém kraji linka, která má kratší
jízdní doby v porovnání autobus – železnice, přestože hlavním konkurentem zůstává
individuální doprava, anebo železniční linka, pokud autobus není dostatečně kapacitním
dopravním prostředkem. Železnice má v Olomouckém kraji výhodu již dnes, protože kraj
protínají v převážně rovinaté oblasti dva železniční již modernizované koridory s traťovou
rychlostí až 160 km/h a s delšími mezizastávkovými vzdálenostmi. Zkušenosti z provozu
potvrzují, že moderní elektrické jednotky jsou schopny na takové trati i v regionální dopravě
dosahovat běžně provozní rychlosti 160 km/h, čehož je pro nedostatek jednotek zatím
využíváno jen ke snižování zpoždění z výlukové činnosti. V horské části kraje jsou
k dispozici tratě s traťovými rychlostmi 40 – 50 km/h. Protože je ale železnice využívána na
delší relace, klasicky například Olomouc / Zábřeh na Moravě – Jeseník / Javorník ve Slezsku,
je železnice dobou jízdy opět konkurenceschopná autobusové dopravě. Díky nabídce
dostatečné přepravní kapacity i komfortu pro sportovně založené cestující je železnice páteří
v rámci turistického regionu také na kratší vzdálenosti, kde jinak dosahuje autobus kratších
jízdních dob.
Kde je limit dnešní železnice?
Zkušenosti KIDSOK jsou jednoznačné. Limitem pro vytvoření atraktivní nabídky
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veřejné dopravy jsou vozidla a infrastruktura. Již po čtyřech letech, tj. pro GVD 2016, jsme
dosáhli drobnými ale postupnými úpravami jízdních řádů v souladu s rozvojovými materiály
kraje technických limitů. Pokud nedojde k realizaci dalších infrastrukturních projektů a / nebo
obnově (přizpůsobení) vozového parku infrastruktuře, nebude možné pro grafikon 2017
navrhnout žádné systémové zkvalitnění nabídky – významnější zkrácení jízdních dob, zvýšení
stability jízdního řádu, dosažení přesných a nových přestupních uzlů. Ze zkušeností
v Olomouckém kraji víme, že je nutné hledat další rozvojové příležitosti, protože pokud se o
systém veřejné dopravy, respektive nabídky spojení, objednatel nestará, cestující jsou
„nabaženi“ a ze systému odcházejí. Tedy za předpokladu, že nabídka není naprosto
„ohromující“. Taková linka zatím v Olomouckém kraji neexistuje, protože dopravce nemá na
infrastrukturně atraktivních linkách jednotný vozový park – garantovanou dobu jízdy a
komfort jízdy. Jednotný vozový park je jen na přípojných tratích, jejichž infrastruktura není
konkurenceschopná. Určitou rozvojovou možnost i bez úprav infrastruktury vidíme v obnově
vozového parku, ale časové zisky jsou v řádu jednotek minut, tedy poslouží především
stabilitě systému, nikoli k dosažení nových (přestupních) uzlů.
Javorník
ve Slezsku

Kouty nad Desnou
Jeseník

Schématické znázornění uzlů ITG

Loučná nad Desnou

Olomoucký kraj 2016

Velké Losiny
V. Kraš

Lipová Lázně

Staré Město
p. Sněžníkem

Petrov nad Desnou
Moravský Beroun

Š umperk

Hanušovice
Suchdol nad Odrou
Uničov

Bludov

Hrubá Voda
Š ternberk

Hlubočky
Hranice na Moravě
Česká Třebová

Zábřeh na Moravě

Červenka

Mohelnice

Olomouc
Valašské Meziříčí

Senice
na Hané

Příkazy

Přerov

Vsetín

Prostějov
Taktový uzel v minutě 00

Kojetín

Drahanovice

Hulín

Taktový uzel v minutě 30
Dzbel
Taktový uzel v minutě 15/45
Systémové směrové přípoje

Kroměříž
Nezamyslice
Vyškov

Taktové uzly železniční dopravy (křižování) bez dalších vazeb na autobusovou dopravu
Koncové uzly linek dálkové dopravy resp. uzly bez dalších vazeb
Linka dosahuje příslušný uzel
Obslužná regionální doprava (Os)

Linka nedosahuje příslušný uzel
Rychlá regionální doprava (Sp)

Co nás motivovalo zaměřit se na infrastrukturu?
Atraktivní nabídka železniční dopravy lze naplánovat jen na kvalitní infrastruktuře.
Infrastruktura má potenciál vyžadovat odpovídající vozidla spíše než obráceně, což plyne
z metodiky pro ekonomiku infrastrukturních projektů. Nyní je vhodná doba pro požadavky na
infrastrukturu, protože konec desetileté smlouvy s aktuálním dopravcem umožňuje požadovat
pro další období moderní vozový park.
Zaměřit se detailněji na infrastrukturu nás motivovaly dvě příčiny. Jedna je určitou
nevýhodou a druhá je čistou příležitostí. Nevýhodu jsme změnili na výhodu.
a) Neměli jsme (a nemáme) v Olomouckém kraji úplně kvalitně navázány autobusové linky na
současnou železnici. Nemáme krátké přestupy vlak – autobus. Avšak provázanost na autobusy lze ještě tvořit, není usazená. Nevýhoda se tak stává výhodou, kdy lze nové provozní koncepty uvažovat pro aktuálně připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce nebo až
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pro další období soutěží dle rozsahu a časového horizontu realizace infrastrukturního projektu na železnici.
b) Olomoucký kraj objednává dopravu také na síti tratí patřící Svazku obcí údolí Desné, která je
marketingově označována jako Železnice Desná. Provozovatelem infrastruktury je společnost
SART, dopravcem v regionální osobní dopravě ARRIVA MORAVA. Dopravce má jiný časový
horizont platnosti smlouvy. Bylo nutné hledat řešení obsluhy tratí po uplynutí smlouvy. KIDSOK nechal prověřit variantu s bateriovými jednotkami, rámcově byla zvažována také varianta s hybridními vozidly. V průběhu prověřování byl KIDSOK osloven Svazkem obcí údolí Desné
o spolupráci na projektu Elektrizace Železnice Desná konzultacemi výhledového provozního
konceptu, respektive objednávky kraje. Nakonec byla ze všech variant zvolena klasická elektrizace tratě.

Jaké infrastrukturní projekty v Olomouckém kraji podpoří konkurenceschopnost železniční
dopravy?
Teoretické poučky uvádí, že regionální železniční doprava může být
konkurenceschopná individuální dopravě, pokud spoje budou dosahovat průměrné rychlosti
50 – 60 km/h. Zkušenost a analýza z linky Olomouc – Šumperk přes Zábřeh teorii potvrzuje,
protože i když spojení konkuruje rychlostní komunikace R35, máme v regionálních vlacích
nemalé procento cestujících, kteří díky aktuální cestovní rychlosti 64,4 km/h jsou ochotni
realizovat cestu v délce 59 km osobním zastávkovým vlakem s dobou jízdy 55 minut.
Vzhledem k životnosti infrastruktury a pozvolnému, ale stálému rozvoji silniční sítě je
pro udržení konkurenceschopnosti železnice dle názoru některých dopravních odborníků
nutné dosahovat cestovní rychlosti odpovídající maximální rychlosti na konkurenční (silniční)
síti. Porovnání současného stavu nabídky (JŘ 2016) a výhledově předpokládané nabídky
(2020+) ukazuje následující tabulka:
Relace
Olomouc - Prostějov
Olomouc - Přerov
Olomouc - Šumperk /Zábřeh/
Olomouc - Šumperk /Uničov/
Olomouc - Uničov
Olomouc - Hranice n. M.
Olomouc - V. Losiny
Olomouc - Jeseník
Prostějov - Přerov

2016
Kategorie Doba jízdy Vzdálenost
vlaku
[h:mm]
[km]
Os
0:27
20
Os
0:24
22
Os
0:55
59
Sp
NEJEDE
59
Os
1:22
57
Os
0:41
29
Sp
0:32
29
Os
0:52
51
Sp
0:36
51
Sp
NEJEDE
69
Sp / R
2:01
112
Os
0:52
42

Rychlost
[km/h]
44,4
55,0
64,4
NEJEDE
41,7
42,4
54,4
58,8
85,0
NEJEDE
55,5
48,5

2020+
Kategorie Doba jízdy Vzdálenost
vlaku
[h:mm]
[km]
Os
0:24
20
Os
0:20
22
Os
0:52
59
Sp
0:30
59
Sp
0:52
57
Os
0:33
29
Sp
0:18
29
Os
0:48
51
Sp
0:29
51
Sp
0:44
69
Sp / R
1:51
112
Sp
0:18
34

Rychlost
[km/h]
50,0
66,0
68,1
118,0
65,8
52,7
96,7
63,8
105,5
94,1
60,5
113,3

Zkrácení
doby jízdy
11%
17%
5%
37%
20%
44%
8%
19%
8%
65%

Průměrná rychlost rovna nebo vyšší rychlosti v obci
Průměrná rychlost rovna nebo vyšší rychlosti mimo obec

Dosažení atraktivních dob jízdy a konkurenceschopné průměrné rychlosti uvedených v
tabulce zajistí níže uvedené infrastrukturní projekty a v některých případech pouhá
modernizace vozového parku, případně zavedení rychlých regionálních vlaků kategorie Sp.
Přehled nejvýznamnějších infrastrukturních projektů již schválených nebo probíhajících:



Elektrizace Železnice Desná (vedení přímých vlaků z Koutů nad Desnou do Olomouce, zavedení hodinového taktu + vložených špičkových vlaků do půlhodinového prokladu)
Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Hanušovice (mimo) – Jeseník
(mimo) a Rekonstrukce ŽST Ramzová (zkrácení cestovních dob Olomouc – Jeseník pod 2 hod,
Olomouc – Praha 3 hod 45 min)
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Revitalizace trati v úseku Bludov (mimo) – Hanušovice (mimo), (úspora jízdních dob, zastavení všech rychlíků Brno – Šumperk v Července pro rychlé spojení Olomouce s Litovlí, přestupy
v Bludově mezi osobními vlaky po celý den)
Rekonstrukce uzlu Přerov 2. Stavba (vyšší spolehlivost provozu na mimoúrovňovém rozpletu
tratí směr Ostrava a Přerov)
Studie proveditelnosti Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Olomouc (kompletní rekonstrukce jednokolejné regionální trati, min. traťová rychlost po odstranění propadů Olomouc –
Uničov 100 km/h, Uničov – Šumperk 70-80 km/h, tratová rychlost povětšinou 120-160 km/h,
zkrácení jízdních dob, zvýšení kapacity)




Přehled nejvýznamnějších projektů aktuálně připravovaných:


Studie proveditelnosti modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice (prověření spojek tratí u Němčic na Hané pro přímé spojení Prostějov – Kroměříž a u Grygova pro přímé
spojení Prostějov – Přerov a zkrácení jízdních dob dálkové dopravy Olomouc – Prostějov,
zkapacitnění tratě – možnost zavést posilové osobní vlaky ve špičce)
Studie proveditelnosti trati Brno – Přerov (zkapacitnění tratě)
Studie proveditelnosti Modernizace trati Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě (zkrácení
jízdních dob, dosažení ostrých uzlů Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí)




Na základě zkušeností se zaváděním nové nabídky na tratích v rovinatých oblastech kraje
i horských oblastech Jeseníků jsme přesvědčeni, že pokud bude dosaženo na
„hlavních“ tratích mezi významnými sídly kraje atraktivní doby jízdy, prokáže se, že nejen
aglomerační, ale i klasická regionální doprava může oslovit potenciální cestující a být
provozně efektivní. Navíc oprávněně očekáváme, že páteřní železniční doprava na sebe
naváže i více cestujících z přípojných tratí, kteří budou profitovat z kratších jízdních dob a
kratších přestupů na delší vzdálenosti. Výhledový provozní koncept je zobrazen na
následujícím obrázku.
Javorník
ve Slezsku

Kouty nad Desnou
Jeseník

Schématické znázornění uzlů ITG

Loučná nad Desnou

Olomoucký kraj 2020+

Velké Losiny
V. Kraš

Lipová Lázně

Staré Město
p. Sněžníkem

Petrov nad Desnou
Moravský Beroun

Š umperk

Hanušovice
Suchdol nad Odrou
Uničov

Bludov

Hrubá Voda
Š ternberk

Hlubočky
Hranice na Moravě
Česká Třebová

Zábřeh na Moravě

Červenka

Mohelnice

Olomouc
Valašské Meziříčí

Příkazy

Senice
na Hané
Taktový uzel v minutě 00

Prostějov

Přerov
Kojetín

Drahanovice

Taktový uzel v minutě 30
Kroměříž
Němčice nad Hanou

Dzbel
Taktový uzel v minutě 15/45
Systémové směrové přípoje

Vyškov

Taktové uzly železniční dopravy (křižování) bez dalších vazeb na autobusovou dopravu
Koncové uzly linek dálkové dopravy resp. uzly bez dalších vazeb
Linka dosahuje příslušný uzel
Obslužná regionální doprava (Os)

Linka nedosahuje příslušný uzel
Rychlá regionální doprava (Sp)
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Vsetín
Hulín

Proč integrovat infrastrukturu?
Pokud není nabídka spojení veřejnou dopravou již dnes plně v konkurenceschopných
parametrech vůči individuální dopravě, je nutné neustále nabídku vylepšovat. Zkušenosti
KIDSOK ukazují, že při stagnaci nabídky bude objednatel pozvolna přicházet o cestující.
Každá změna v nabídce je ale pro určitou část cestujících vždy negativní. Změny malého
rozsahu je možné činit postupně, ale změny velkého rozsahu je vhodné činit najednou,
skokově.
Cílem projektů na železnici v Olomouckém kraji je dosáhnout maximálních technických
parametrů systému, které zajistí dlouhodobě konkurenceschopnost železniční dopravy, která
bude následně tvořit skutečnou páteř veřejné dopravy, konkrétně:





dosáhnout geografických uzlů, tj. významných sídel, v časových uzlech ITJŘ vhodných pro
denní dojížďku (v minutě 30 nebo 00) a pro přestupy na dálkovou železniční a regionální autobusovou dopravu,
nabídnout mezi uzly atraktivní systémovou jízdní dobu vůči individuální dopravě a
vynutit si nasazení odpovídajícího vozového parku, který zajistí stabilitu jízdního řádu a komfort pro cestující.

Věříme, že systémový přístup Olomouckého kraje a KIDSOK k modernizaci nabídky
přepravy osob na železnici potvrdí, že železniční osobní doprava v parametrech 21. století
může oslovit potenciální cestujících nejen v dálkové dopravě a příměstské dopravě velkých
aglomerací, ale i v regionální dopravě celého běžného kraje České republiky.
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4. Dopravní průzkumy a model dopravy pro rozvoj integrovaného
dopravního systému plzeňského regionu
Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.; Ing. Jan Šťastný, EDIP s.r.o.

Anotace
K analýzám a plánování veřejné hromadné linkové dopravy se stále více využívají geoinformatické a
modelovací softwarové nástroje. Matematický model veřejné hromadné dopravy je užitečný
analytický nástroj, zpracovaný na základě řady dopravních průzkumů a demografických dat vázaných
na řešené území a jeho okolí. Kvalita provedení těchto průzkumů a jejich následného vyhodnocení
jsou základními předpoklady pro dostatečně spolehlivé a relevantní výsledky modelu, které jsou
srozumitelné pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
Příspěvek charakterizuje integrovanou dopravu Plzeňska a popisuje zkušenosti s průzkumy příměstské
hromadné dopravy realizovanými pro Správu veřejného statku města Plzně a s jejich využitím
v dopravním modelování. Cílem průzkumů bylo zjistit obsazenost spojů vlakové a autobusové
dopravy, a také počty nastupujících a vystupujících na jednotlivých zastávkách v běžný pracovní den.
Do průzkumů byly zahrnuty všechny tratě železniční dopravy a všechny linky autobusové dopravy na
území města Plzně a přilehlých zónách integrované dopravy. Data z provedených průzkumů byla
využita především k tvorbě a kalibraci modelu VHD.
úvod
Integrovaná doprava Plzeňska
Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) zajišťuje dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí od roku 2002.
Do IDP jsou zapojeni Plzeňské městské dopravní podniky a. s., ČSAD autobusy Plzeň a. s., České dráhy
a. s. a další soukromí dopravci z regionu. V IDP je v současné době možné cestovat na jednotný jízdní
doklad – Plzeňskou kartu. Jednotlivé jízdné zde zatím není integrováno. Jízdné je věcí jednotlivých
dopravců a není na něj tedy možné přestupovat mezi dopravci. Pro náhodné návštěvníky Plzně je
určena Plzeňská jízdenka. Plzeňská jízdenka je obdobou Plzeňské karty (je přenosná, možnost použití
elektronické peněženky, nikoli předplatného). Plzeňskou jízdenku je možno zakoupit na prodejních
místech Plzeňské karty (i na Hlavním nádraží ČD a CAN) a v prodejnách tabáku a tiskovin. U PMDP,
ČSAD autobusy Plzeň a u některých dalších dopravců je možné zaplatit jednotlivé jízdné i
elektronickou peněženkou z Plzeňské karty. U ostatních dopravců se platba elektronickou peněženkou
připravuje.
Plzeňská karta
Plzeňská karta je čipová karta, která slouží jako nosič časového předplatného jízdného v rámci
Integrované dopravy Plzeňska. Dále může sloužit jako elektronická peněženka k platbě jednotlivého
jízdného ve vozidlech veřejné linkové dopravy a městské dopravy v Plzni.
Plzeňská karta byla zvolena nejlepší inovací roku v mezinárodní soutěži Quality Innovation of the Year
v kategorii organizací veřejného a neziskového sektoru. Porota ocenila unikátní propojení bankovního
a dopravního systému. Už přes dva roky umožňuje Plzeňská karta nabít si jízdné v bankomatu České
spořitelny. Těch je v celém kraji téměř devadesát. Kromě předplatného a jízdného si mohou držitelé
nabít v bankomatech také elektronickou peněženku, s níž zaplatí kulturní akce, parkovné, jízdné nebo
obědy ve školních jídelnách. Plzeňské městské dopravní podniky jich vydaly zhruba 330 tisíc.
Soutěž Quality Innovation of the Year je od roku 2007 pořádána pod záštitou finského prezidenta a
Evropské organizace pro kvalitu. Hlavním organizátorem soutěže je Laatukeskus excellence Finland,
Finská společnost pro kvalitu. Kromě Finska a Česka se soutěže účastní také Švédsko, Estonsko, Izrael,
Kazachstán, Lotyšsko a Maďarsko.
Zadání dopravních průzkumů
Město Plzeň požadovalo zajištění podkladů pro provedení průzkumů počtů cestujících ve vlacích a
autobusech regionální dopravy a jejich následné vyhodnocení. Cílem průzkumů bylo zjistit obsazenost
spojů vlakové a autobusové dopravy, a počty nastupujících a vystupujících osob na jednotlivých
zastávkách v běžný pracovní den. Do průzkumů byly zahrnuty všechny tratě železniční dopravy a
všechny linky autobusové dopravy s výjimkou MHD. Výsledky průzkumů sloužily zejména pro
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zpracování matematického modelu veřejné dopravy na území města Plzně.
Řešené území bylo zahrnovalo území města a kordon tvořený přilehlými zónami IDP tak jak je
uvedeno na obrázcích 1 a 2.

Obr. 2: Vymezení řešeného území ve
schematické mapě Integrované dopravy
Plzeňska (zdroj: www.poved.cz)

Obr. 1: Vymezení řešeného území v základní
mapě ČR (zdroj: ČÚZK)

Do obou průzkumů bylo zapojeno celkem 20 lidí z řad občanského sdružení Společnost pro veřejnou
dopravu (www.spvd.cz). Spolupráce tímto spolkem byla velmi efektivní protože členové sdružení mají
velmi dobré odborné znalosti v oblasti technologie dopravy a vozidel, což výrazně usnadnilo přípravné
práce, především logistického charakteru. Další výhoda táto spolupráce se ukázala při vlastním sčítání
ve vozidlech, kde při jakýchkoli mimořádnostech oproti jízdnímu řádu se sčítači operativně domluvili
mezi sebou tak aby příslušný spoj byl obsazen.
Průzkumy Vlakové dopravy
Průzkumy vlakové dopravy byly plánovány kompletně jako ruční. Plán průzkumů byl sestaven podle
vlakových jízdních řádů, s ohledem na možnosti sčítačů a požadavky zadavatele. Řazení souprav vlaků
osobní dopravy bylo dohledáno na stránkách http://www.zelpage.cz/razeni/ (nejedná se o oficiální
data dopravce nicméně údaje jsou pro potřeby dopravních průzkumů dostatečně přesné). Při
plánování směn se dále vycházelo ze zkušenosti, že jeden sčítač zvládne spolehlivě zaznamenat 2
vozy. Při větším počtu vozů již zpravidla není možné spolehlivě zjistit počet nastupujících a
vystupujících cestujících jedním sčítačem. Totéž platí ve stanicích s větším obratem cestujících.
Sčítání bylo navrženo tzv. „po tratích“ tzn., že v jeden den bylo provedeno sčítání na všech vlacích
z Plzně směrem na Rokycany, druhý den na všech vlacích z Plzně směrem na Cheb atd. Oproti sčítání
vlaků po skupinách (tj. např. v jednom dni všechny rychlíky od Prahy až po Stříbro, Klatovy, Domažlice,
další den osobní vlaky v úseku Rokycany – Stříbro, apod.), byly při preferovaném způsobu menší
nároky na organizaci (všichni brigádníci se pohybují na jedné trati, nejsou rozptýleni po celém kraji).
Termíny sčítání vlaků byly navrženy na běžné pracovní dny tj. úterý - čtvrtek s tím, že tratě směr Praha
a České Budějovice se nesčítaly ve čtvrtek z důvodu možného zkreslení zvýšeným počtem studentů
vracejících se domů. Termíny pro všech šest tratí byly rozloženy do tří týdnů tak, že se provedly vždy
dva průzkumy v týdnu a zbylé dny byly využity jako náhradní termíny pro případné mimořádnosti. Ve
dnech, kdy neprobíhalo sčítání vlaků byly také naplánovány ruční průzkumy autobusové dopravy.
Obraty na jednotlivých zastávkách a obsazenost na mezizastávkových úsecích byly zaznamenány do
sčítacích formulářů pro každý vlak (viz obrázek 3). Tato data byla následně převedena do elektronické
podoby. Získané údaje byly následně zpracovány pomocí SW Excel a ArcGIS. Vyhodnocení se
provádělo pro danou trať, zvlášť pro každý směr a odděleně pro rychlíky a osobní vlaky. Vypočtené
hodnoty byly převedeny do požadovaných datových sad a grafických příloh (viz obrázek 5).
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Obr. 3: Příklad vyplněného sčítacího listu pro trať 183

Obr. 4: Sčítač ve vlaku 7503

Obr. 5: Kartogram intenzit cestujících ve vlacích a obraty na zastávkách (všechny vlaky)
Průzkumy Autobusové dopravy
Průzkumy autobusové dopravy se týkaly všech vnitrostátních linek začínajících či končících v Plzni, nebo
které Plzní procházejí. Mezinárodní linky byly vyloučeny pro jejich zanedbatelný význam a značnou
nespolehlivost jízdních řádů. Stejně jako u vlakové dopravy bylo cílem zjistit obsazenost na
mezizastávkových úsecích a obrat na jednotlivých zastávkách pro každou linku za běžný pracovní den
v řešeném území (viz. obrázek 1 a 2).
Pro většinu linek byla k dispozici data z odbavovacích systémů dopravce, která dodala Správa veřejného
statku města Plzně ve spolupráci se sdružením Společnost pro veřejnou dopravu. Tato data byla následně
zpracována pomocí SW Excel a ArcGIS.
Ručním průzkumům tedy podléhal pouze minimální počet linek (cca 5 % z celkového objemu autobusové
dopravy). Tyto byly plánovány podle autobusových jízdních řádů, s ohledem na možnosti sčítačů a
požadavky zadavatele. Termíny sčítání autobusů byly navrženy na běžné pracovní dny tj. úterý – středa.
U spojů dopravce Student Agency na lince 144101 (Praha – Plzeň) bylo využito rezervačního systému, který
je volně přístupný prostřednictvím internetu. U linek Student Agency byl tedy, pomocí uvedené webové
aplikace dopravce, sledován počet obsazených sedadel všech jednotlivých spojů v den průzkumu.
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Stejně jako u vlakové dopravy byly údaje vypočteny pro každou jednotlivou autobusovou linku, zvlášť pro
každý směr. Vypočtené hodnoty byly převedeny do požadovaných datových sad a grafických příloh (viz
obrázky 6 a 7).

Obr. 6: Kartogram intenzit cestujících v autobusech a obraty na zastávkách - území města Plzně

Obr. 7: Kartogram intenzit cestujících v autobusech a obraty na zastávkách – okolí Plzně
Dopravní model
Dopravním modelováním se město Plzeň zabývá již od roku 2000. V současné době je garantem městského
dopravního modelu Správa veřejného statku města Plzně. Disponuje modely pro individuální automobilovou
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dopravu a veřejnou hromadnou dopravu v prostředí CUBE. Aktuálně se jedná o dva samostatné modely
(nikoli multimodální) z nichž každý je zpracován pro tři základní scénáře: stávající stav, krátkodobý výhled na
rok 2020 a dlouhodobý výhled na rok 2030. Technická pomoc při tvorbě a aktualizaci modelů je zajišťována
externě. Práci s modelem a prezentaci výstupů řeší SVSMP vlastními silami.
Ukázka modelu individuální automobilové dopravy je na obrázku 8.

Obr. 8: Dopravní model IAD - Pentlogram intenzit vozidel [voz/den]
V roce 2014 byl ve spolupráci s firmami HaskoningDHV CR s.r.o. a EDIP s.r.o. stávající model IAD aktualizován
a nově byl vytvořen model VHD (viz obrázek 9).

Obr. 9: Dopravní model VHD - Pentlogram intenzit cestujících v MHD [osob/den]
Dopravní model byl významným způsobem využit při zpracování Plánu udržitelné mobility města Plzně.
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Práce na tomto koncepčním dokumentu byly zahájeny na začátku r. 2014 a jeho dokončení je plánováno na
konec r. 2015. Spol. EDIP s.r.o. byla pověřena modelováním konkrétních variantních scénářů, které byly
navzájem porovnávány a hodnoceny. To se týkalo jak individuální automobilové dopravy tak veřejné
hromadné dopravy. Ukázka souhrnného hodnocení jednoho ze scénářů je uvedena na následujícím obrázku.

Obr. 10: Ukázka souhrnného vyhodnocení jednoho ze scénářů PUMP
Závěry
Dopravní model města Plzně je využíván především k získávání podkladů pro výpočet parametrů křižovatek
a pro zpracování hlukových a rozptylových studií. Dále lze z modelu získávat prognózy výhledových intenzit,
skladeb dopravního proudu na pozemních komunikacích pro posouzení navrhovaných stavebně-technických
řešení a také např. pro vytváření pentlogramů, zobrazujících počty cestujících při průzkumu obsazenosti
v prostředcích MHD.
Společnost EDIP s.r.o. se aktuálně zabývá modelováním dopravy v rámci výzkumného projektu Ministerstva
vnitra ČR „Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z
hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR“ a v rámci evropského projektu
„Open Transport Net“. V uplynulých letech zpracovala například modely automobilové dopravy měst Karlovy
Vary, Cheb, Česká Lípa, Kvasiny a spolupracovala na vytvoření přeshraničního modelu Karlovarského kraje a
sousedních německých zemí.
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5. Průzkum dopravního chování cestujících z regionu
Ing.Němečková, Brněnské komunikace a.s .

ÚVOD
V březnu 2015 byl na území Brna proveden jedinečný sociologický průzkum dopravního chování cestujících
přijíždějících z regionu. Společnost Brněnské komunikace a.s. zajistila pro Statutární město Brno jedinečný a
rozsáhlý průzkum o dopravním chování cestujících na území města Brna. Sociologický průzkum dopravního
chování obyvatel byl proveden formou dotazníkového šetření. Anonymním průzkumem oslovili tazatelé
firmy Focus více jak 4200 respondentů přijíždějících do Brna.
Obrázek 2: Plakáty na přestupních uzlech informovali o průzkumu

Cíl průzkumu
Cílem průzkumu bylo určit především zdroje a cíle cest cestujících z regionu během dne, četnost jejich cest,
období dne, počet přestupů, volbu dopravních prostředků na území města Brna a okolí. Výstupem je také
zjištění modal splitu regionálních cestujících, tj. podílu jednotlivých subsystémů dopravy na celkové
přepravě cestujících v jednotlivých přepravních uzlech a pravidelnost jejich cest.

Průběh průzkumu
Výběr významných přestupních uzlů
Na území města Brna jsou vybrány významné přepravní uzly (se zastoupením regionální dopravy a
multimodální dopravy) dle počtu cestujících regionálních linek obsluhujících daný přepravní uzel (viz Tabulka
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1).
Tabulka 1: Seznam přestupních uzlů

Název uzlu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

subsystém regionální
dopravy

počet vystupujících na regionálních
linkách za 24 hodin pracovního dne

vlak
bus
bus
vlak
vlak
bus
bus
bus
bus
bus
vlak

21415
3685
1410
1330
1215
1100
980
750
670
650
635
33840

Brno, Hlavní nádraží
Brno, Zvonařka
Brno, Tržní
Brno, Židenice nádraží
Brno, Královo Pole nádraží
Brno, Mendlovo náměstí
Brno, Královo Pole nádraží
Brno, Úzká
Brno, Osová
Brno, Stará Osada
Brno, Lesná
Celkem

Oslovení cestujících regionálních spojů
Konstrukce výběrového souboru zaručila zohlednění zastoupení respondentů z regionálních spojů (v
pracovních dnech a dnech pracovního volna) přijíždějících do jednotlivých přepravních uzlů.
Po dobu týdenního průzkumu v době od 6.00 do 22.00 hodin byli na jedenácti přestupních uzlech osloveni
cestující (osoby starší 15 let), kteří přijíždějí regionálními spoji železniční a autobusové dopravy, s žádostí o
vyplnění krátkého dotazníku (viz Foto 1).

Foto 1: Práce tazatelů průzkumu v terénu
Medializace průzkumu a úspěšnost dotazování
Vzhledem k rozsáhlosti průzkumu byla zajištěna jeho medializace. Celkem sto čtyřicet sedm obecních úřadů
obdrželo elektronickou poštou tiskovou zprávu o probíhajícím průzkumu. Většina z nich o průzkumu
informovala na obecních webových stránkách a vývěskách obecního úřadu.
K propagaci průzkumu byly využity sociální sítě a webové stránky organizací Brněnské komunikace a. s. a
Kordis JMK, a. s.. Na průzkum bylo upozorněno v soukromých rozhlasových stanicích a byl zveřejněn v rámci

99

regionálního zpravodajství ve veřejném rozhlase. Díky vstřícnosti státní organizace Správy železniční
dopravní cesty byli informováni cestující dvakrát denně rozhlasem na železničních zastávkách
Jihomoravského kraje.
Pro účely zvýšení ochoty odpovídat obdržel každý respondent drobný dárek.
V rámci průzkumu byla vedena evidence úspěšnosti dotazování. Celkem tazatelé oslovili 13 973 cestujících.
Počet cestujících, kteří odmítli vyplnění dotazníku, bylo 9 214 osob. Celková míra odmítnutí dosáhla cca
66 %.

Vyhodnocení dat
V současné době se lze alespoň seznámit s vyhodnocením některých otázek a přiblížit základní údaje
z průzkumu. Data jsou vyhodnocena pro každý přestupní uzel, kde byl průzkum realizován. Níže uvedené
hodnoty v Tabulkách 2 až 5.

jízdní kolo

motorka, auto, taxík

MHD - trolejbus

MHD - autobus

MHD - tramvaj

autobus regionální dopravy

regionální, příměstský vlak

dálkový vlak

ještě neví

jiný způsob

destinace mimo brno, nezjišťováno

CELKEM

1 Brno Hlavní nádraží
2 Brno, Zvonařka
3 Brno, Tržní
4 Brno, Židenice, nádraží
5 Brno, Královo Pole, nádraží (VLAK)
6 Brno, Mendlovo náměstí
7 Brno, Královo Pole, nádraží (BUS)
8 Brno, Úzká
9 Brno, Osová
10 Brno, Stará Osada
11 Brno, Lesná
CELKEM

pěšky

Tabulka 2: Následující přeprava cestujícího z přestupního uzlu k cíli cesty (zdroj: Focus)

24,0%
30,5%
16,6%
60,5%
23,3%
10,0%
8,3%
29,0%
35,3%
6,8%
56,8%
26,6%

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%

1,1%
2,3%
0,4%
1,2%
3,0%
0,4%
1,5%
0,0%
0,8%
0,0%
0,4%
1,1%

1,3%
0,0%
1,2%
0,0%
7,9%
31,5%
6,4%
0,0%
9,3%
4,0%
0,0%
4,0%

6,5%
17,0%
72,6%
22,1%
30,1%
6,8%
23,9%
14,5%
19,0%
37,5%
23,0%
19,1%

56,6%
32,4%
5,4%
8,5%
32,7%
49,8%
53,4%
49,8%
34,5%
48,2%
17,1%
41,2%

0,0%
4,8%
1,9%
2,7%
0,8%
0,4%
4,5%
2,4%
0,0%
0,4%
0,0%
1,4%

0,7%
0,2%
0,4%
0,8%
1,1%
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
1,9%
0,6%

0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,4%
1,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,3%

0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%

9,4%
11,4%
1,2%
4,3%
1,1%
1,2%
1,5%
3,9%
1,2%
2,4%
0,4%
5,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Tabulka 3: Pravidelnost cest do přestupního uzlu daným regionálním spojem (zdroj: Focus)
Jak často obvykle cestujete na tento uzel spojem, kterým jste dnes přijel/a?
každý den, vč. so+ne
každý pracovní den
několikrát týdně
1x týdně
3x do měsíce
2x do měsíce
1x měsíčně
méně často
CELKEM

n

%

228
1823
797
469
167
193
239
443
4359

5%
42%
18%
11%
4%
4%
5%
10%
100%

graf

100

Tabulka 3 vykazuje počty cestujících v pracovní den, kteří volí pravidelně dané spojení (linku) do daného
přestupního uzlu.
Tabulka 4: Definování důvodu a pravidelnosti cest do Brna (zdroj: Focus)

Jaký je hlavní důvod Vaší dnešní cesty do Brna?
n

%

zaměstnání
1072
studium
1120
v Brně přestupuji
226
v Brně nastoupím do auta
21
pracovní jednání
75
kongresová „turistika“
30
trávení volného času, turistika
175
nakupování
265
návštěva příbuzných, známých
300
návštěva lékaře
290
návštěva banky, uřadu ..
52
přivézt / odvézt jinou osobu
38
návrat domů
614
jiný důvod
81
CELKEM 4359

graf

19%
26%
6%
1%
2%
1%
4%
7%
8%
7%
1%
1%
16%
2%
100%

Jak často obvykle cestujete do Brna z důvodu, který jste uvedl/a v předchozí otázce?
n

každý den, vč. so+ne
každý pracovní den
několikrát týdně
1x týdně
3x do měsíce
2x do měsíce
1x měsíčně
méně často

%

178
1816
712
461
168
203
281
540
CELKEM 4359

graf

4%
42%
16%
11%
4%
5%
6%
12%
100%

Tabulka 4 přehledně vykazuje důvody cesty z regionu do Brna, které sdělovali respondenti. Z daných
výsledků vyplývá významnost dojížďky z regionu do škol. Z Tabulky 5 se dozvíme, kolik cestujících mělo
možnost se rozhodnout zvolit osobní automobil pro cestu z regionu do města Brna.

Tabulka 5: Volba dopravního prostředku (zdroj: Focus)

Měli jste v případě této dnešní cesty na výběr, zda jet hromadnou dopravou nebo autem?
n

ano
ne

1080
3279
CELKEM 4359

%

25%
75%
100%
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graf

Závěr
Celkové výstupy a kompletně vyhodnocená data z daného průzkumu budou k dispozici v polovině měsíce
dubna a představena formou prezentace na semináři.
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6. Aktuány stav IDS BK
Ing. Zuzana Horčíková – riaditeľka odboru dopravnej integrácie BID, a s.

Úvod
Integrovaný dopravný systém je spôsob koordinovaného využitia viacerých druhov verejnej hromadnej
dopravy osôb prevádzkovaný viacerými dopravcami (vrátane nadväznosti na individuálnu dopravu)
smerujúci k zabezpečeniu účelnej a hospodárnej obsluhy záujmového územia z hľadiska ekonomických
a mimoekonomických potrieb osôb a inštitúcií dotknutých systémom.
V súčasnosti predstavuje podpora verejnej osobnej dopravy aktuálnu tému. Neustály rast individuálnej
automobilovej dopravy, zvyšujúca sa intenzita dopravného prúdu a dopravné kongescie na vjazdoch do
Bratislavy, nás nútia neustále sa zamýšľať nad možnosťami zlepšenia kvality poskytovaných služieb verejnej
osobnej dopravy, zlepšenia ponuky prepravných spojení a zabezpečenia nadväznosti a koordinácie
prímestskej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v zmysle charakteristických znakov
integrovaných dopravných systémov.
I. etapa IDS BK
Dňom 1.6.2013 bola spustená I. etapa IDS BK na území hlavného mesta SR Bratislava a v okrese
Malacky, ktorou sa realizovala čiastočná tarifná integrácia – zavedenie predplatných cestovných lístkov
platných na integrovanom území u dopravcov Dopravný podnik Bratislava, a. s., Slovak Lines, a. s.
a Železničná spoločnosť Slovensko, a .s.
Pri realizácii I. etapy IDS BK boli realizované nasledovné činnosť.
Tarifno-legislatívna oblasť:
o zjednotenie predajných systémov dopravcov zapojených do IDS BK
o boli vytvorené podmienky pre akceptáciu všetkých čípových kariet používaných dopravcami:
o karty dopravcov,
o karty stredných a vysokých škôl,
o Bratislavská mestská karta (predaj realizuje iba DPB, a. s.
o bola spracovaná jednotná metodika výpočtu cien, na základe ktorej sú vypočítavané ceny všetkých cestovných lístkov,
o bol zavedený systém deľby tržieb medzi dopravcov.
Dopravná oblasť:
o zjednotenie názvoslovia a priestorové zjednotenie vybraných zastávok,
o zavedenie číselného označenia liniek železničnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy
(PAD),
o spracovanie návrhu linkového vedenia PAD,
o spracovanie podkladov pre tvorbu CP PAD,
o zvýšenie počtu nadväzných spojov v okrese Malacky
Otvorené otázky z I. etapy IDS BK
a) Umožnenie predaja na BMK všetkými dopravcami zapojenými do IDS BK
Predaj predplatných cestovných lístkov na Bratislavskú mestskú kartu je v súčasnosti možný len
v DPB, čím nie je možné dosiahnuť plnohodnotnú integráciu predaja, čo ostatní dopravcovia vnímajú za diskrimináciu.
b) Zjednotenie databáz o predajoch a zjednotenie internetového predaja, ako nadväzný krok na
zjednotenie predajných systémov.
Zjednotenie databáz o predajoch poskytne dopravcom lepší prehľad o predaných PCL na ním vydané karty, a tým umožní jednoduchšie vybavovanie reklamácií cestujúcich. Prepojenie internetových
predajov (je závislé na zjednotení databáz) zlepší servis pre cestujúcich.
c) Zmena koeficientu deľby tržieb z PCL pre zóny 100+101 z 2:1 na pomer podľa realizovaných mkm
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Zo skúseností prevádzkovania I. etapy IDS BK vyplynula potreba zmeniť schválený materiál tak, aby
sa miesto pevného pomeru (2:1) stanovil (tak ako v ostatných zónach) variabilný pomer podľa skutočných výkonov za súčasného objednávania výkonov v zmysle PDO.
K tejto problematike bol v priebehu roku 2014 spracovaný a schválený zastupiteľstvami HMB (september) a BSK (október) dokument „Zmena koeficientu pre deľbu tržieb medzi zónami 100 a 101“.
MDVRR SR podmienilo vydanie súhlasu na zmenu koeficientu vykonaním dopravného prieskumu.
Predmetný dopravný prieskum zameraný zistenie podielu využívania integrovaných cestovných lístkov bol realizovaný v priebehu októbra 2014 vo vozidlách dopravcov zapojených do IDS BK. Po analýze výsledkov dopravného prieskumu MDVRR SR nevydalo súhlasné stanovisko so zmenou koeficientu, nakoľko nebola splnená požiadavka ministerstva na rovnomerné rozvrhnutie prieskumu
v jednotlivých zónach vo vozidlách MHD. Podmienka nebola naplnená z dôvodu, že činnosť sčítačov
bola podriadená rozpisu revízorov DPB.
Dopravný prieskum, ktorého realizáciu plánujeme v mesiaci marec 2015, bude napĺňať všetky podmienky dohodnuté MDVRR SR, tak aby na základe jeho výsledkov bola akceptovaná zmena koeficientov všetkými partnermi.
d) Zrealizovanie dopravnej optimalizácie, obmedzenie súbežných spojov
Dopravná integrácia, ktorá by napĺňala aspoň čiastočne znaky integrovaného dopravného systému
neexistuje. Jedným z dôvodov, prečo nedošlo k požadovaným zmenám, je uplatnenie iba čiastočnej
tarifnej integrácie. Navrhované zmeny by sa negatívne dotkli nepravidelných cestujúcich, a to vo
forme zvýšenej platby cestovného z titulu nutnosti využitia viacerých módov dopravy. So spustením
IDS BK sa len čiastočnej upravilo dopravné riešenie, a to v závislosti od existujúcich možností. Pribudli zachádzky autobusov PAD k železničným staniciam.
e) Zjednotenie metodiky výpočtu dopadov na objednávateľov zo zavedenia IDS BK
Pre účely stanovenia jednotného postupu pri výpočte dopadov na objednávateľov zo zavedenia IDS
BK spoločnosť BID, a. s. pracuje na spracovaní metodiky výpočtu so zavedením pomerového
ukazovateľa k jednotke výkonu.

Počas prevádzkovania I. etapy IDS BK bola predmetom rokovaní zúčastnených strán deľba tržieb medzi
dopravcov.
V súčasnosti sa tržba v prvom kroku rozdelí do tarifných zón a následne sa tržba zóny prerozdelí medzi
dopravcov v nej pôsobiacich. Parametrom deľby je výkon vyjadrený v miestových kilometroch U dopravcov
s duálnou tarifou (zatiaľ všetci) sa miestové kilometre očisťujú podľa pomeru vlastnej tarify a tarify IDS BK,
ktorý je zisťovaný prieskumom.
Počas prevádzkovania I. etapy IDS BK boli realizované 4 dopravné prieskumy – september 2013, október
2014 a december 2014 (iba v železničnej doprave z dôvodu aktualizácie pomeru ZSSK z dôvodu zavedenia
bezplatnej prepravy žiakov, študentov a dôchodcov od 17.11.2014. Štvrtý dopravný prieskum bol realizovaný
v marci 2015.
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II. Etapa IDS BK
Predpokladá rozšírenie tarifnej integrácie na celé územie Bratislavského kraja a vybraného územia TTSK.
Dopravcovia sú po technickej stránke pripravení na jej realizáciu, avšak do dnešného dňa nedošlo k dohode
objednávateľov.
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III. etapa IDS BK – 1.11.2015
Vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k dohode objednávateľov na realizácii II. etapy, predpokladáme, že
dôjde k spojeniu II. a III. etapy IDS BK s predpokladaným. termínom realizácie od 1.11.2015. Tento termín je
záväzný pre všetky subjekty zapojené do IDS BK., nakoľko tak ako projekty OPBK, prioritná os infraštruktúra,
Opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, tak aj projekty realizované v rámci OPD, prioritná
os 4. Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov, sú naviazané na
zefektívnenie verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zavádzania integrovaného dopravného systému.
Výstupom programového obdobia 2007-2013 má byť v oblasti verejnej osobnej dopravy plne funkčný
integrovaný dopravný systém, v rámci ktorého sa môže cestujúci prepraviť na jeden cestovný lístok
kombináciou rôznych druhov verejnej dopravy na území celého Bratislavského kraja.
Projekty OPBK sú zamerané aj na tarifnú integráciu, kde v rámci skupiny aktivít 1.2.1 Zriadenie jednotného
tarifného systému boli obstarané označovače cestovných lístkov pre regionálneho autobusového dopravcu
Slovak Lines, a. s. OCL a PA sú pre ZSSK. v stave realizácie. V súčasnosti sa obstarávajú OCL a PP pre vozidlá
DPB.. Predmetné zariadenia majú pracovať s novým, jednotným formátom cestovného lístka o šírke 55 mm
vrátane komunikácie s bezkontaktnými čipovými kartám.
Ukončenie programového obdobia 2007 – 2013 t .j. implementácia všetkých projektov je v roku 2015.
V súčasnom období prebiehajú práce súvisiace s úpravami tarifno –informačných systémov dopravcov
zapojených do IDS BK, s implementáciou projektov financovaných z NFP OPBK, práce súvisiace s dopravnou
optimalizáciou na území hlavného mesta SR Bratislava a celého Bratislavského kraja. Podrobnejšie
informácie o priebežne realizovaných krokoch budú účastníci informovaní priamo na konferencii.
Záver
Situácia je zložitá, no napriek tomu veríme, že sa podarí zrealizovať na území Bratislavského kraja funkčný
integrovaný dopravný systém založený na absolútnej nadväznosti autobusov a vlakov v dôležitých
prestupných uzloch a pravidelnej intervalovej doprave, a to aj napriek zavedeniu bezplatnej prepravy žiakov,
študentov a seniorov a zavedeniu zvýšených zliav pre pravidelných cestujúcich v železničnej doprave. Tento
stav komplikuje rozvoj integrovaných dopravných systémov v tarifnej oblasti nielen v Bratislavskom kraji ale
na celom Slovensku.
Napriek tomu pevne veríme, že pri našom najbližších stretnutiach budeme mať príležitosť prezentovať , že
sa nám podarilo sprevádzkovať integrovaný dopravný systém, ktorý bude ekonomicky efektívny pre všetkých
objednávateľov dopravných výkonov a v prvom rade uspokojíme prepravné potreby obyvateľov kraja na
požadovanej kvalitatívnej úrovni. Našim prvoradým cieľom je zvrátenie deľby prepravnej práce v prospech
verejnej osobnej dopravy.
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7. Integrácia verejnej osobnej dopravy v „Regióne Východné Slovensko“
Ing. Ladislav Olexa, PhD., VÚC Košice

Abstrakt
Článok je zameraný na integráciu verejnej osobnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji s ohľadom na charakteristiku dopravných stavieb ako jeden z elementov pri budovaní udržateľného integrovaného dopravného systému so zámerov vytvoriť „Región Východné Slovensko“.
Abstrakt
The article is focused on the integration of public passenger transport in the Košice Selfgoverning Region with characteristics of road transport construction as one of the elements in
building a sustainable integrated transport system in relation to the creation of the "Region Eastern Slovakia ".
1. Úvod
Cieľ IDS spočíva v zabezpečení účelnej a hospodárnej dopravnej obslužnosti záujmového územia,
z hľadiska systémom dotknutých ekonomických a mimo ekonomických potrieb osôb a organizácií.
Na rozhodnutie o budovaní integrovaného dopravného systému vrátane stavieb v príslušnom regióne, resp. v záujmovej lokalite, nadväzuje celý rad postupných krokov, ktorého cieľom je fungujúci systém
IDS. Systém je aktuálne budovaný súbežne v oblasti dopravnej infraštruktúry i v oblasti organizačných opatrení. Činnosť expertnej skupiny pre podporu vzniku „Regiónu Východné Slovensko“ a riešenie štúdie prepravno-tarifného systému prebiehajú v súlade so strategickými materiálmi EU a SR.

2. Štúdie k podpore realizácie trvalo udržateľného integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji
Košický samosprávny kraj zadal vypracovanie nasledujúcich inicializačných štúdií na podporu IDS
v plánovacom období OPD 2007 – 2013:
 Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického
kraja, 2008
 Technicko-ekonomická štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc, 2009
 Štúdia realizovateľnosti integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc,
2009
 Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy SR, 2013
 Návrh koncepcie regionálnej integrovanej dopravy v rámci KSK - Terminály IDS, 2013
 Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej úrovni Košického samosprávneho kraja, 2013
 Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice - U. S. Steel - Moldava nad Bodvou,
november 2014
 Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja, február 2015
Integrovaný dopravný systém sa rozvíja aj formou vytvorenia „Regiónu Východné Slovensko“ na základe strategických materiálov „Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“ a
„Rozvoja verejnej osobnej dopravy“ v podmienkach samosprávy.
Rozvoj verejnej osobnej dopravy na základe IDS na území Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, mesta Košice a mesta Prešov prebieha aj na základe štúdií k podpore realizovania IDS.
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Obrázky 1 a 2 zobrazujú výňatky zo štúdií, ktoré zadal k spracovaniu Úrad Košického samosprávneho kraja. Obrázok 1 znázorňuje grafické vyhodnotenie prepravných prúdov cestujúcich, získané
z podkladov prevádzkovateľa regionálnej autobusovej a železničnej dopravy a obrázok 2 obsahuje prvotný
návrh rozdelenia územia do tarifných zón.

Obr. 1 Dopravný model obsluhy územia

Obr. 2 Rozdelenie územia Košického samosprávneho kraja do tarifných zón podľa Štúdia prepravnotarifného systému IDS

3. Aktuálny stav vo výstavbe dopravných stavieb a infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji
s následnou technickou charakteristikou vybraných stavieb
V rámci Operačného programu doprava 2007 - 2013 (OPD) z prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov sú ŽSR a mesto Košice konečným prijímateľom nenávratnej finančnej pomoci z Kohézneho fondu EÚ.
Projekty a aktivity podporujúce rozvoj IDS v Košickom regióne:
I. v plánovacom období OPD v 2007- 2013:
a, stavby ŽSR:
 Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto;
 Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné – stupeň Projektovej dokumentácia
spracovanie stavebného zámeru 06/2015;
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Elektrifikácia železničnej trate Haniska pri Košiciach - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou, mesto –
stupeň projektovej dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 02/2015.

b, stavby mesta Košice:
 ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa. IKD
Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením ŽSR;
 KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, uzly 01-07 – v súčasnosti
prebieha stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia;
 Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru.
II. v plánovacom období OPII 2014 - 2020:
 Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov – Projektová dokumentácia 03/2015;
 Terminál integrovanej osobnej prepravy Michalovce v stavbe „Elektrifikácia trate Bánovce nad
Ondavou – Humenné“ - Projektová dokumentácia 04/2015.
3.1. Charakteristika stavby TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba spĺňa požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle
zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska železničnej dopravy bude stavba slúžiť ako železničná stanica (ďalej len „ŽST“) bez dopravnej
obsluhy. Budova terminálu bude slúžiť ako stanica verejnej autobusovej dopravy. V súlade s dlhodobými
plánmi má byť prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu má slúžiť stavebné
riešenie a technické vybavenie terminálu.
Základné údaje [zdroj: autor]:
 Stavebník:
 Cena za dielo podľa Zmluvy o dielo:
 Začiatok stavebných prác:
 Ukončenie stavebných prác:

Železnice Slovenskej republiky
5 604 592,52 € bez DPH
1.10.2014
30.9.2015

Účel stavby:
Vytvorenie predpokladu pre fungovanie integrovaného dopravného systému v okolí mesta Košice umožnením priameho prestupu medzi koľajovou a cestnou dopravou;
Dopravné upokojenie centra mesta Moldava nad Bodvou oddelením autobusovej stanice
z obytnej zóny.
Základné technické parametre:
Časť terminálu Moldava nad Bodvou mesto spočíva v dvoch koľajach
 Užitočná dĺžka koľaje: 250 m
 Pri jednej z koľají bude umiestnené nástupisko o dĺžke 130 m
 Počet nástupných stanovíšť autobusov: 7
 Počet výstupných stanovíšť autobusov: 2
 Počet parkovacích miest pre autobusy: 10
 Počet všetkých parkovacích miest pre osobné automobily: 76
 Počet parkovacích miest pre osoby so zníženou pohyblivosťou: 6
 Počet parkovacích miest pre cyklistov: 120
 Bezbariérový prechod pre imobilných občanov
 Jednotný informačný systém
 Bezpečnostný kamerový systém
 Hlasový systém
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Postup prípravných prác:
 2011 projekčné spracovanie a spracovanie dopadov stavby na životné prostredie (EIA);
 Apríl 2012 - vydanie záverečného stanoviska k posudzovaniu vplyvov stavby na životné prostredie podľa §37 ods. 4 zákona č. 24/2006;
 Október 2012 - vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby;
 2012 - 2013 projekčné spracovávanie ďalších stupňov dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácie pre výber zhotoviteľa);
 3 - 5 2014 - Majetkoprávne vysporiadanie;
 5 - 10/2014 stavebné konania na jednotlivých stavebných úradoch a súčasne prebiehal proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác;
 dňa 30. 09. 2014 došlo k odovzdaniu staveniska investorom ŽSR v Moldave nad Bodvou zhotoviteľovi stavených prác s predpokladaným dokončením výstavby T – IDS 09/2015.
3.2. Charakteristika stavby „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, uzly 0107“
V súčasnosti prebieha stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia.
Stavba je rozdelená na samostatné ucelené časti stavby:
UČS 01
Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú
trať na Južnej triede
UČS 02
Obratisko Amfiteáter, v skladbe
UČS 03
Úsek trate obratisko Amfiteáter – križovatka TIP TOP
UČS 04
Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl. armády – Zimná ulica,
UČS 05
Obratisko Havlíčkova
UČS 06
Križovatka Trieda SNP – Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK
UČS 07
Križovatka Námestie Maratónu mieru – úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ulice
smer Hviezdoslavova – Masarykova ulica

3.3. Charakteristika stavieb „ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby
IKD – 1. etapa. IKD, Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením ŽSR“
a „Obratisko Staničné námestie, Obratisko Námestie Maratónu mieru“
V úseku od Námestia maratónu mieru po Staničné námestie, vrátane obratísk na Námestí Maratónu mieru a Staničnom námestí, bude pre zvýšenie kvalitatívnych parametrov jazdnej dráhy jestvujúca električková trať komplexne zmodernizovaná.
V tejto etape bude trať na Staničnom námestí zapojená iba do obratiska a v ďalšom budúcom období umožní prepojenie na ŽSR. Stavebná dĺžka modernizovanej električkovej trate mimo obratísk je 2,84
km. Komplexná modernizácia koľajiska zahŕňa nový železničný zvršok aj spodok vrátane odvodnenia, technologické objekty a nástupištia zastávok pre zabezpečenie prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Na zníženie prenosu emitovaného hluku a prenosu vibrácií pri prevádzke budú koľajnice
uložené na gumených podložkách a bude použitá aplikácia protihlukových častí. Pre zníženie prenosu vibrácií do okolia budú v konštrukcii podvalového podložia použité antivibračné rohože [zdroj: autor].
Nasledujúce obrázky 3 a 4 zobrazujú aktuálny stav výstavby dopravných stavieb v meste Košice
v rámci spomínaných projektov.
Základné údaje [zdroj: autor]:
 Stavebník:
 Cena za dielo podľa Zmluvy o dielo:
 Začiatok realizácie stavieb:
 Ukončenie stavebnej časti stavieb:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
33 284 447,25 € bez DPH
1.8.2014
31.7.2015
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Obr. 3 Kuzmányho ulica Košice - v rámci stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie
[Zdroj: autor]

Obr. 4 Námestie Maratónu mieru – v rámci IKD Košice, [Zdroj: autor]

4. Záver
Integrácia dopravy na celom území Košického samosprávneho kraja z hľadiska rozlohy územia
a pôsobnosti je zložitým procesom. Integrácia môže prebehnúť postupne alebo komplexne. Variant spustenia komplexnej prevádzky IDS na celom území kraja je možné riešiť v prípade menej rozsiahleho územia
samosprávneho kraja.
Pri tvorbe IDS je možné uvažovať aj s variantom, kedy určité územie a súčasné prepravné vzťahy v
ňom vyvolávajú požiadavku na to, aby dané IDS bolo prevádzkované na území dvoch krajov.
Príkladom je práve Východoslovenský región, ktorý je rozdelený na dva kraje, Košický a Prešovský
samosprávny kraj, pričom obe krajské mestá Košice a Prešov sú od seba vzdialené iba 34 km. Obe sú významnými spádovými mestami. Zároveň existujú väzby medzi týmito mestami a ich okolím.
Pri prvej etape integrácie je cieľom vybudovanie „Regiónu Východné Slovensko“, v ktorom sú dôležité aspekty už charakterizované dopravné stavby a dopravná infraštruktúra.
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8. Dopravný model obsluhy územia integrovanou verejnou dopravou KošiceU.S.Steel – Moldava nad Bodvou
Ripka Igor, IRDATA, Bratislava

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vyhodnotenie využiteľnosti integrovaného dopravného systému v regióne
Moldava nad Bodvou v súvislosti s vybudovaním terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) na
železničnej trati medzi Moldavou nad Bodvou mesto a Košicami. Príspevok sa zaoberá riešením zmeny
obsluhy územia verejnou dopravou a s využitím železničnej zastávky Hutníky pre prepravu zamestanncov do
USS na základe vykonaného prieskumu v decembri roku 2012. Overenie zmeny v organizácií dopravy je
overované v spracovavanom Dopravnom modeli obsluhy územia verejnou dopravou Košice – US Steel –
Moldava nad Bodvou mesto.

1 Úvod
V príspevku poskytujeme aktuálnu informáciu o stave v príprave riešenia zmeny dopravnej obsluhy verejnej
osobnej dopravy v súvislosti s vybudovaním TIOP Moldava nad Bodvou mesto. Začiatok výstavby bol 09
2014 koniec výstavby je plánovaný 09 2015. Našim cieľom je dôsledne spracovať zmeny v Cestovnom
poriadku 2015-2016 a vytvoriť spoločný Cestovný poriadok IDS. Cieľom príspevku je poskytnúť informáciu
o súčasnom stave IDS v tomto regióne a overení zmien v dopravnom modeli. Boli prijaté strategické
rozhodnutia pre ďalšie stavby, čím budú vytvorené predpoklady pre ďalší rozvoj IDS v Košickom kraji.
1.1. Vyhodnotenie prieskumu o integrovanom dopravnom systéme (IDS) zamestnancov US.Steel Košice
Pred vykonaním dotazníkového prieskumu bol uverejnený článok o IDS v závodnom časopise Oceľ. Dôležité
bolo informovať ľudí o nastávajúcich zmenách, výhodách a novinkách, ktoré ich čakajú v prípade zavedenia
nového dopravného systému. Následne bola realizovaná distribúcia dotazníkov medzi jednotlivých zamestnancov pomocou pracovníkov ľudských zdrojov na daných úsekoch závodu. Tento spôsob bol veľmi
efektívny. Z celkového počtu 10 050 vydaných dotazníkov sa vyzbieralo celkovo 8052 dotazníkov čo predstavuje 80,1% z celkového počtu zamestnancov US.Steel Košice.
Využiteľnosť IDS - až 70 % zamestnancov, pričom 50 % uviedlo pravidelné každodenné využitie.
1.2. Vyhodnotenie počtu prepravených zamestnancov podľa železničných tratí
Pre jednotlivé železničné smery, ktoré boli označené Ž1-Ž9 sú na Obr. 2 vyhodnotené počty zamestnancov na jednotlivých železničných tratiach.

Zdroj: (5)
Obr. 2 –Počet prepravených zamestnancov na jednotlivých železničných tratiach
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Hodnoty červeným nám znázorňujú potenciál, ktorý z daných železničných tratí a oblastí ostáva nevyužitý. Skvalitnením verejnej hromadnej dopravy je možné uvedené údaje minimalizovať. Počet zamestnancov , ktorí majú záujem využívať IDS pre oblasti O1 - O15
V ďalšom postupe sa pomocou dopravného softvéru PTV VISION spracoval počítačový dopravný
model prepravných prúdov cestujúcich v spojoch verejnej osobnej dopravy, taktiež zahŕňajúci aj individuálnu automobilovú dopravu.
Skúmané záujmové územie je zobrazené na obrázku 3.

Obr. 3 schéma riešeného územia
Práce na modeli boli rozčlenené do nasledovných krokov
•
Spracovanie GIS modelu posudzovaného územia; ktorý obsahuje údaje o demografii územia, komunikačnej sieti
•
Zapracovanie dát o ponuke hromadnej dopravy
•
Analýza a návrhy opatrení.
2. Vytvorenie GIS modelu
Dopravný model regiónu je vytvorený pomocou softvéru PTV-Visum. Je to digitálny sieťový model
pozostávajúci z informácii o demografii, jestvujúcej dopravnej infraštruktúre a ponuky HD na jednej strane,

Obr. 4 PTV Visum, digitálny sieťový model.
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a na strane druhej dopravným dopytom,

Obr. 5 Sociodemografické charakteristiky jednotlivých dopravných zón
V ďalšom kroku bola v dopravnom modeli spracovaná komunikačná sieť a ponuka hromadnej dopravy.
Komunikačná sieť pozostáva z diaľnic, ciest 1.2. a 3. triedy, miestnych komunikácii a zo železničných tratí.
V digitálnej dopravnej sieti je definovaných vyše 200 staníc a zastávok všetkých zúčastnených prepravcov
Linky HD – do modelu je zapracovaných 500 spojov spojov hromadnej dopravy.
Na nasledujúcom obrázku je znázornená kompletná spracovaná komunikačná sieť modelu.

Obr. 6 Priebeh liniek regionálnej autobusovej dopravy

3. Znázornenie záťažových prúdov a analýza dát
V predošlej kapitole sme spomenuli spôsob vytvorenia digitálnej siete a definovania liniek. Najdôležitejšou úlohou a cieľom každého dopravného modelu je analyzovať ich interakciu s okolitým prostredím a
predovšetkým analyzovať zaťaženie jednotlivých spojov.
Ako dátový vstup sme použili poskytnuté dáta od jednotlivých dopravcov. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené prepravné prúdy cestujúcich pre typický pracovný deň. Z obrázku je zrejmé že hlavným
cieľom cestujúcich sú ciele v Košiciach ako aj vstupný areál US Steel.
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Obr. 7 záťažové prúdy v regionálnej autobusovej doprave
Pre porovnanie je zo sčítania pasažierov ŽSSK na nasledujúcom obrázku znázornený počet nastupujúcich
a vystupujúcich na jednotlivých železničných zastávkach.

Obr. 8 využívanie železničnej dopravy v súčasnosti.
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Záver
Integrovaný dopravný systém pri súčasnom stave verejnej hromadnej dopravy je prostriedkom, ktorý
poskytuje zlepšenie dopravnej obsluhy. Pri optimálnych nastaveniach spojov integrovaného dopravného
systému a konkurencie schopných cien má nový spôsob prepravy obrovský potenciál a perspektívu v oblasti
cestovania.
Spracovaním územia pomocou dopravného modelu je okrem zobrazenia počtu prepravených osôb je
možné graficky vyhodnocovať napr. kapacitu dopravného systému podľa počtu miest na sedenie, časovú
dostupnosť do spádových centier a pod.
Vytvorená sieť a dátové podklady tvoria základ pre ďalšie možné analýzy pre potreby KSK, US Steel
ako aj prevádzkovateľov dopravy.
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III. Blok
1. Veřejná hromadná doprava – nutnost nebo ceněná přednost?
Programy pro zvýšení společenské prestiže a ekonomické efektivity systémů hromadné
přepravy osob
Ing. Jan Veselý, DPMB, a.s.

Abstrakt
Aktuální intenzity dopravních proudů a stupeň zatížení komunikací totiž v mnoha případech překračují
normové parametry propustnosti komunikací. Jednání účastníků silničního provozu jak při vlastní jízdě, tak i
např. při parkování výrazně ovlivňuje dopravní situaci obzvlášť v ulicích s provozem spojů hromadné dopravy. Organizace jednotlivých linek tak musí zahrnovat i parametry, nabízející kompenzaci zdržení na trase,
která jsou vyvolána jak intenzitou, tak i nekázní některých účastníků silničního provozu.
Pro možnosti eliminace těchto negativních jevů byl zpracován materiál „PROGRAM PRO MHD = PROGRAM
PRO BRNO“, který analyzuje vnější zdroje narušení provozu MHD. Navržená opatření jsou povahy jak dopravně-organizační, tak případně i stavební. Z hlediska účinků jsou opatření směrována ve prospěch tramvajové dopravy. I v segmentu nekolejové dopravy jsou sumarizovány oblasti a uzly s výraznou mírou ovlivnění pravidelnosti a spolehlivosti trolejbusových a autobusových linek. Analýza, která je předmětem tohoto
materiálu, je zdrojem široké škály námětů pro zlepšení jednotlivých parametrů tratí, linek a zastávek. Program přináší úsporu v rozsahu vozového parku, v rozsahu jeho údržby a obnovy i v rozsahu personálního
zajištění provozu. Navržená opatření jsou rovněž příspěvkem ke zvýšení společenské prestiže veřejné hromadné dopravy.

1. Možnosti a nástroje zvyšování kvality veřejné dopravní služby
Rozsah dopravních potřeb obyvatelstva je jedním z významných ukazatelů úrovně života regionů, oblastí i
obcí či měst. Urbanistické představy o rovnováze všech funkcí v rámci příslušné oblasti zůstávají i přes veškerou snahu většinou v teoretické rovině. Představy člověka o místě jeho bydlení, o možnostech jeho pracovního uplatnění, o místě pro jeho rekreaci, kulturní a společenské vyžití i možnostech realizace nákupu
základních potřeb ve skutečnosti vystavují „tvrdý“ účet v podobě nutnosti využívání prostoru i pro nezbytnou přepravu mezi jednotlivými aktivitami a činnostmi. I přes to, že zůstaneme pouze v rovině sledování a
vytváření podmínek pro realizaci dopravních pohybů, musíme konstatovat, že máme co do činění
s nepřehlédnutelným objemem témat a problémů. I přes veškerou snahu o individuální přístup k potřebám
člověka jako osobnosti se rozumně organizovaná společenská formace nevyhne určité formě organizování.
A tou je zcela určitě i dopravní oblast se specifickým segmentem v podobě veřejně dostupné dopravní nabídky navíc většinou spojenou s čerpáním prostředků z veřejných rozpočtů.
Současný profesionální dopravce vynakládá nepřehlédnutelnou částku na programy, které se snaží přiblížit
a zpříjemnit cestování hromadnou dopravou. Marketing odpovědného i zkušeného dopravce se snaží přinášet neustále nové podněty pro udržení stávajících uživatelů i získání nových zákazníků.
Informační systémy zažívají de facto jednu technologickou revoluci za druhou. Panely s údaji o příjezdu či
odjezdu vozidel ze zastávek dnes mohou úspěšně konkurovat dříve tolik oblíbeným nárožním hodinám,
které bývaly možná jediným zdrojem o přesném čase na veřejném prostranství. Palubní informatika nabízí
průběžné informace o následujících zastávkách. Internetové aplikace nabízí nejen vyhledávače spojení, ale
umožňují dokonce sledování pohybu a polohy jednotlivých vozidel v systémech veřejné dopravy.
Je příjemným zjištěním, že v jihomoravském regionu získaly dopravci i občanská – cestující – veřejnost jednoho z dalších důležitých partnerů. V roce 2004 zahájil svou činnost Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, který je důležitou platformou pro koordinaci přepravní nabídky podporované z veřejných
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rozpočtů. Jihomoravský kraj a Statutární město Brno sjednotily koncepci dopravní obslužnosti jihomoravského regionu. Správou a rozvojem systému pověřily společnost KORDIS JMK, který plní funkci organizátora
a vytváří podmínky pro rozhodování krajské i brněnské samosprávy v oblasti závazků veřejné služby
v dopravě. První desetiletí provozu integrovaného systému Jihomoravského kraje potvrdilo nejen správnost
historického rozhodnutí o jeho zavedení, ale současně výhodnost institutu jeho organizátora s těsnou vazbou na orgány samosprávy územních celků.
I přes veškerou snahu o zvyšování kvality dopravní služby si však buďme stále vědomi skutečnosti, že každé
vynaložené úsilí má své meze. Je nutno si přiznat, že úspěšnost a efektivita interních programů dopravců,
zaměřených na kvalitu jimi poskytované služby, jsou mnohdy deformovány vnějšími vlivy. Jejich řešení jsou
však většinou mimo kompetence dopravců. Ti jsou pak mnohdy stavěni do role žadatelů či šiřitelů dopravně-inženýrské osvěty v podobě uplatňování organizační i fyzické preference pohybu svých vozidel.
2. Vnější limity kvality veřejné dopravní služby
Aktuální intenzity dopravních proudů a stupeň zatížení komunikací v mnoha případech překračují normové
parametry propustnosti komunikací. Jednání účastníků silničního provozu jak při vlastní jízdě, tak i např. při
parkování výrazně ovlivňuje dopravní situaci obzvlášť v ulicích s provozem spojů hromadné dopravy.
Seriózní provozovatel veřejné hromadné dopravy nemá jinou možnost, než reagovat na tyto skutečnosti. Při
snaze udržet organizaci jednotlivých linek, musí předpokládaná zpoždění jednotlivých spojů MHD kompenzovat především v oblasti jízdních dob, tak i v dobách plánovaných pro obrat soupravy. Tímto způsobem
specifikované parametry linek vedou ke stanovení počtu vozidel, nezbytných pro zajištění jejich provozu a
tím i ke stanovení výchozích ekonomických parametrů.
Spolehlivá, plynulá a rychlá veřejná doprava
 musí být symbolem kvality a zásadním motivačním prvkem pro rozhodnutí zákazníka – uživatele
k jejímu využití.
 musí být ve vztahu k provozovateli i objednateli symbolem nabídky kvalitní služby a především symbolem efektivně vynaložených prostředků z veřejného rozpočtu.
„PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO“ je proto zdrojem široké škály námětů pro zlepšení jednotlivých parametrů tratí, linek a zastávek a tím i ke zvýšení efektivity prostředků, vynaložených z veřejných
rozpočtů.
Finančně-provozní efektivita systému je odrazem vzájemného poměru jízdní doby, ujeté vzdálenosti, délky
staničení a doby nutné pro obrat soupravy či vozidla.
Jedním ze základních parametrů kvality veřejného dopravního systému je proto oběžná rychlost souprav
(vozidel) na příslušné lince (trati).
Realizace opatření v oblasti aktivní preference při průjezdu křižovatkami, podílu tramvajové dráhy s vyloučením
pohybu jiné dopravy či zvýšených nástupních hran přinese
zvýšení spolehlivosti provozu a zkrácení jízdní doby.
Oběžná rychlost je významným ukazatelem efektivity dopravního výkonu s dopadem především do počtu vozidel a
do personální náročnosti.
3. Tramvajový systém v Brně
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Tramvajová doprava systému MHD v Brně je provozována na kolejové síti, mající radiálně-okružní charakter. Její struktura vznikala v jednotlivých historických etapách. Na vnějších okrajích sítě je umístěno 15
tramvajových radiál. 10 radiál se dostává do přímého kontaktu s centrálním tramvajovým okruhem, jehož
pomocí jsou jednotlivé diametrální linky trasovány do příslušných radiál.
Kolejovou síť lze z hlediska jejího umístění v dopravním prostoru charakterizovat následujícím způsobem
(hodnocení nezahrnuje smyčky a vozovny) :
Typ umístění

Délka [m]

Podíl [%]

Vliv parkování v předjízdném pruhu

16 600

23

Nucené sdílení provozu IAD

11 510

16

Ostatní úseky bez účinné preference

8 530

12

Samostatné drážní těleso

32 550

46

Fyzická ochrana drážního tělesa

2 350

3

51

49

Centrální tramvajový okruh je nejzatíženější částí tramvajového systému. Jeho propustnost je limitující pro
možnost tvorby přepravní nabídky na jednotlivých radiálách. Vnější úseky radiál jsou zatíženy provozem
s intervalem 2,5 – 5 minut mezi spoji, v centrální části pak intenzita provozu dosahuje hodnoty 2 - 1,6 minut mezi spoji.

Lokalizace úseků dráhy bez preference

Zatížení kolejové sítě v centru

V tramvajovém systému registrujeme umístění výrazně zatížených úseků tramvajové dráhy do dopravního prostoru příslušné komunikace většinou s vysokým stupněm zatížení individuální dopravou.
4. Tramvajové linky
Tramvajový systém v Brně byl podroben rozboru z hlediska vybraných parametrů, ovlivňujících jeho provozně-ekonomickou efektivitu. Následující tabulky jsou uspořádány z pohledu jednotlivých tramvajových
linek dle platného Projektu organizace veřejné dopravy pro rok 2012.
Linka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jízdní doba (min.)

53

34

39

34

28

35

28

35

28

18

38

31

33

Cestovní rychlost (km/h) *)

22

20

20

16

18

17

24

15

18

20

16

18

Vliv IAD na trať (%)

42

48

50

80

66

76

18

67

47

48

89

95

Uzly bez preference (%)

25

38

20

16
10
0
71

13

7

7

50

58

43

8

29

20

Nástup z úrovně vozovky (%)

11

13

27

60

25

4

25

4

42

8

39

37

32
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*) Hodnoty průměrné cestovní rychlosti jsou dílčím obrazem efektivity systému. Zahrnují pouze vliv narušení
tramvajové dráhy ostatními účastníky dopravy, zdržení na křižovatkách a vliv délky odbavení v zastávkách.
Parametry tramvajových linek potvrzují významný potenciál pro zlepšení provozních ukazatelů systému
MHD s očekávanými dopady do jeho ekonomické náročnosti.
5. Bilance negativních parametrů
5.1. Provoz individuální dopravy v profilu dráhy
Intenzita automobilového provozu spojená v mnoha případech s nekázní a porušováním zákonů, vede
k používání tramvajového tělesa ostatní dopravou v takovém rozsahu, že dráha se stává neprůjezdnou.
Návazně na toto pak dochází ke zpoždění a nepravidelnostem, které mají mj. zcela zásadní význam v oblasti
kvality nabízené služby, provozované s významnou finanční podporou z veřejných rozpočtů.
Tramvajová dráha – s ohledem na historicko-stavební i urbanistický vývoj - je součástí dopravního prostoru umístěného
v běžném uličním profilu. Pouze v částech sítě – především
v úsecích mimo centrální část města – je tramvajová dráha
vedena na samostatném tělese s určitým stupněm segregace
od ostatního silničního provozu.
V rámci posouzení uličních profilů, souvisejících s provozem
tramvajové dopravy, bylo registrováno :
 26 úseků s pojížděním tramvajového tělesa vlivem parkování v předjízdném pruhu (v rozporu s příslušnou legislativou),
 16 úseků s pojížděním tramvajového tělesa vlivem nedostatečného či chybějícího předjízdného pruhu.
Pro řešení této nepříznivé bilance se nabízí využití
 dopravně-organizačních opatření – vymezení profilu tramvajové dráhy jako vyhrazeného pruhu, instalace zákazu zastavení, omezení levého odbočení či využití zvýšené tvarovky v rámci vodorovného značení,
 i opatření stavebního charakteru – odlišné výškové uspořádání dráhy, fyzické oddělení dráhy.
5.2. Uzlové body
Po zajištění plynulosti veřejné hromadné dopravy jsou dopravní uzly, resp. řídící systémy jednotlivých křižovatek, vybavovány moduly, které jsou schopny poskytnout vozidlu MHD aktivní (dynamickou) preferenci.
Řadiče jednotlivých křižovatek využívají vlastností vozidel DPMB, a.s. Všechna vozidla DPMB, a.s. jsou vybavena prvky Řídícího a informačního systému (RIS MHD), které umožňují poskytnutí informace o konkrétním
vozidle příslušnému řadiči křižovatky. Program preference MHD je ve městě Brně založen na principu aktivní (dynamické) preference, kdy přednost vozidlu MHD je poskytována na základě potřebnosti (dodržení
jízdního řádu, plynulost průjezdu apod.) a vyhodnocení celkové dopravní situace v uzlu.
Aktuální bilance eviduje již 60% křižovatek s modulem preference.
5.3. Zastávky s bariérou
Délka odbavení vozidla (tj. délka výstupu a nástupu) je rovněž jedním z parametrů, ovlivňujících hodnotu
oběžné rychlosti. Výrazný vliv na tento parametr má výška nástupní plochy vůči výšce podlahy vozidla.
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V tramvajové síti DPMB, a.s. registrujeme 43 zastávek, ve kterých je nutno nastupovat do vozidla z úrovně
vozovky. Nástup z nástupiště je možný ve 109 případech „párových“ zastávek.
6. Bilance provozních ukazatelů tramvajových linek
Pro zpracování bilance možných výsledků programu preference a segregace tramvajové dopravy byl použity
parametry provozovaného tramvajového systému. Pro účely statistického zpracování bylo využito principu
zaokrouhlení a zprůměrování. Tím došlo k vytvoření MODELOVÝCH ÚDAJŮ, které byly následně podrobeny
modelování s očekávanými (žádoucími) změnami ukazatelů.

Základním krokem pro modelování možných výsledků segregace a preference bylo zkrácení jízdní doby.
Úroveň zkrácení jízdní doby je patrná z následující tabulky.
Ideálním horizontem zkrácené jízdní doby se jeví úroveň jízdní doby v období např. nepracovních dnů, popř.
v období mimo dopravní špičky. Pro dosažení úspory minimálně 1 soupravy na lince bylo následně přikročeno k návrhu zkrácení vyrovnávacích dob.
Pozn.: U modelových linek 7 a 10 by úspory 1 soupravy muselo být dosaženo za cena výrazného (de facto
nereálného) zkrácení jízdní doby či zkrácení vyrovnávacích dob.

Zkrácením jízdních dob, event. podpořené i zkrácením vyrovnávacích dob na konečných stanicích lze dosáhnout snížení denní výpravy minimálně o 11 tramvajových souprav.
7. Základní přínosy programu




Program přináší úsporu v rozsahu vozového parku, v rozsahu jeho údržby a obnovy i v rozsahu personálního zajištění provozu.
Program vytváří podmínky pro zefektivnění i zvýšení tempa obnovy vozového parku.
Program svými vnitřními úsporami vytváří podmínky pro zvýšení technické úrovně tramvajové dráhy.
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Program nabízí optimalizaci využití kompenzace při zajišťování závazku veřejné služby přepravy cestujících.
Program je jedním ze zásadních příspěvků pro zvýšení společenské prestiže veřejné hromadné dopravy.

Josef Veselý
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Odbor rozvoje MHD
jvesely@dpmb.cz
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2. Přestupní uzly regionálního významu na území města Brna
Ing. Jana Němečková, Brněnské komunikace a.s.

ÚVOD
Revoluční změna organizace MHD v Brně
Před dvaceti lety město Brno schválilo přechod na přestupní tarif. Proběhla stavební úprava plánovaných
přestupních uzlů Židenice, Stará Osada, Halasovo náměstí, Osová, Lesnická, Ústřední hřbitov, Královo Pole,
nádraží. Prvního ledna roku 1995 byl zaveden přestupný tarif s časovým omezením. Za osm měsíců byla
provedena zásadní reorganizace sítě MHD, jejíž realizaci předcházely rozsáhlé dopravní průzkumy. V rámci
zásadní úpravy sítě veřejné hromadné dopravy došlo ke zrušení souběhů subsystému autobus téměř se
všemi tramvajovými trasami. Radiální autobusové linky byly zrušeny (s výjimkou jižní části města Brna) a
nahrazeny napájecími autobusovými linkami.

Reorganizace MHD dosahovala i významných úspor provozních nákladů. Jejím důsledkem byl zvýšený počet
přestupů, asi o třetinu přestupních cest. Tento systém se osvědčil jako efektivní a velmi přehledný pro
cestujícího a proto v konečném důsledku zvýšená přestupovost nebyla přijata negativně cestující veřejností.
Do současnosti se zachovaly na území města Brna dle uvedené reorganizace základní přestupní vazby, které
jsou charakteristické vysokým denním obratem cestujících v rámci městské hromadné dopravy.
Tabulka 6: Přehled přestupních uzlů MHD na území města Brna (obrat cestujících nad 13 tisíc osob za 24
hod pracovního dne)1
Obrat dle subsystému MHD
tramvaj trolejbus autobus

Obrat
celkem

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

120 138

12 450

9 132

141 720

ČESKÁ

72 344

10 829

393

83 566

MENDLOVO NÁMĚSTÍ

30 223

21 766

10 086

62 075

1,5,6,7,25,26,37,44,51,52,68,84,97,98

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

32 909

226

33 135

1,6,3,5,11, 90, 91, 92, 93

MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ

31 389

468

31 857

1,2,4,9,90,91, 92,93, 94, 97,99

KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ

13 816

14 737

400

28 953

3,11,12,13, 25, 26, 92,93,99

STARÁ OSADA

13 850

5 542

6 345

25 737

2,3,25,26,27,44,64,58,55,74,75,76,78,84,97,99

KRÁLOVO POLE, NÁDRAŽÍ

7 603

1 811

12 059

21 473

6, 30, 41, 42, 44, 84, 65, 70, 71

14 390

3 412

17 802

30, 84, 67, 93, 29, 34, 36, 89

6 754

15 619

5,44,45,57,66,72,92

5 944

15 112

1, 6, 30, 41, 42, 44. 65,70,71,72, 84, 90, 91

66

15 020

3, 5, 9, 11, 92, 93

Název přestupního uzlu

PŘÍVRAT

1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 31, 33, 67, 76,
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 29, 32, 34, 36, 92, 93,
99

ŠTEFÁNIKOVA ČTVRŤ

8 865

SEMILASSO

7 126

JUGOSLÁVSKÁ

14 954

NOVOLÍŠEŇSKÁ

8 323

5 144

1 511

14 978

8, 25, 26, 45, 79, 99

SKÁCELOVA

5 506

3 340

5 344

14 190

12,13,30, 67, 84, 30, 44, 53, 67, 93,99

KLUSÁČKOVA

9 032

3 900

322

13 254

12, 13, 29, 34, 36, 81, 93, 99

2 042

Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kraji

1

Linky MHD (včetně nočních linek)

Zpracováno dle průzkumů VHD období 2012 - 2014
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Plánování a příprava dopravního řešení integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen
IDS JMK) před patnácti lety vycházela z principů reorganizace městské hromadné dopravy na území města
Brna (viz výše). V roce 2003 proběhlo schválení projektu první etapy IDS. Během sedmi let 2003 – 2010 byl
dopravní integrovaný systém rozšířen na celé území Jihomoravského kraje.
V rámci města Brna do této doby nebyla městská doprava systematicky vázaná na železnici s výjimkou
železniční stanice Brno, hlavní nádraží a zastávek na tišnovské trati. Železnice fungovala jako samostatný
dopravní systém a regionální autobusová doprava byla často provozována na trasách souběžných
s železničními tratěmi.
Po spuštění IDS byly do systému integrovány všechny železniční tratě vycházející z Brna. Železnice se stala
páteřním dopravním systémem, který je doplněn napájecím systémem autobusových linek zajišťujících svoz
a rozvoz cestujících k železničním stanicím. Tyto přestupní vazby mezi železnicí a autobusy jsou realizovány
vně města.
Ze směrů, kde nevedou železniční tratě, je zajištěna přeprava cestujících příměstskými autobusy s vazbou na
MHD v okrajových částech města Brna zejména tam, kde se jedná o možnost přestupu na kolejovou
dopravu. U tangenciálních a napájecích linek systému městské dopravy se řeší optimalizace obsluhy linek
příměstských autobusů. Některé příměstské autobusy začaly plnit na území města Brna i funkci městské
dopravy (např. linky 509, 202).
Rozvoj IDS vyžaduje kvalitní přestupy
Využití přestupních uzlů v Brně cestujícími z regionu
Celková dojížďka z regionu do města Brna je 125 tisíc osob. Do zaměstnání dojíždí sedmdesát tisíc
pracujících a do škol čtyřicet pět tisíc studentů. Za službami přijede do města asi deset tisíc osob. Při sčítání
obyvatel v roce 2011 uvedlo téměř šedesát devět tisíc obyvatel okresů Jihomoravského kraje (mimo okres
Brno-město), že pravidelně dojíždí do zaměstnání a do škol na území města Brna. Z nich 85 % dojíždí denně
do Brna. Rozložení dojíždějících osob dle okresů vykazuje Tabulka 2.
Tabulka 7: Počty pravidelně dojíždějících do škol a zaměstnání z okresů JMK na území města Brna (zdroj
SLBD 2011)
Pravidelná dojížďka z okresů
OKRES JMK

počet dojíždějících

%

Blansko
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

8 470
35 087
5 617
4 393
8 080
3 436

13%
54%
9%
7%
12%
5%

CELKEM

65 083 100%

Cestujícím z okresů Jihomoravského kraje do Brna je zavedením IDS JMK prodloužena celková jízdní doba
vzhledem k přestupům, které na trase do Brna nebo v Brně musí realizovat k cíli cesty. Na druhou stranu je
zajištěna přeprava spoji s garantovanými návaznostmi2 a nabídnuta veřejná doprava v dostatečné kvalitě a
kapacitě, tj. zavedení taktového jízdního řádu, zvýšení počtu vlakových spojů s vyšší cestovní rychlostí
vzhledem k autobusovým trasám, které jsou zatíženy kongescemi. Nastavený tarif motivuje cestující k
používání integrovaného dopravního systému kombinací subsystému přepravy: autobus – vlak – tramvaj
2

V pracovní den se v rámci IDS JMK uskutečňuje více než 30 tisíc návazností, které jsou prostřednictvím Centrálního
dispečinku automaticky dozorovány.
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nebo auto – vlak – tramvaj.
Rekonstrukce přestupních uzlů
Na území města Brna po zavedení IDS JMK vyžadovaly rekonstrukci některé přestupní zastávky a uzly, které
jsou obsluhovány regionálními spoji a cestující z regionu zde přestupují na subsystémy městské dopravy
(Foto 4). Jednalo se o zastávku Starý Lískovec, smyčka (konečná tramvaje), kde byla nedostatečná kapacita a
významný přestupní uzel Osová (přestup na subsystémy tramvaj a trolejbus). V roce 2006 byly vybudovány
tři terminály v Modřicích. V roce 2007 byla provedena přestavba přestupního uzlu Brno, Bystrc, Zoologická
zahrada, která výrazně zlepšila komfort při přestupech ve směru Veverská Bítýška a Kuřim.
Rozvoj integrovaného dopravního systému provází obvykle větší počet nucených přestupů mezi napájecí a
páteřní dopravou, a proto je nutné nabídnout cestujícím, co nejpřívětivější podobu přestupní vazby.
Realizace přestupních uzlů a zkvalitnění přestupů umožnily snížení počtu spojů autobusové regionální
dopravy do centra (zejm. v severní části města Brna) ve prospěch přestupu na regionální vlaky. Zavedení
taktového železničního řádu v regionu a průběžných tras přes železniční stanici Brno, Hlavní nádraží omezilo
nejen nároky na dobu pobytu vlaků, ale zároveň umožnilo rovněž rozložení přestupních vazeb na ostatní
terminály na území Brna.
Vymezení a hodnocení přestupních uzlů na území města Brna
Základní dělení přestupních uzlů
Přestupní uzel je místo, ve kterém je umožněn cestujícím přestup mezi více než dvěma linkami veřejné
osobní dopravy pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy dopravy.
Přestupní zastávka je přestupní uzel malého dopravního významu, ve kterém jsou zpravidla dvě až tři
odjezdová stání pro jeden směr jízdy a je umožněn cestujícím přestup mezi linkami veřejné osobní dopravy.
Norma ČSN rozděluje přestupní zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy na přestupní uzly
regionálního významu a přestupní uzly nadregionálního významu (celostátního a mezinárodního významu).
Na území města Brna se nachází dva přestupní uzly, které jsou velmi významné pro regionální dopravu, ale
zároveň je zde provozována i dálková vnitrostátní a mezinárodní osobní doprava. Jedná se o železniční
stanici Brno, Hlavní nádraží a autobusové nádraží ÚAN Zvonařka (Grafy 1).

Grafy 1: Přehled spojů v železniční stanici Brno, Hlavní nádraží a linek na autobusovém nádraží Brno, ÚAN
Zvonařka
MEZINÁRODNÍCH
LINEK
12%

IDS LINEK
50%
VNITROSTÁTNÍCH
LINEK
38%

Ostatní přestupní uzly a zastávky (kromě Autobusového nádraží
u Grandu) v Brně mají pouze regionální význam. Mezi přestupními uzly a zastávkami neexistuje pevná
hranice. V řadě případů vzhledem k vysokému objemu cestujících by si zasloužila přestupní zastávka daleko
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příznivější uspořádání a vyšší komfort pro cestujícího (např. přestupní zastávky Brno, Tržní). Bohužel
vzhledem k místním podmínkám a polohám zastávek v zastavěném území to není vždy snadno řešitelné.
Hodnotící hlediska přestupních uzlů
Pěší provoz v přestupních uzlech
Na přestup v přestupním uzlu mezi jednotlivými subsystémy VHD je požadavek minimalizace času pěšího
přesunu s nejmenší námahou a nejmenšími časovými nároky na celkovou přestupní dobu. Délka pěšího
přesunu představuje dobu pohybu cestujícího mezi vozidlem spoje, z něhož vystoupil a vozidlem spoje, jímž
hodlá pokračovat v další cestě. Základní kvalitativní parametry pěší trasy v přestupním uzlu je možné
shrnout do níže uvedených hledisek:
Bezpečnost (přístup na nástupiště přes vozovku musí být po přechodu pro chodce)
Bezbariérovost (nástupiště veřejné dopravy musí umožňovat bezbariérové užívání, např. nástupiště
autobusů a trolejbusů musí mít výšku 200 mm, doporučuje se použití bezbariérového zastávkového
obrubníku)
Orientace, značení (nástupiště autobusů, trolejbusů a tramvají se vybavují vodicí linií a signálním pásem,
který označuje místo odbočení z vodicí linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy, resp.
k označníku zastávky, na nástupních ostrůvcích směrem k místu pro přecházení a na okraji nástupiště
tramvajové zastávky se zvýšeným pojížděným mysem se zřizuje také varovný pás)
Subjektivní pocit bezpečnosti
Přímost pěších tras
Výškový profil a náročnost terénu
Technická kvalita (nástupiště a nástupní ostrůvky musí mít rovný a zpevněný povrch, upravený proti skluzu)
Kvalita prostředí (exhalace, hluk)
Ve městě Brně byl zpracován Generel pěších tras, který sledoval na zastávkách zajištění bezbariérového
přístupu k nástupnímu místu a bezbariérové úpravy na ploše zastávky. Závěrečné výstupy nejsou nijak
příznivé a uvádí zejména nedostatečné a chybné řešení bezbariérových tras v přístupech na zastávky.
Místa pro krátkodobé zastavení a záchytná parkoviště v přestupních uzlech
Záchytná parkoviště umožňují v části trasy používání automobilů a v části navazující veřejné hromadné
dopravy. K výhodám patří odstranění problému parkování v centru města, nahrazení docházkové vzdálenosti
na zastávku prostředku hromadné dopravy a vysoké pohodlí.
Místa pro krátkodobé zastavení typu „K & R“ dosud nebyla realizována. Studie Strategie parkování navrhla
pro horizont roku 2020 celkem šest lokalit. Jsou umístěny u významných přestupních uzlů (Hlavní nádraží,
Nové sady, ÚAN Zvonařka, Staré autobusové nádraží, Mendlovo náměstí a Moravské náměstí) na stávajících
parkovištích, jízdních či parkovacích pruzích.
Parkoviště typu „Park and Ride“ jsou sběrným místem pro dlouhodobé odstavení vozidel řidičů, kteří dojíždí
do zaměstnání, za nákupy apod. Optimálním je napojení parkovišť „P & R“ na systém VHD, zejména na
tramvajovou dopravu ve městě Brně s ohledem na její preferenci v městské dopravě.
Parkoviště „P & R“ se dosud ve městě Brně nenachází. V současnosti probíhá realizace pilotního projektu
parkoviště „P & R“ v blízkosti přestupního uzlu Brno, Ústřední hřbitov, smyčka, kde je kvalitní spojení
tramvajové dopravy s centrem města. Studie Strategie parkování navrhla pro horizont roku 2020 a 2030
plochy pro vybudování parkovišť „P & R“ (Schéma 1).
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Schéma 1: Vybrané plochy pro parkoviště typu „P & R“ horizont 2020 (zdroj: Brněnské komunikace a. s.)

Podpora cyklistické dopravy v přestupních uzlech
Parkoviště typu "přijeď na kole a jeď" (Bike & Ride) je forma částečné přepravy prostřednictvím jízdního kola
s návazností na prostředky veřejné hromadné dopravy. Tato parkoviště slouží k bezpečnému odstavování
jízdních kol do stojanů, a to zejména v blízkosti vlakových nádraží, významných přestupních uzlů a zastávek
VHD. Ve městě Brně tato parkoviště se nenacházejí, přestože tato poptávka zřejmě existuje (Foto 1) Systém
je navržen jako doplňková služba na všechna parkoviště typu „P & R“ s přímou návazností na VHD.
Dalším typem podpory cyklistické dopravy je systém „veřejné půjčovny kol“ (Bike sharing). V městě Brně
byla zpracována technická studie firmou Ados, jejíž účelem je prověřit možnosti zavedení systému sdílení kol
ve města Brně. Podrobně lokalizuje stanice pro půjčování kol a nabízí přehled zkušeností s podobnými
systémy v Evropě.
Foto 2: Současné odstavování kol v přednádražním prostoru uzlu Brno, Hlavní nádraží
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Přestupní uzly a zastávky regionálního významu na území města Brna
Přestupní uzly a zastávky v Brně: vazba regionální autobusová doprava a MHD
Schéma 2 vykazuje přehled významných zastávek a přestupních uzlů, které obsluhují regionální autobusy a
subsystémy městské hromadné dopravy. Probíhá zde přestup cestujících z regionu na městské linky.
Schéma 2: Významné přestupní uzly a zastávky dle obratu cestujících z regionu (za 24 hod pracovního
dne)

Popis přestupního uzlu Brno, ÚAN Zvonařka
Nejvyššího obratu cestujících z regionu vykazuje přestupní uzel ÚAN Zvonařka. Je převážně autobusovým
nádražím regionálního charakteru (ten se mění o víkendu, kdy podíl dojížďky do zaměstnání z regionu
rapidně klesá ve prospěch dálkové, mezinárodní a nepravidelné dopravy). Ústřední autobusové nádraží se
nachází jihovýchodně od městského centra ohraničené ulicemi Zvonařka, Plotní, Trnitá. Na městské centrum
je napojeno asi 750 m dlouhou pěší trasou přes obchodní centrum Vaňkovka. Poloha autobusového nádraží
postaveného před třiceti pěti lety byla zvolena s ohledem na plánovanou polohu nového železničního
osobního nádraží.
Schéma 3: ÚAN Zvonařka (zdroj Kordis JMK, a. s.)
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Autobusové nádraží má celkem čtyřicet pět odjezdových zastávek rozmístěných na devíti krytých podélných
nástupištích. Dále disponuje dvěma výstupními zastávkami pro příměstské linky a jednou zastávkou pro
zájezdovou dopravu. Střecha autobusového nádraží je současně odstavnou plochou pro autobusy.
Celé nádraží je řešeno bezbariérově včetně přístupových tras a napojení MHD. Na nádraží je odbavovací
hala s prostorem pro čekání cestujících a lavičkami, informacemi pro cestující, veřejným WC a s prostory pro
rychlé občerstvení. V prostoru výstupních zastávek v sousedství s ulicí Zvonařka je množství pronajatých
stánků (občerstvení, noviny, tabák, spotřební zboží). Jsou zde vyhrazena místa pro TAXI. K informování
cestujících slouží digitální odjezdová tabule umístěna na hlavní budově.
Napojení na linky MHD není kvalitně vyřešeno. Dostupnost zastávek je poměrně složitá, zdlouhavá, nezřídka
s nutností použít šikmých ramp, které současně zajišťují bezbariérový příchod a mimoúrovňový přechod
frekventované křižovatky ulic Zvonařka a Plotní k zastávkám hromadné dopravy na ulici Dornych (zastávka
Zvonařka Foto 2).
Foto 3: Nevyhovující přestupní trasa z ÚAN Zvonařka k tramvajové zastávce Zvonařka

Na ulici Opuštěná je zastávka Autobusové nádraží vzdálená z autobusového nádraží pěší chůzí asi tři minuty.
Výčet autobusových linek dostupných v blízkosti autobusového nádraží je poměrně vysoký, většina linek
obsluhuje pouze jižní a východní segment města, výjimkou je okružní autobusová linka a linka s vazbou na
sever města. Proto řada cestujících z regionu ve směru do centra raději volí bezkolizní pěší trasu příp.
s použitím tramvajových zastávek MHD před vlakovým nádražím s kvalitní nabídkou spojů do všech částí
města.
Parkovací plochy pro osobní automobily jsou v dosahu asi dvě minuty pěší chůze z autobusového nádraží.
K dispozici je hlídané parkoviště s kapacitou cca sto automobilů ohraničené ulicemi Opuštěná, Trnitá a
Košťálová.
Výhled: Je připravena projektová dokumentace přeložky tramvaje do ulice Plotní. Díky realizaci této stavby
by došlo ke zlepšení napojení na tramvajovou síť.
Další přestupní uzly, kde přestupují cestující z regionálních autobusů, dosahují o polovinu nižších hodnot
obratu cestujících z regionu než ÚAN Zvonařka, ale jsou dle územního rozmístění a obsluhy regionálních
linek významné. Patří mezi ně s obratem cestujících nad dva tisíce osob přestupní uzel Mendlovo náměstí,
Úzká a Královo Pole, nádraží.
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Přestupní uzly a zastávky v Brně: regionální železniční doprava a MHD
Schéma 4: Železniční stanice a zastávky na území města Brna a graf vývoje obratu cestujících (období
6.00-20.00 hod pracovního dne) z regionu

Popis přestupního uzlu Brno, Hlavní nádraží
Nejvyššího obratu cestujících z regionu vykazuje železniční stanice Hlavní nádraží.
Tabulka 8: Nástup a výstup cestujících za 24 hod pracovního dne3
POČET CESTUJÍCÍCH
IDS SPOJE OSOBNÍ VLAK

IDS SPOJE RYCHLÍK

MEZINÁRODNÍ A
VNITROSTÁTNÍ
SPOJE

CELKEM

VÝSTUP
NÁSTUP

15761
16445

5652
6501

2394
3048

23807
25994

OBRAT

32206

12153

5442

49801

Jedná se o osobní nádraží včetně přednádraží, které je kombinovaného typu, tj. částečně průjezdné a
částečně hlavové, s šesti průběžnými a čtyřmi kusými nástupištními hranami (celkem 10 hran). Kombinovaná
nástupiště jsou nevýhodou pro cestující vzhledem k značné vzdálenosti mezi skupinami průjezdných a
hlavových nástupišť, čímž dochází k nadměrnému prodlužování přestupní doby a ke snižování výkonnosti
celého zařízení. Zmíněná situace má také za následek přistavování vlakových souprav několik minut před
odjezdem vlaku, vjezdy na obsazenou kolej a přistavování dvou výchozích souprav k jedné nástupištní hraně.
Nádraží je řešeno bezbariérově (výtahy z jednotlivých nástupišť). Na nádraží se nachází odbavovací hala
s čekárnou a informacemi pro cestující, veřejné WC, prostory pro rychlé občerstvení a obchody. K
informování cestujících slouží řada nepřehledných odjezdových tabulí (co spoj, to tabulka) umístěných na
hlavní budově a dále přehledná tabule odjezdů v prostoru podchodu k jednotlivým nástupištím. Parkování
vozidel Taxi je umístěno před nádražní budovu. Cca tři minuty chůze od prostoru zastávek MHD je placené
3

Údaje z průzkumu Brněnských komunikací, a. s., rok 2010
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parkoviště pro automobily.
Foto 4: Zastávka Hlavní nádraží (denní obrat cestujících 140 tisíc osob)

Tento železniční uzel se nachází v těsné blízkosti zastávky Hlavní nádraží, která ve vazbě na osobní nádraží je
nejvýznamnějším přestupním uzlem osobní dopravy na území města. Zastávka Hlavní nádraží je
obsluhována tramvajovými linkami (do všech směrů města), trolejbusovými linkami (směr jih města) a
dvěma autobusovými linkami (spojení s letištěm Tuřany). Přístup na MHD do prostoru před budovou
Hlavního nádraží je řešen bezbariérově pomocí jednoho eskalátoru. Podchody z nástupišť nejsou vybaveny
eskalátory. Hlavní bariéru pro chodce tvoří zábradlí před vstupem do odbavovací haly nádraží, které brání
přecházení mezi chodníky a nástupišti.
Schéma 5: Zastávka Hlavní nádraží (zdroj Dopravní podnik města Brna, a. s.)

Hlavními vstupy do vnější centrální zóny města jsou podchod pod mostem do Křenové a podchod pod
nádražím, na který navazuje pěší trasa do nákupního a společenského centra Galerie Vaňkovka a k
autobusovému nádraží Zvonařka. Pět minut chůze podchodem od Hlavního nádraží je stanoviště dálkových
a speciálních linek autobusové dopravy na ploše bývalého autobusového nádraží před hotelem Grand.
Výhled: Plánuje se stavební úprava přednádražního prostoru ulice Nádražní a Benešova. Úpravy zlepší
přístup pěších tras na zastávky v přednádražím prostoru a přecházení ulice Nádražní. Zastávky budou
průchozí a bude zajištěna jejich bezbariérovost. Dojde ke zklidnění prostoru ulice Benešova. Dalším
záměrem je rekonstrukce OD TESCO, která přispěje ke zlepšení přístupu na ulici Úzká z podchodu Hlavního
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nádraží vzhledem k úpravám prostoru mezi podchodem k Hlavnímu nádraží a Vaňkovkou.
V rámci modernizace železničního průjezdu městem Brnem ve výhledovém stavu mají být uvedeny do
provozu přestupní terminály subsystému železnice u ulic Bubeníčkova, Olomoucká, Vídeňská, ve Starém
Lískovci a na Lesné, zastávka Černovická terasa a přestupní terminál Slatina.

Závěr
V roce 2012 proběhlo v Brně důležité sociologické výzkumné šetření, jehož cílem bylo především hodnocení
povědomí obyvatel města o intermodální dopravě.
Graf 2: Spokojenost cestujících s přestupními uzly (zdroj: AUGUR Consulting s.r.o)

Dle Grafu 2 uvádělo nejvíce cestujících nespokojenost s čistotou přestupních uzlů, nabídkou parkovacích
míst a možností parkování kola v přestupních uzlech. Reflektovat potřeby a požadavky cestujících veřejnou
dopravou je úkolem do budoucna. Jejich spokojenost může zajistit, že budou nadále využívat prostředky
hromadné dopravy při svých cestách na území města Brna.
Na závěr je třeba poukázat na směr vývoje přepravních vztahů v rámci města Brna a Jihomoravského kraje.
Už nyní se ukazuje, že stále narůstá význam dojížďky z regionu do města Brna. Například v okrese Brnovenkov narostl počet obyvatel za posledních patnáct let o více jak třicet procent (tj. cca o 47 tisíc osob). Je to
o třikrát více osob ve srovnání s nárůstem počtu obyvatel města Brna. Vzhledem k tomu, že roste i význam
města Brna jako zdroje pracovních příležitostí, bude přibývat pravděpodobně i množství cestujících do Brna.
Graf 3: Dělba přepravní práce dojížďky z okresů JMK (zdroj: SLBD 2001 a SLBD 2011)
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Zda k cestám nejen za prací obyvatelé regionu využijí příměstských železničních tratí, regionálních
autobusových linek a přestupních uzlů v rámci Brna, kde budou obslouženi městskou hromadnou dopravou,
je náročné předvídat.
Analýza modal splitu minulých let 2001 – 2011 (Graf 3) vykazuje, že i přes výrazné zlepšení standardů
veřejné dopravy v Jihomoravském kraji pravidelných cestujících veřejnou dopravou ubylo a byl evidován
nárůst individuální dopravy. Udržet a získat cestující hromadnou dopravou je výzvou k nalezení vhodné a
atraktivní strategie ve prospěch VHD.

Text byl zpracován s využitím následujících zdrojů:
ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, část 2: Přestupní
uzly a stanoviště
ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic
Jacura M. a kol., Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy, Praha: 2012. ČVUT v Praze
Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
10 let IDS JMK, Brno: 2014, KORDIS JMK, a. s
Generel pěší dopravy na území města Brna (ÚAD STUDIO spol. s r.o.)
Strategie parkování (Bkom, a. s.)
Generel dopravy JMK
Závěrečná zpráva 2: Výzkum povědomí obyvatel Brna o intermodální dopravě (AUGUR Consulting s. r. o.)
Analýza variant přestavby železničního uzlu Brno (ČVUT Fakulta dopravní)
Zpracování počtu cest pravidelné dojížďky do zaměstnání a škol na území města Brna a srovnání SLDB 2001
a SLDB 2011 (Bkom a. s.)
internetové zdroje
http://www.dpmb.cz/
http://www.doprava-brno.cz/
http://www.idsjmk.cz/

Foto 5: Zrekonstruované přestupní uzly regionálního významu
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3. Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, SO tramvajový tunel
David Berger, PK Ossendorf, s.r.o.

Stavba jako součást VMO
Trasa velkého městského okruhu (VMO) je významnou součástí „základního komunikačního systému“ města
Brna, jakož i silniční sítě ČR (I/42) a mezinárodní silniční sítě (E461).
Z hlediska celoměstské dopravní struktury má VMO jako celek zajišťovat jak dopravní vztahy mimoměstské
(tranzitní a cílové), tak i vnitroměstské (resp. celoměstské, tedy tranzit přes jednotlivé městské části).
Primárním cílem výstavby je odlehčit dopravní zátěže v centrálním sektoru města a tím výrazně zlepšit stav
životního prostředí.
Řešený úsek stavby VMO Žabovřeská I je součástí tzv. severozápadního segmentu VMO. Reprezentuje ho
trasa od Pražské radiály, přes MÚK VMO Hlinky, vlastní stavbu VMO Žabovřeská I, VMO Žabovřeská II
(Žabovřesky-mosty), VMO Dobrovského, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála a navazující stavby VMO
Lesnická.
Nezbytnost realizace předmětné stavby je dána stávajícími parametry komunikace v daném úseku, který se
stal, po zprovoznění VMO Dobrovského, posledním nekapacitním úsek v celém severozápadním segmentu
VMO. Tento stav je navíc umocněn absencí trasy „brněnské“ R43.

Celkový pohled od Žabovřeských luk (souběh VMO s řekou Svratkou)
Území stavby
V části Žabovřeská I prochází VMO jedním z nejsložitějších úseků na celé trase. Od mimoúrovňové křižovatky
(MÚK) Hlinky komunikace prochází úzkým hrdlem údolí řeky Svratky, sevřená mezi samotné koryto řeky a
strmé svahy Wilsonova lesa. Zhruba v polovině úseku pak trasa přechází do široké údolní nivy podél území
Žabovřeských luk, řeka i les se zde od komunikace odklání.
Obtížnou průchodnost komunikace stísněným územím, zvyšuje přítomnost souběžného vedení segregované
tramvajové trati a podzemních vedení kmenových stok kanalizačního systému města Brna.
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V území tedy dochází jednak ke vzájemnému střetu souběžných technických vedení (komunikace,
tramvajový trať, kmenové stoky) a jednak ke střetu této infrastruktury s přírodními prvky, které mají zásadní
klidový a rekreační charakter v kontextu města Brna (řeka Svratka, Wilsonův les, Žabovřeské louky).
Zástavba v zájmovém území je reprezentována ulicí Veslařskou při pravém břehu Svratky, vilovou zástavbou
Masarykovy čtvrti nad Wilsonovým lesem a ulicí Bráfovou, která začíná poměrně rozsáhlou kolonií garáží a
postupně přechází ve smíšenou obytnou zástavbu.

Historie stavby
Ve vazbě na stavbu Pražské radiály a projekt MÚK Hlinky byly zkoumány již od roku 1999 různé varianty
pokračování VMO směrem na Žabovřesky. Vzhledem k charakteru stavby a průchodu územím s významnými
přírodními hodnotami bylo nutné nechat posoudit stavbu Ministerstvem životního prostředí v procesu
vyhodnocené vlivů na životní prostředí (EIA). Proces nad zhruba desítkou předložených variant byl dokončen
v roce 2006 vydáním stanoviska MŽP, které odsouhlasilo k realizaci variantu 1a.
Tato varianta byla rozpracována v dokumentaci pro územní rozhodnutí a následně bylo v srpnu 2010 na tuto
stavbu vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Celkový pohled od Žabovřesk (MÚK Kníničská, VMO Žabovřeská)

Celkové řešení stavby
Stručný popis stavby
Předmětem je přestavba mezikřižovatkového úseku mezi MÚK Hlinky a MÚK Kníničská. Základní koncepce
stavby byla stanovena schválením varianty „1a“ v procesu EIA. Hlavními prvky této varianty byly přeložka
tramvajové trati do tramvajového tunelu, zaklenutí části VMO galerií nad polovinou profilu a ekologický
most mezi Wilsonovým lese a prostorem Žabovřeských luk.
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Začátek úseku navazuje na stavbu MÚK Hlinky a pokračuje v čtyřpruhovém uspořádání, které se postupně
mírně odklání od řeky. Rozšíření a odklon komunikace je na úkor stávající tramvajové trati, která je proto
v nejužším úseku přeložena do tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem. Komunikace v tomto úseku
částečně zasahuje do strmých skalních svahů, které je nutno zajistit nejdříve zárubními zdmi a následně
galerií nad jedním jízdním pásem VMO. Na jednostrannou galerii navazuje překlenutí celého profilu VMO
ekomostem.
Od severního konce ekomostu, kde je zároveň situován severní portál tramvajového tunelu, komunikace
pokračuje ve stávající stopě podél tramvajové trati. Rozšíření profilu VMO bude realizováno vlevo, směrem
do prostoru Žabovřeských luk. Toto uspořádání je vedeno až ke stávající MÚK Kníničská, kde se navazuje na
již realizovaný úsek VMO Žabovřesky – mosty. MÚK Kníničská je ponechána ve stávajícím uspořádání,
navrženo je doplnění jedné křižovatkové větve, která odstraní kolizní místo na vyústění napojení z ulice
Fanderlíkovy. Ke kompletní rekonstrukci jsou navrženy stávající mosty v prostoru MÚK.
Pro zajištění obslužnosti Žabovřeských luk je v rámci stavby navržena nová obslužná komunikace a chodník
navazující na stávající most přes Svratku.
Návrh klade důraz na obnovení pěších vazeb v území, které jsou realizovány především novými lávkami pro
pěší a zmíněným ekomostem přes VMO. Tyto příčné vazby jsou doplněny návrhem pěších tras podél VMO.
Tramvajový tunel
Tramvajový
tunel
převádí
dvoukolejnou
tramvajovou trať masívem Wilsonova lesa
v celkové délce 501m. Portály tunelu jsou
situovány v prostoru bývalých lomů. Tunel je
navržen ražený v jižní části (337m) a přesypaný
v severní části (164m). Přesypaná část je vedena
areálem bývalého učiliště, který byl již v rámci
stavby zdemolován. Součástí tunelu bude
vybudování samostatné únikové štoly a
provozně-technologického objektu v prostoru
severního předportálí. Objekt bude sdružovat
technologické zázemí pro tramvajovou i silniční
část.
Pohled na prostor jižního předportálí
Galerie, Ekologický most
Vedení VMO v nejužším úseku podél řeky částečně zasahuje do svahů Wilsonova lesa, které je nutno zajistit
nejdříve zárubní zdí a následně galerií délky 247 m nad polovinou profilu VMO. Část galerie je přesypána
v úseku souběžného vedení přesypaného tramvajového tunelu. Na galerii pak navazuje přesypané zaklenutí
ekologickým mostem přes celý profil VMO v délce 80m. Návrh objektu vychází z dokumentace EIA a jeho
hlavní funkcí je propojení území Wilsonova lesa a území Žabovřeských luk.
Galerie společně s ekologickým mostem tvoří stavební celek, který bude vybaven dopravní technologií
obdobnou jako u tunelových staveb.
Eliminace dopadů stavby
Nedílnou součástí stavby jsou opatření k eliminaci
negativních vlivů na okolí. Jedná se především o rozsáhlý
návrh protihlukových stěn podél VMO i podél tramvajové
trati. Podél ulice Bráfovy se jedná o protihlukový zemní val,
který zároveň tvoří nástup na lávku přes VMO.
V neposlední řadě byl při návrhu stavby kladen velký důraz
na celkové architektonické řešení a začlenění stavby do
území.
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Pohled na prostor severního předportálí
Základní technické údaje stavby
Celkový počet stavebních objektů
a provozních souborů
Celková délka úseku VMO
Délka nové obslužné komunikace
Délka tramvajového tunelu
ražená část
přesypaná část

223
1800m
925m
501m
337m
164m

Délka únikové štoly
Délka galerie
Délka ekomostu
Délka lávek pro pěší
Protihlukový zemní val
Protihlukové stěny

231m
247m
80m
150m
16 850 m3
7 700 m2

Lávka a zemní val při ulici Bráfově

Vliv stavby na MHD
Výstavbou bude dotčena stávající tramvajová trať vedená na samostatném tělese podél ulice Žabovřeské. Na
trati je provozována tramvajová linka č. 1, která zajišťuje zejména spojení městských částí Bystrc a Komín
s centrem města. S ohledem na dynamický rozvoj obou městských částí, je dopravní funkce tramvajové trati
dlouhodobě nenahraditelná. Tento stav bude klást vysoké nároky zejména na postup a organizaci výstavby,
během které lze uvažovat s úplnou uzavírkou trati pouze v období letních prázdnin.
Samotná výstavba a následné provozování tramvajového tunelu bude v rámci České republiky první svého
druhu.
Součástí technologie tunelu bude mimo jiné systém kamerové videodetekce a zabezpečení trati, které
zamezí současnému výskytu dvou tramvajových souprav v tunelu ve stejném směru.
Z hlediska širších vazeb a budoucího rozvoje území je důležitou součástí stavby rekonstrukce tramvajové
zastávky Bráfova, její vazba na nově budovanou lávku přes tramvajovou trať a VMO a dále na nový úsek
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obslužné komunikace podél Žabovřeských luk. Tento komplex navazujících staveb s vazbou na MHD, by měl
být hlavním vstupem do území Žabovřeských luk, které by se mělo v budoucnu stát jednou z hlavních
sportovně-rekreačních lokalit města Brna.
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4. Informační systém a preference vozidel jako nástroj pro zefektivnění
hromadné dopravy
Ing. Jan Zoňa, Poniente, s.r.o.

V současnosti není v České republice mnoho měst, která by investovala do rozvoje tramvajové
dopravy. Jedním z mála je Statutární město Olomouc, které se poměrně odvážně touto cestou
vydalo a plánuje další rozšiřování tramvajových tratí. Obvyklým případem ve většině měst je
prodloužení stávající tramvajové trati směrem, kterým se město dále rozvíjí a to obvykle o jednu až
dvě zastávky, zcela výjimečně více.
V Olomouci byly v minulých letech položeny základy zcela nové trati z centra města jižním směrem,
čímž došlo k propojení významné obytné části s centrem města pomocí tramvajové dopravy.
Impulzem k tomu byla – kromě jiného – plánovaná výstavba obchodního centra v těsné blízkosti
historické části města. Díky tomu vznikly poměrně silné obavy, zda se podaří tyto tři významné
prvky – historické centrum, obchodní centrum a sídliště dopravně obsloužit tak, aby nedošlo ke
kolapsu celého dopravního systému. Pro představu jak protichůdné požadavky na celé řešení se
zde pokusím stručně nastínit požadavky zadavatele na organizaci dopravy v této lokalitě:
-dodavatel navrhne dopravní řešení (signální plány) po dobu provádění stavby. Toto
dopravní řešení je povinen předložit zadavateli ke schválení. Toto dopravní řešení a
navržená opatření musí vycházet ze schváleného harmonogramu stavby a musí
zajistit minimalizaci dopadů stavby na dopravu. Zejména nejsou přípustná omezení
hromadné dopravy nad nutný rámec. Bez schválení tohoto dopravního řešení není
možno zahájit stavbu. Zhotovitel na pokyn zadavatele provede schválená opatření a
v průběhu stavby je bude přizpůsobovat jednotlivým fázím stavby, tak aby omezení
dopravy byla co nejmenší.
-v průběhu provádění stavby, dodavatel předloží zadavateli návrh dopravního řešení
- signálních plánů - stavu po dokončení stavby. Toto dopravní řešení musí
respektovat níže uvedené zásady a bez jeho odsouhlasení zadavatelem nebude
stavba spuštěna do zkušebního provozu. Zhotovitel si zajistí před zpracováním
dopravního řešení aktuální dopravní data z doby před zahájením stavby a návrh
provede na základě těchto dat a předpokládaného vývoje po realizaci stavby.
Zhotovitel provede implementaci schváleného dopravního řešení do SW řadiče.
Zhotovitel je na základě výzvy zadavatele a výsledků zkušebního provozu, povinen
zpracovat nové dopravní řešení, které zohledňuje aktuální situaci. Po odsouhlasení
objednatelem provede implementaci do SW řadiče. Zhotovitel je dále povinen
zpracovat nové dopravní řešení na výzvu zhotovitele do jednoho roku od
zprovoznění stavby za účelem optimalizace dopravy v dotčených křižovatkách. Po
odsouhlasení objednatelem provede implementaci do SW řadiče.
-všechny tyto činnosti musí být zahrnuty v nabídkové ceně stavby.
Zadavatel stanovuje následující zásady pro dopravní řešení křižovatek po dokončení
stavby:
1. Řízení světelné signalizace bude zohledňovat aktuální poptávku dopravy na základě signálů z detektorů – tzv dynamické signální plány.
2. Zpracované dopravní řešení – signální plán - musí zohledňovat veškeré možné
režimy křižovatky tak, aby byla zajištěna jednak co největší průjezdnost křižovatky v době špičky a jednak co největší plynulost v ostatních případech.
3. Zpracované dopravní řešení – signální plán - musí minimalizovat počty zastavení
prostředků hromadné dopravy před křižovatkou. Prioritní jsou v tomto směru
tramvaje.
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4. Řízení světelné signalizace bude zohledňovat současnou koordinaci se sousedními křižovatkami a to jednak v linii ulic Kosmonautů – 17. Listopadu – tř. Svobody a jednak na ulici Velkomoravské v úseku Schweitzerova – Roosevetlova a nově
budovaná Jižní spojka.
5. Prioritou dopravní řešení koordinovaného tahu Kosmonautů – 17. Listopadu – tř.
Svobody je průjezd vozidel hromadné dopravy zejména tramvají mezi zastávkami
Envelopa a Tržnice bez zastavení v obou směrech. To se týká i tramvají odbočujících do zastávky Šantovka ev. z ní vyjíždějících. Přitom nesmí docházet
k omezování propustnosti křižovatek pro individuální dopravu.
6. Prioritou dopravního řešení koordinovaného tahu Velkomoravská je zajištění průjezdnosti této velmi vytížené komunikace v obou směrech a současné umožnění
přejetí tramvaje přes ulici Velkomoravskou bez časových ztrát. Za tímto účelem
lze počítat s intervalem tramvajové linky 12 minut s tím, že tramvaj jedoucí směrem k zastávce Trnkova bude přejíždět ulici Velkomoravskou ve stejném okamžiku jako tramvaj mířící do zastávky V kotlině. Přejezd tramvají přes ulici Velkomoravskou a rameno křižovatky ulice Rooseveltova je třeba řešit bez zastavení. Za
tímto účelem bude na zastávkách instalováno odpočítávací zařízení, které řidiče
upozorní na čas odjezdu ze zastávky, tak aby tento úsek mohl bezpečně a bez zastavení absolvovat. Odpočítavací zařízení bude řízeno řadičem SSZ.
7. V případě zpoždění vozidla MHD musí systém řízení křižovatky na základě informace ze systému preference MHD zohlednit poptávku vozidla MHD po přednostním projetí křižovatkou za účelem minimalizace časových ztrát hromadné
dopravy.
8. Dopravní řešení musí umožnit výjezd vozidel HZS z ulice Schweitzerova na základě poptávky prioritního systému.
Pro představu celkové obtížnosti splnění těchto požadavků je třeba znát také celkové vedení tratě,
kterou bylo nutné „ vtěsnat“ do stávajících prostor uvnitř města.
Nová trať začíná vyústěním z ulice 17. Listopadu, která spojuje centrum města, obchodní centrum
Šatovka, areál univerzity Palackého, dále pak nové centrum BEA (Moravská vysoká škola) a hlavní
vlakové nádraží v Olomouci.
Trať zde opouští ulici 17 listopadu pouhých cca 75m od stávající křižovatky s ulicí Polskou, která
slouží jako jedna z hlavních tepen individuální dopravy do OC Šantovky.
Dále trať prochází sevřena mezi Mlýnským potokem a OC Šantovka aby vyústila na Švýcarské
nábřeží, kde se setkává s výjezdem z garáží obchodního centra. Dále překonává most přes náhon
mlýnského potoka a lokální železniční trať. To vše již uprostřed silniční komunikace Zde bylo nutné
vyřešit koordinaci všech druhů dopravy s ohledem na možné stavy, zahrnující např. aktivaci
železničního zabezpečovacího zařízení nebo případ evakuace obchodního centra. Následuje
zastávka V kotlině. Za touto zastávkou následuje již dříve zmiňovaná a všemi silně sledovaná ulice
Velkomoravská, kterou tramvaje přejíždějí v kolmém směru, stáčí se vpravo a souběžně
s Velkomoravskou pokračují západním směrem k ulici Rooseveltově, kterou opět přejíždí kolmo a
stáčí se vlevo a pokračují souběžně s ní jižním směrem, kde prozatím konči v zastávce Trnkova.
Přejezd přes ulici Velkomoravskou a Rooseveltovu byl velmi diskutovaným prvkem celého řešení.
Na jedné straně je logická snaha o preferenci hromadné dopravy jako ekologické a ekonomické
varianty přepravy osob na druhé straně obavy volených zástupců města z dopadu do individuální
dopravy a následné negativní publicity. Na základě požadavků zadavatele tak byla prakticky
upřednostněna individuální dopravy na ulici Velkomoravské a přejezd vozidel hromadné dopravy ze
Švýcarského nábřeží byl navržen v okamžiku odbočovací fáze silničních vozidel s následným
plynulým přejetím ulice Rooseveltova současně s volným směrem silničních vozidel ulicí
Velkomoravská. S ohledem na logický požadavek, aby se tramvaje v tomto prostoru zdržovaly co
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nejméně – zejména s ohledem na čas, kdy je jimi blokován průjezd silničních vozidel – byly na
přilehlých zastávkách navrženy informační displeje, která informují řidiče tramvaje o nejvhodnějším
okamžiku pro opuštění zastávky tak, aby tramvaj tento úsek mohla projet plynule a bez zastavení.
Toto řešení jednak snižuje počet zastavení a rozjezdů tramvají a tím zlepšuje ekonomiku provozu a
jednak zkracuje dobu nutnou pro průjezd tramvaje na nutné minimum. To má pozitivní dopad jak
pro cestující hromadnou dopravou, tak pro řízení dopravy individuální. Samozřejmostí celého
řešení je již zavedený informační systém pro cestující veřejnost.
Druhým příkladem možných výstupů informačních technologií je zefektivnění hromadné dopravy
analýzou dat z informačních systémů. Poměrně jednoduchým nástrojem může být základní analýza
dvou souborů dat. Informace o zpoždění vozidel hromadné dopravy a informace o požadavcích na
preferenci na křižovatkách. Zatímco informace o zpoždění nám dávají obraz o nutnosti opatření
z pohledu dodržení jízdních dob a odjezdů ze zastávek, informace o požadavcích na preferenci nám
signalizují určitý prostor pro zefektivnění hromadné dopravy a to zkrácením jízdních dob mezi
zastávkami. Jinými slovy, pokud je požadavek na preferenci vyslán v okamžiku zpoždění vozidla a
četnost těchto požadavků na sledovaném úseku nebo lince se blíží nule, je zde zřejmě prostor pro
„utažení“ jízdního řádu a zkrácení jízdních časů. Někdy – podotýkám, že zcela výjimečně – lze
s využitím podobné analýzy dosáhnout významné úspory ať už jízdních dob nebo nasazených
prostředků jak bude ukázáno v prezentaci.

Ing. Jan Zoňa, Poniente s.r.o.
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5. Preference tramají světelnou signalizací v Praze
Ing. Jan Adámek, TSK hl. m. Prahy – Úsek dopravního inženýrství

Grafické přílohy:


Obr. 1 SSZ na tramvajové síti, stav 12/2014.pdf



Obr. 2 Detekce tramvají: trolejový kontakt PTK-1.jpg



Obr. 3 Přihlašování tramvají radiosignálem.jpg



Obr. 4 Příklady SSZ s preferencí tramvají – zdržení.xls



Obr. 5 Příklady SSZ s preferencí tramvají – podíly zastavení.xls



Obr. 6 Ideální stav: volno „padá“ tramvajím do jízdy.jpg

Abstrakt
Preference tramvají světelnou signalizací znamená přednostní volbu a prodlužování signálu volno jedoucími
tramvajemi v jejich prospěch. V Praze je na tramvajové síti zaváděna od roku 1993.
Preferencí světelnou signalizací se stal provoz tramvají plynulejší a rychlejší, pro řidiče příjemnější, pro
cestující atraktivnější, pro dopravce energeticky úspornější, snížil se rozptyl jednotlivých zdržení, byla
zkrácena hlavně delší zdržení, u větvení výběr volna do různých směrů podle pořadí přijíždějících tramvají, a
proto největší pokles zdržení na složitých křižovatkách s větvením tratí. Toto vše má příznivý vliv na
pravidelnost. Zkušenosti z křižovatek se zavedenou preferencí přitom ukazují, že při vhodném návrhu řídicí
logiky nemá ani vysoká míra preference obecně významnější negativní vliv na plynulost ostatního provozu.
Dosavadní zkušenosti s preferencí rovněž nepotvrzují názory některých dopravních odborníků, podle nichž
preference MHD světelnou signalizací výrazně snižuje kapacitu křižovatek, způsobuje na některých místech
nadměrné fronty vozidel a že tudíž zhoršuje dopravní poměry ve městě.
Twenty years of traffic signal priority for trams in Prague
Tram priority at traffic lights means means the preferred choice and prolongation of green signal in favour
of trams. In Prague, implemented on tram network since 1993.
Tram traffic became with traffic signal priority smoother and faster, more comfortable for the driver,
attractive for passengers, for carrier energy more efficient, was reduced the variance of delay, was reduced
mainly longer delays, the selection of branching off in different directions in the order of arriving trams, and
therefore largest decrease delays at intersections with complex branching lines. All this has a positive effect
on regularity. The experience of the junctions with established priority indicate that, with the proper design
of control logic does not have a high degree of priority generally significant negative impact on the flow of
other traffic. Experience with priority also does not support views of some transport experts, according to
which traffic light priority for public transport significantly reduces the capacity of junctions, causing in
some places excessive queues of vehicles and therefore worses traffic situation in the city.

Provoz MHD je více či méně ovlivňován a rušen intenzívní automobilovou dopravou v zásadě třemi způsoby:
1.

jízdou vozidel MHD v kolonách automobilů,

2. dáváním přednosti při vyjíždění z vedlejších vjezdů neřízených křižovatek a
3. zastavováním a zdržováním se před světelnou signalizací.
Proto je v preferenci MHD světelnou signalizací významný potenciál pro zlepšení a zrychlení provozu MHD.
Dle „Technických podmínek TP81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na
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pozemních komunikacích (2006) Preference MHD světelnou signalizací znamená přímé ovlivňování světelné
signalizace jedoucími vozidly MHD v jejich prospěch, tzn. možnost přednostní volby a prodlužování signálu
volno jedoucími vozidly MHD v reálném čase podle jejich aktuálních nároků tak, aby tato vozidla mohla
projet světelně řízenou křižovatkou pokud možno bez zastavení nebo alespoň s minimálním zdržením. Při
této preferenci se rozlišují dva typy: absolutní a podmíněná preference. (Podle některých názorů se mají
preferovat pouze zpožděná vozidla. To však ve smyslu této definice není preference, nýbrž pouze vyrovnávání
zpoždění, a pro nezpožděná vozidla nemá žádný efekt).
Na SSZ s jednoduššími dopravními poměry lze dosáhnout absolutní preference, na složitějších křižovatkách
alespoň podmíněné preference.
Absolutní preference znamená zcela plynulý průjezd na světelně řízené křižovatce, bez zastavování a zdržení
před signálem stůj, téměř všem vozidlům MHD (kromě příjezdu více vozidel najednou).
Podmíněná preference znamená, že některá vozidla MHD budou zastavena a zdržena signálem stůj, ale
umožní alespoň výrazný pokles zdržení a počtu zastavení vozidel MHD před SSZ ve srovnání s řízením bez
preference.
Základním technickým předpokladem jsou mikropočítačové řadiče s možností volně programovatelné řídicí
logiky.
Druhým technickým předpokladem je možnost přihlašování a odhlašování požadavků vozidel MHD na signál
volno, tzv. detekce.
Dalšími předpoklady jsou vůle preferenci zavádět („musí se chtít“) a potřebné know-how („musí se to
umět“), neboť projektování řídicí logiky pro preferenci je věc značně složitá.
Podmínkou účinné preference je co možná největší časový předstih nároků vozidel MHD před příjezdem ke
stopčáře, aby řadič stačil na nároky vhodně zareagovat. Zkušenosti ukazují, že optimální časový předstih
přihlášení je 30 až 40 sekund. Proto je žádoucí umísťovat přihlašovací detektory ve větších vzdálenostech
před stopčárami; obvyklé jsou vzdálenosti 200 až 350 metrů, v potřebných případech až 500 metrů. U
zastávek MHD situovaných těsně před křižovatkami se potřebného časového předstihu nároku může
výhodně dosáhnout zastávkovými pobyty, takže přihlašovací detektory mohou být umístěny před vjezdy do
zastávek.

Preference tramvají v Praze a její dosahované efekty
Preference tramvají světelnou signalizací je v Praze postupně zaváděna od roku 1993. K datu 31. 12. 2014
byla preference tramvají zavedena na 184 místech, což představuje 75 % z celkového počtu 246 SSZ na
pražské tramvajové síti. Na 65 křižovatkách s jednoduššími dopravními poměry je naprogramována preference absolutní, na ostatních místech preference podmíněná. Preference tramvají je součástí dynamického řízení křižovatek světelnou signalizací.
Na SSZ s preferencí tramvají se dosahuje celkového průměrného poklesu zdržení tramvají před světelnou
signalizací o 50 až 80 % (a z toho na SSZ s absolutní preferencí až o 95 - 100 %) ve srovnání s původním stavem - s řízením bez preference. Tohoto zlepšení se dosáhlo i při relativně vysokých intenzitách tramvajové
dopravy, neboť na pražských tramvajových tratích obvykle projíždí ve špičkových obdobích 30 až 80 tramvají za hodinu (v obou směrech celkem) a na klíčových křižovatkách až 120-135 tramvají za hodinu (ve všech
směrech celkem).
Tyto výsledky názorně dokumentují, že při vhodném návrhu světelné signalizace je možné výrazně a účinně
preferovat provoz tramvají i v tak místně rozdílných a komplikovaných dopravních poměrech, jaké existují
na pražské tramvajové i komunikační síti.
Preferencí se stal provoz tramvají:
 pro všechny plynulejší a rychlejší
 pro řidiče příjemnější
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 pro cestující atraktivnější
 pro dopravce energeticky úspornější
 snížil se rozptyl jednotlivých zdržení
 byla zkrácena hlavně delší zdržení
 u větvení výběr volna do různých směrů podle pořadí přijíždějících tramvají
 proto největší pokles zdržení na složitých křižovatkách s větvením tratí
 to vše má příznivý vliv na pravidelnost
Na křižovatkách, kde se tramvajové tratě větví do více směrů, jsou při dynamickém řízení s preferencí signály
volno pro tramvaje jedoucí do různých směrů vybírány podle možností v takovém pořadí, v jakém tramvaje
přijely ke křižovatce. Tím se významně omezilo vzájemné zdržování tramvají, jejich shlukování před
křižovatkami a až na výjimky se vyloučilo zdržení přesahující délku cyklu řízení.
Dynamickým řízením se podstatně snížil i rozptyl jednotlivých zdržení a zároveň byla minimalizována
především delší zdržení, což má příznivý vliv na pravidelnost tramvajového provozu.
Dosahované výsledky zároveň potvrzují dva známé jevy, prověřené již dříve v zahraničí:
(1) Pokud v důsledku přetížení komunikační sítě nelze zvýšit plynulost automobilové dopravy (protože
automobilů jezdí již tolik, že se na komunikační síť - především na křižovatky - prostě všechny v potřebný čas nevejdou, a tak se stále častěji zdržují samy mezi sebou), i v podmínkách tohoto přetížení lze
preferencí zvýšit plynulost alespoň vozidel MHD.
(2) Účinné preference lze dosáhnout i za stavu, kdy vozidla MHD - v tomto případě tramvaje - jezdí na společných jízdních pruzích s automobilovou dopravou. Nepotvrzuje se názor rozšířený u části dopravních
odborníků, že vozidla MHD lze preferovat pouze za situace, pokud jezdí na vyhrazených jízdních pruzích
nebo na vlastních tělesech.

Preference tramvají a automobilová doprava
Praxe potvrdila teoretický předpoklad, že navrhovaná co nejvyšší možná míra preference je v pražských
dopravních poměrech akceptovatelná i pro automobilovou dopravu. Zkušenosti z křižovatek se zavedenou
preferencí přitom ukazují, že při vhodném návrhu řídicí logiky nemá ani vysoká míra preference obecně
významnější negativní vliv na plynulost ostatního provozu.
Dosavadní zkušenosti s preferencí rovněž nepotvrzují názory některých dopravních odborníků, podle nichž
preference MHD světelnou signalizací výrazně snižuje kapacitu křižovatek, způsobuje na některých místech
nadměrné fronty vozidel a že tudíž zhoršuje dopravní poměry ve městě.
Preference tramvají až na výjimky kapacitu křižovatek pro automobilovou dopravu ve srovnání s původním
řízením bez preference nesnižuje. Díky dynamickému řízení nyní projede křižovatkami i při preferenci tramvají obvykle více automobilů, než tomu bylo při původním řízení pevnými programy bez preference (jak
potvrzují dopravní sčítání dotčených křižovatek).
Je třeba si uvědomit, že preference tramvají není příčinou problémů automobilové dopravy, nýbrž že automobilová doprava je příčinou problémů provozu tramvají a že případné omezování preference tramvají ve
prospěch automobilů plynulost automobilového provozu v Praze nezvýší a fronty vozidel neodstraní ani
nezmírní.
Požadavky na omezování preference tramvají zdůvodňované přetížením křižovatek a frontami automobilů je
proto žádoucí zásadně odmítnout. V opačném případě by mohlo dojít k absurdní situaci, že nebude žádná
další preference zaváděna a preference již zavedená bude rušena, neboť pokud se bude automobilový
provoz v Praze i nadále zvyšovat, bude přetížených křižovatek přibývat, doba přetížení se bude prodlužovat a
fronty vozidel budou narůstat.
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Přetěžování křižovatek a fronty automobilů by měly být naopak pádným argumentem pro co nejvyšší a
nejúčinnější preferenci vozidel MHD.

Obr.1:

Obr.2:
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Obr.3:

Obr.4:
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Obr.5:
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6. Problematika počátku a ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy
Ing. Vojtěch Novotný, ČVUT FD, ROPID

Anotace:
Problematika vhodného dopravně-inženýrského řešení počátku a ukončení vyhrazeného jízdního
pruhu pro autobusy VHD je důležitou součástí navrhování prostorových preferenčních opatření pro
autobusy VHD a do značené míry může ovlivňovat i efektivitu tohoto opatření. Článek se zaměří na
počátky a ukončení vyhrazeného jízdního pruhu z hlediska jejich umístění, uspořádání, řešení
dopravního značení i legislativního kontextu. Součástí článku jsou i praktické ukázky.

Preference autobusů VHD a uliční prostor
Preference veřejné hromadné dopravy je v rámci českých měst stále velké téma. Zatímco prostorová
preference tramvajové dopravy v uličním prostoru formou fyzicky oddělených tramvajových pásů a
již i preference tramvají na SSZ je vnímána jako samozřejmost, preferenční opatření pro
autobusovou dopravu jsou stále často předmětem různých dohadů a kontroverzí. Tomu nahrává
v některých případech i poněkud nejasná či nevhodná právní úprava zřizování a provozování
vyhrazených jízdních pruhů (či obecně prostorových preferenčních opatření pro autobusy).
Výsledkem jsou mnohdy dopravně-inženýrská řešení, která nejsou ani z hlediska preference VHD,
ani z hlediska principu jednoznačnosti a srozumitelnosti dopravního režimu optimální.
Teorie hovoří jasně – na uspořádání uličního prostoru, respektive prostoru místní komunikace, je
kladena řada protichůdných nároků (pobytový prostor, prostor pro chodce a cyklisty, požadavky
veřejné dopravy, požadavky individuální automobilové dopravy, …), které je třeba citlivě řešit,
nicméně v intravilánu by prostorové nároky měly být vždy uplatňovány dle následující posloupnosti
priorit:





pěší doprava
cyklistická doprava
veřejná hromadná doprava
individuální automobilová doprava

Jak je patrné z uvedeného výčtu, který respektuje nejen základní urbanistické a dopravněinženýrské principy, ale je i v souladu s principy udržitelné mobility, veřejná hromadná doprava
je motorová doprava s nejvyšší prioritou (ihned po dopravě nemotorové). Tedy každá místní
komunikace s provozem vozidel VHD musí svým stavebním uspořádáním a dopravním režimem
zajistit podmínky pro co možná nejrychlejší a nejplynulejší provoz těchto vozidel bez negativního
ovlivnění individuální automobilovou dopravou.
Zde je třeba si položit zásadní otázku – proč se preferenci autobusové dopravy zdaleka nedostává
takové pozornosti jako preferenci dopravy tramvajové? Vždyť z pohledu dopravního systému města
není mezi těmito druhy dopravy teoreticky žádný rozdíl – v obou případech se jedná o vozidlo
VHD, které veze cestující, kteří očekávají, že rychle, včas a bez zpoždění dorazí do cíle své cesty.
Samozřejmě, že vlivem historických souvislostí i podstaty kolejové dopravy je realizace preference
tramvajové dopravy snadnější, ale o to důležitější je se systematicky věnovat také preferenci
dopravy autobusové. Nejobjektivnějším kritériem pro míru preference v konkrétním úseku
komunikační sítě není druh dopravy, ale souhrnný přepravní výkon linek. A ten je – v kontextu
rozvoje tangenciálních autobusových linek – v mnoha případech i výrazně vyšší než u tramvajové
dopravy.

Vyhrazený jízdní pruh jako základní prvek prostorové preference
Preference autobusů VHD je obecně soubor takových opatření, která mají za úkol zajistit
co nejmenší negativní ovlivňování provozu autobusů VHD intenzitami automobilové individuální
dopravy a případnými dopravními kongescemi, zajistit co největší bezpečnost a plynulost pohybu
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vozidla VHD v rámci uličního prostoru a zároveň zajistit „ochranu“ autobusovým spojů v místech,
kde jsou nuceny vykonávat často poměrně náročné manévry v rámci komunikace (např. výjezd
ze zastávkového zálivu přímo do levého řadicího pruhu, apod.). Efektivní řešení preference
autobusů vždy musí kombinovat prvky prostorové preference v mezikřižovatkových úsecích, které
zajišťují autobusovým spojům vyhrazenou jízdní dráhu či přednost v jízdě, a preferenci autobusů
VHD na křižovatkách vybavených SSZ.

Výlučný směr v řadicím pruhu (ul. Československého exilu,
Praha).

Vyhrazený jízdní pruh (ul. Bělocerkevská, Praha).

Základní prvky prostorové preference jsou především vyhrazený jízdní pruh pro autobusy VHD
(autobusový pruh), vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu či provoz autobusů
VHD po tramvajovém pásu. Tento článek se dále bude zabývat vyhrazeným jízdním pruhem,
respektive problematikou míst počátku a ukončení vyhrazených jízdních pruhů, což jsou
z dopravně-inženýrského hlediska ona „kritická místa“, kterým je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost.

Problematika počátků a ukončení vyhrazených jízdních pruhů
Uspořádání a vyznačení počátků i ukončení vyhrazených jízdních pruhů by mělo vždy zajistit plynulý vjezd
vozidla VHD do vyhrazeného jízdního pruhu, respektive poskytnout autobusu VHD při výjezdu
z vyhrazeného jízdního pruhu systémovou přednost v jízdě. Toto zdánlivě samozřejmé pravidlo je poněkud
těžší uplatňovat v praxi a některá řešení toto kritérium splňují více, některá méně.

Počátek vyhrazeného jízdního pruhu
Z dopravně-inženýrského hlediska musí být počátek vyhrazeného jízdního pruhu vždy vyznačen svislým
i vodorovným dopravním značením. Svislé dopravní značení reprezentuje dopravní značka IP 20a („Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy“) a její případné modifikace, která se umisťuje na úroveň prvního bodu dosažení plné šířky vyhrazeného pruhu.
Správné provedení vodorovného dopravního značení se skládá z dopravní značky V 2b (1,5/1,5/0,25)
v úseku „náběhu“ šířky vyhrazeného jízdního pruhu (pod úhlem cca 1:5) a vodorovné dopravní značky V 2b
(3/1,5/0,25) oddělující vyhrazený jízdní pruh od ostatních jízdních pruhů. Nedílnou součástí vodorovného
dopravního značení je i dopravní značka V 15 („Nápis na vozovce“) s nápisem „BUS“ či případně dalšími
nápisy či piktogramy (dle dopravního režimu vyhrazeného pruhu).

Počátek vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti se stavebním rozšířením komunikace/jízdního pásu.
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Počátek vyhrazeného jízdního pruhu navazující na konec připojovacího pruhu.

Počátek vyhrazeného jízdního pruhu změnou dopravního režimu běžného jízdního pruhu v mezikřižovatkovém
úseku.

Počátek vyhrazeného jízdního pruhu v mezikřižovatkovém úseku – mimo případ, kdy je situován
v místě zvětšení stavební šířky komunikace – s sebou vždy přináší „zipování“ ostatních vozidel.
Proto je podstatné umístit počátek vyhrazeného jízdního pruhu na takové místo, kde střídavé řazení
vozidel proběhne plynule a nezdrží autobus projíždějící do vyhrazeného pruhu.
Z hlediska zipování vozidel je však kritický počátek vyhrazeného jízdního pruhu situovaný těsně
za křižovatkou řízenou SSZ. Po započetí zelené fáze najedou vozidla de facto do místa snížení
počtu jízdních pruhů a následné zipování, respektive přirozená neochota řidičů v průběžném
jízdním pruhu k uplatňování „střídavého řazení“ (speciálně pro výjezdu z křižovatky) způsobí
zablokování plynulého průjezdu autobusu do jemu vyhrazeného jízdního pruhu, a tedy snížení
efektu preferenčního opatření.

Nevhodný počátek vyhrazeného jízdního pruhu těsně za křižovatkou.

Pokud je v návazném mezikřižovatkovém úseku zřízen vyhrazený jízdní pruh, uspořádání řadicích
pruhů před křižovatkou tomu musí odpovídat – linie vyhrazené jízdní dráhy musí začínat
s počátkem řadicích pruhů (ať už formou vyhrazeného řadicího pruhu či výlučného směru
v řadicím pruhu).
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Vhodné řešení počátku vyhrazeného jízdního pruhu s počátkem řadicích pruhů.

Ukončení vyhrazeného jízdního pruhu
Vhodné ukončení vyhrazeného jízdního pruhu je oproti jeho počátku ještě složitější problematikou.
Ukončení totiž musí být provedeno tak, aby zároveň poskytlo autobusu VHD opouštějícímu vyhrazený
jízdní pruh systémovou přednost v jízdě před ostatními účastníky silničního provozu. Tato skutečnost není
dána jen snahou o preferenci autobusů VHD, ale rovněž přímo zákonem o silničním provozu, který
4
stanovuje, že vozidlo opouštějící vyhrazený jízdní pruh má přednost v jízdě . Tomu musí odpovídat
uspořádání tohoto místa i provedení příslušného dopravního značení.
Ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy může nastat třemi možnými způsoby:
 v mezikřižovatkovém úseku změnou na obecný jízdní pruh
 v souvislosti se snížením počtu jízdních pruhů (zúžením stavební šířky komunikace)
 v souvislosti s počátkem řadicích pruhů před křižovatkou (pouze za předpokladu, že v následujícím
křižovatkovém úseku není zřízen vyhrazený jízdní pruh; v opačném případě by vyhrazená jízdní dráha měla kontinuálně procházet celou oblastí křižovatky)

V případě ukončení vyhrazeného jízdního pruhu změnou na obecný jízdní pruh je situace
z hlediska uspořádání i dopravního značení poměrně jednoduchá. Vyhrazený jízdní pruh je ukončen
svislou dopravní značkou IP 20b. Na úrovni svislé značky IP 20b je ukončena vodorovná dopravní
značka V 2b (3/1,5/0,25). Oproti ustanovením TP 1335, je však vhodné v praxi upustit od vodorovné
dopravní značky V 2b (1,5/1,5/0,25) tvořící pod úhlem 1:5 „výběhový klín“ na konci vyhrazeného
jízdního pruhu tak, aby zákonná přednost v jízdě autobusu vyjíždějícího z vyhrazeného jízdního
pruhu byla potvrzena i provedením vodorovného značení.

Řešení místa ukončení dle TP 133.

V praxi používané řešení ukončení vyhrazeného pruhu.

Na úrovni konce vyhrazeného jízdního pruhu by měla být vždy zopakována sada vodorovné
dopravní značky V15, aby bylo toto místo více zvýrazněno a zároveň byl eliminován případný
předčasný vjezd ostatních vozidel do jízdního pruhu.
Optimální podoba ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti s místem zúžení
komunikace či jízdního pásu je složitější a vyžaduje správnou kombinaci stavebního uspořádání a
dopravního značení. Základním pravidlem je, že vyhrazený jízdní pruh musí pokračovat v podobě
průběžného jízdního pruhu, aby byla zajištěna systémová přednost v jízdě autobusu VHD.
4

aplikace §25 (6) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

5

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, obrázek 12b
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V případě fyzického uspořádání místa zúžení komunikace/jízdního pásu tak, že fyzicky
„průjezdným“ pruhem je vyhrazený jízdní pruh, dochází v případě tvorby kolony vozidel či
dopravní kongesce ke zkracování efektivní délky vyhrazeného jízdního pruhu předčasným řazením
ostatních vozidel do vyhrazeného jízdního pruhu.

Předčasné řazení vozidel do „průběžného jízdního pruhu“ a související zkrácení délky vyhrazeného jízdního pruhu.

Tento problém lze eliminovat „opačným“ fyzickým uspořádáním takového místa – v tomto případě
však musí být kladen důraz na správné a jednoznačné provedení svislého i vodorovného dopravního
značení, které zdůrazní systémovou přednost v jízdě vozidla vyjíždějícího z vyhrazeného jízdního
pruhu.

Fyzické uspořádání nenáchylné ke zkracování efektivní délky vyhrazeného jízdního pruhu včetně příslušného svislého
a vodorovného dopravního značení zdůrazňující přednost v jízdě vozidel vyjíždějících z vyhraného jízdního pruhu.

V případě ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v místě zúžení komunikace není jasná právní
úprava ohledně svislého dopravního značení. Prakticky se totiž nejedná o místo snížení počtu
jízdních pruhů označitelné dopravní značkou IP 18, neboť takové místo z hlediska zákona o
silničním provozu vyžaduje od řidičů uplatňování střídavé řazení6, což je v přímém rozporu
s ustanovením stejného zákona o přednosti v jízdě vozidla vyjíždějícího z vyhrazeného pruhu7.
Aplikace dopravní značky IP 20b v této situaci rovněž není vhodná, protože nevyjadřuje zúžení
stavební šířky komunikace. Dopravní značka, která by v souladu s principem jednoznačnosti a
srozumitelnosti dopravního značení vyjadřovala tuto situaci, není v příslušné vyhlášce definována a
definovat by ji bylo třeba.

Příklad možné podoby dopravní značky označující konec vyhrazeného jízdního pruhu v místě zúžení komunikace.

Stejně jako v předchozích případech i ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti
s počátkem řadicích pruhů před křižovatkou musí poskytovat autobusu VHD systémovou
přednost v jízdě při výjezdu z vyhrazeného jízdního pruhu. Konkrétní optimální uspořádání pak
záleží na tom, jaký křižovatkový pohyb autobus VHD v křižovatce vykonává. Zásadním cílem –
společně s preferencí na SSZ v případě signalizované křižovatky – musí být, aby autobus VHD
projel křižovatkou i v případě přeplnění řadicích pruhů s co nejmenším zdržením a v rámci první
zelené fáze pro příslušný směr.
Z legislativního hlediska je v tomto případě vyhrazený jízdní pruh ukončen svislou dopravní
6
7

§12 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
aplikace §25 (6) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
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značkou IP 19 („Řadicí pruhy před křižovatkou“), na jejíž úrovni je rovněž ukončena vodorovná
dopravní značka V 2b (3/1,5/0,25) oddělující vyhrazený jízdní pruh od ostatních jízdních pruhů.
V případě, že vyhrazeným jízdním pruhem je jízdní pruh při pravém okraji komunikace, lze
jednoduše zajistit systémovou přednost v jízdě autobusu VHD jedoucího přímo či odbočujícího
vpravo přímým navázáním příslušného řadicího pruhu na vyhrazený jízdní pruh. V případě, že
vyhrazeným jízdním pruhem je pravý jízdní pruh, ale na příslušné křižovatce odbočují autobusy
VHD vlevo, je vhodné aplikovat předsazenou světelnou signalizaci zajišťující plynulý přejezd
autobusového spoje do příslušného řadicího pruhu.

Navázání příslušného řadicího
pruhu na vyhrazený jízdní pruh
v případě průjezdu autobusů VHD
křižovatkou v přímém směru.

Navázání příslušného řadicího
pruhu na vyhrazený jízdní pruh
v případě pravého odbočení autobusů v křižovatce.

Aplikace předsazené signalizace
v případě levého odbočení autobusů
v křižovatce.

Efektivní preference součástí udržitelné mobility
V dobách stále hlasitější odborné diskuse o tématech udržitelné mobility, o uspořádání veřejného
prostoru a o kvalitě života v městském prostředí již nemůže být cílem dopravních inženýrů
uspokojovat neustále rostoucí nároky IAD na městskou infrastrukturu. Ve městě musí převažovat
druhy dopravy pro město přátelské a veřejná doprava tímto druhem dopravy je. A aby došlo
k žádoucímu zvýšení podílu veřejné dopravy na modal-splitu, musí veřejné doprava, v rámci které i
autobusová doprava hraje důležitou úlohu, nabídnout zásadní konkurenční výhodu oproti IAD, a to
dostupnost, rychlost a spolehlivost. Preferenční opatření jsou základním nástrojem na straně
infrastruktury, kterým lze tohoto cíle dosáhnout.
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7. Deľba prepravnej práce v Bratislave
Ing.Tibor Schlosser, PhD., Združenie IDS Slovensko Bratislava

Anotácia
Na rozvoj kvalitnej obsluhy územia v aglomeráciách treba jednoznačne mať dostatočný rozsah
dopravno-inžinierskych podkladov, ich profesijne spracovanú analytickú časť s rozbormi a opisom súčasného stavu dopravných služieb. Len potom možno pristúpiť k sofistikovanejšej časti, ktorou je návrh samotného rozvoja, t.j. prognózy. Mesto Bratislava po niekoľkých dekádach má možnosť naplniť túto základnú požiadavku. Územný generel dopravy by mal jednoznačne deklarovať disproporcie dopravných
vzťahov a ich dosiahnutú úroveň, práve preto, aby sa mesto začalo kvalitne rozvíjať. Generel by mal taktiež stanoviť ako ďalej v rozvoji prepravných nárokov nie len na území mesta, ale najmä v jeho zázemí –
v aglomerácii. Navyše už nemožno hovoriť o hraniciach a zábranách, ktorými mesto bolo za posledných
70 rokov vystavené a mohlo sa rozprávať o obmedzeniach - prirodzených, politických a iných, ale vždy
akosi „objektívnych“.
Príspevok má za cieľ poukázať na to, ako by sa mohlo postupovať v ďalších našich aglomeráciách
pri vysoko odborných činnostiach dopravného inžinierstva a plánovania. Získali sa skúsenosti, ktoré nemožno prehliadnuť a sú ovplyvňované, ako inak legislatívnym zázemím a z neho potom opäť možnosťami, ktoré by mohli nájsť odpovede aj v politických rozhodnutiach a riešeniach. Teraz však pôjde najmä
o deklaráciu základných odborných postupov a prvkov, na ktoré sa nesmie zabúdať. Článok má v názve to
najcennejšie, čím na území miest je a tou je deľba prepravnej práce v rámci celého komplexu pohybu ľudí
a tovarov. V sebe ukrýva primnoho detailov o celom dopravnom procese, pričom má určiť kvalifikovane
to, čomu dnes v našej odbornej terminológii často hovoríme moderne – mobilita. Ak ju neurčíme jednoznačne, nastane ďalší úspešný rozmach degradácie urbanizovaného územia, na ktoré sa v súčasnosti
pozeráme akosi alibisticky – nestranne, už skoro jednu celú generáciu. A to už nastali zmeny – systémové
v každom článku rozvoja spoločnosti. Prečo sme zabudli na to najdôležitejšie pre život spoločnosti, ktorým je kvalitný „krvný obeh a nervová sústava“ v akejsi podobnosti s dopravnou infraštruktúrou a jej
dopravnou službou?
Úvod – Územný generel dopravy v Bratislave
V súčasnosti sa v Bratislave spracúva Územný generel dopravy. Projekt je financovaný z EÚ fondov
a tým má definované základné zásady, ktoré musia byť v súlade s viacerými zákonmi. Na začiatku treba
deklarovať, hlavne z odbornej a profesijnej stránky, prečo ide o územný generel dopravy a prečo nie
o generálny dopravný plán. Detaily sa zdajú byť nemalé a vytvárajú aj rámec, ktorý obmedzuje rozsah samotnej vykonávanej práce.
Problém sa zdá byť okrajový, ale pre budúcnosť treba veľmi jednoznačne napomôcť a vysvetliť rozdiely. Z toho vyplýva napr. aj veľa dôležitých a nevyhnutných postupov pri dopravno-inžinierskych
a dopravno-plánovacích činnostiach na projekte. Musíme konštatovať, že sa muselo pristupovať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽ SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Súčasne, vzhľadom na komplexnú problematiku riešenia dopravy na území mesta
(aj jej aglomerácie), sa rešpektoval aj ďalší legislatívny rámec: zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšie, ďalšie súvisiace zákony a vyhlášky.
Základná odpoveď na otázku rozsahu prác na genereli je v tom, že oficiálne možno pracovať len na
území vyčlenenom katastrom mesta Bratislavy. Za tým by mal nasledovať „hic sunt leones“. Z hľadiska dopravno-plánovacieho máme ihneď problém a zásadný. Doprava aj jej všetky atribúty z hľadiska všeobecného princípu premiestňovania ľudí a tovaru nepoznajú hranice. Z toho vyplývajú aj definície výkonu dopravných prieskumov, ich analýz a aj ďalší postup prác, pričom sa z nich určujú všetky dôležité parametre na
rozvoj územia. Ozrutný „tresk“ úteku ľudí z mesta do jeho zázemia od polovice 90-tych rokov je toho svedkom. V Bratislave navyše v rámci urbanizácie už hranice nie sú – rozmáha sa „útek“ ďalej do Rakúska ako aj
Maďarska.
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Rozsah skúmaného územia môže – musí vychádzať z „nadradených“ územno-plánovacích dokumentov. Treba len nevyhnutne definovať aj možnosť tvorby samostatného prístupu. Aj z hľadiska stavebného zákona možno deklarovať, že postup smerom zhora nadol treba analyzovať, len by nemal byť predpísaný
a záväzný vo všetkých hlavných krokoch. Inak nastáva kríza v rozhodovaní a zodpovednosti. Nie je náhodou
dôležité potvrdiť: kde a prečo vzniká zárodok a potom aj veľké objemy prepravy (mobility) a samotnej dopravy? Kde a prečo vzniká hybnosť a z nej deľba prepravnej práce? Za nimi sa skrývajú základné údaje
o kvalite a objeme dopravných prúdov či už samotnej automobilovej dopravy, ale najmä verejnej osobnej
prepravy. Cez ne sa odráža samotná dopravná politika štátu.
2. Predmet a obsah generelu dopravy
Ukážka na predmet a obsah je priamo z nášho územia Bratislavského kraja. O rok skôr ako sa začalo
pracovať na genereli Bratislavy sa vypracoval generel pre Bratislavský kraj. Mal by byť záväzný a aj ním je.
Základný problém vzniká v tom, aký je predmet a obsah, ktorý sa definoval pre kraj a aký pre mesto, ktoré
leží v ňom? Ak sú rovnaké podmienky, radosť pracovať, niet pochýb, možno pokračovať bez problémov. Čo
ale, ak je zadanie rozdielne? Zákon bohužiaľ o ničom takom nehovorí. Asi predpokladá, že samozrejme –
podklady, ako na to, prečo, sú technicky definované, merateľné a preto asi sú postupy jednoznačne rovnaké. Omyl. Bratislavský kraj riešil generel bez zásadných a významovo definovateľných prvkov a nástrojov
analýzy – bez dopravných prieskumov. Smutné je, že sa to deklarovalo rozsahom finančných prostriedkov
na celý generel. Rozhodlo sa, že generel jednoducho bude. Zásadnou chybou je, že ak sa vopred najskôr
nedefinuje rozsah, nemalo by sa pristúpiť na zadanie prác. Ak nie sú k dispozícii dostatočné základne údajov
a z nich postupy systémových krokov v analytickej časti dopravno-inžinierskych prác na území miest, nesmelo by sa pristúpiť na vypracovanie strategickej časti územno-plánovacej dokumentácie. Historicky sa
toto konalo v Bratislave viac ako 25 rokov. Preto sa nemožno čudovať, že sa pri rozvoji mesta aj pri existencii základných zákonov pristupovalo už len politicky, za ktoré sa skrýval samotný odborný výkon.
Pre Bratislavu sa stanovil postup, ktorý nevychádzal zo systémovej dlhoročnej, niekoľko dekád pravidelnej dopravno-inžinierskej práce z toho dôvodu, pretože mesto nemalo z tejto oblasti odbornej činnosti
takmer nič. Pre generel sa rozhodlo, že ho treba „vypracovať v komplexnejšom a širšom rozsahu, ako sa
obligatórne vyžaduje pre územnoplánovacie podklady na úrovni územných generelov, pretože je nevyhnutné
vykonať kompletne všetky druhy dopravných prieskumov a z nich analýzu súčasného stavu. Úlohou spracovateľa ÚGD je analýzou súčasného stavu preukázať aj súčasnú disproporciu dopravnej infraštruktúry platnú
z Územnom pláne mesta Bratislavy z roku 2007“. Generel definoval účelovo viacero zásad:
 stanoviť na základe prieskumov a rozborov súčasného stavu, koncepciu budúcich nárokov dopravných
aktivít, objemový a časový rast prepravných vzťahov a dopravných výkonov na určenie požiadaviek na
rozvoj jednotlivých druhov dopráv,
 na základe prieskumov, rozborov a dopravných prognóz navrhnúť optimálne prerozdeľovanie týchto
výkonov (deľba prepravnej práce) v čase a priestore,
 predložiť predstavu výhľadového riešenia dopravy a jej infraštruktúry na území Bratislavy, zohľadňujúca
požiadavky trvalo udržateľnej dopravnej obsluhy územia Bratislavy a jej aglomerácie a vplyvy na životné
prostredie,
 určiť hlavné koncepčné smery vyváženého rozvoja dopravného systému a všetkých dopráv s ich priemetom do územia mesta Bratislavy,
 navrhnúť prevádzkovo racionálnu, funkcie schopnú, ekologicky únosnú a ekonomickú sieť všetkých
druhov dopráv, dopravnej infraštruktúry a vybavenosti, s určením ich predpokladaných, dopravnoinžiniersky zdôvodnených a výhľadovo postačujúcich kapacitných rezerv,
 vytvoriť predpoklady možnej zameniteľnosti, redukcie či rozvoja jednotlivých druhov dopravy na území
mesta Bratislavy.
Na tomto zadaní možno preukázať, že sa skôr rozhodlo postupovať podľa pravidiel generálneho dopravného
plánu, čo bolo správne rozhodnutie, napriek tomu, že sa odchyľuje od zásad stavebného zákona. Navyše
taxatívne sa deklarovalo, že treba z hľadiska územia riešiť mesto Bratislavu vo viacerých úrovniach vzhľadom
sa prepravné vzťahy:
1. úroveň: územie euroregiónu CENTROPE - z hľadiska trasovania európskych dopravných koridorov;
2. úroveň: územie Bratislavského samosprávneho kraja rozšírené o región Dolné Rakúsko, Burgenland a
Mošon - z hľadiska regionálnych dopravných vzťahov;
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3. úroveň: väzby na satelitné mestá Stupava, Pezinok, Senec, Šamorín v rámci bratislavského kraja;
4. úroveň: samotné mesto v jeho okresoch a zónach.
Z hľadiska rozsahu analýzy dopravno-prepravných vzťahov obsahuje analýza všetky atribúty. Z dôvodu
financovania sa však nedali vykonať prieskumy v tejto hierarchii a v rámci oprávnenosti finančných zdrojov
sa skončilo na úrovni mesta – 4. úroveň. Veľkou výhodou však bol prebiehajúci projekt BRAWISIMO [2.],
orientovaný na cezhraničné prepravné vzťahy, čím sa získali hodnoverné podklady pre 2. úroveň územného
rozsahu.
2.1 Rozdiely v definíciach generelov a ich použitie
Územný generel dopravy podľa platného stavebného zákona je dokumentácia riešiaca otázky
územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy,
technických sietí, služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie. Spracúva sa, ak treba prehĺbiť riešenie
určitej zložky osídlenia navrhnuté v územnoplánovacej dokumentácii; je podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie alebo. jej stupňov .
V dopravno inžinierskej dokumentácii [3.] existuje:
a/ Prognóza rozvoja dopravy, ktorá stanovuje na základe prieskumov a rozborov súčasného stavu,
koncepciu budúcich nárokov dopravných aktivít, objemový a časový rast prepravných vzťahov a dopravných
výkonov na určenie požiadaviek pre rozvoj jednotlivých druhov dopráv. Na základe prieskumov, rozborov
a dopravných prognóz navrhuje optimálne prerozdeľovanie týchto výkonov (deľba prepravnej práce) v čase a
priestore. Je to filozofia výhľadového riešenia dopravy a jej infraštruktúry v území, zohľadňujúca požiadavky
trvalo udržateľnej dopravnej obsluhy sídel a vplyvy na životné prostredie. Vypracúva sa vo vzájomnej väzbe
na územnoplánovacie podklady (ÚPP) a v súlade s územnou prognózou (ako kategóriou ÚPD) pre územie
štátu, región a obce, vrátane ich aglomerácie, na výhľadové obdobie (20 – 30) rokov (totožné s príslušnou
ÚPD) s vymedzením etapy na (10 – 15) rokov.
b/ Generálny dopravný plán určuje hlavné koncepčné smery vyváženého rozvoja dopravného systému a
všetkých dopráv s ich priemetom do územia. Navrhuje prevádzkovo racionálnu, funkcieschopnú, ekologicky
únosnú a ekonomickú sieť všetkých druhov dopráv, dopravnej infraštruktúry a vybavenosti, s určením ich
predpokladaných, dopravnoinžiniersky zdôvodnených a výhľadovo postačujúcich kapacitných rezerv. Vytvára
predpoklady možnej zameniteľnosti, redukcie či rozvoja jednotlivých druhov dopravy v území. Rieši sa vo
vzájomnej väzbe na ÚPD v kategóriách územný plán VÚC a SÚ. Dopĺňa a upresňuje podklady a dopravné
riešenia, resp. podrobnejšie overuje a dopracúva stanovené zásady v rámci navrhovaného a schváleného
riešenia príslušnej ÚPD. Vypracúva sa na obdobie (10 – 15) rokov (obvykle totožne s príslušnou ÚPD), v
prípade potreby s revíziou po 5 rokoch.
Rozdiel je evidentný a bez komentára. Všeobecná deklarácia oproti konkrétnym zásadám. Nie je
zodpovednosť zo zákona v protiklade s odbornosťou? Je veľkou chybou že tieto definície z DID (dopravnoinžinierska dokumentácia) nie sú priamo v stavebnom zákone. Kvalita by bola zaručená priamo ním.
3. Základné územné jednotky pre deľbu prepravnej práce
Dopravno-urbanistické okrsky alebo dopravné zóny sú hlavnými územnými jednotkami, v ktorých
a z ktorých sa vytvárajú základné objemové prvky na určovanie kvality prepravných vzťahov na území.
Mesto Bratislava má v dopravnom modeli územie rozdelené do 302 dopravno-urbanistických zón s celým
zázemím územia Bratislavského samosprávneho kraja (samotné mesto má 264). Pri príprave zadania sa
deklarovalo, že generel musí pracovať minimálne v počte dopravno-urbanistických zón mesta a jeho zázemia
podľa poskytnutých podkladov. Musíme si uvedomiť, že mesto má rozlohu cca 367 km2 a cca len 455 000
obyvateľov. Až počas prác na analýze sa postupne prichádzalo k objektivizácii rozsahu základných dopravnourbanistických jednotiek. Aj na základe empirických skúseností z rôznych miest Európy sa pristúpilo na
názor, že je úplne zbytočné na také malé územie jadrového mesta a stým počtom obyvateľov mať viac ako
250 zón. Navyše generel v zadaní určil, že mesto bude spracované v základnom členení: mesto, okresy (5),
mestské časti (17). Podobne cca 40 zón v zázemí bratislavského kraja je v počte veľký, pričom sa v začiatkoch
neuvažovalo s konkrétnym počtom cezhraničných zón.
Pri analýze sa vyskytla aj požiadavka ako, kedy a prečo sa v skutočnosti definoval pre mesto
Bratislavy taký veľký počet zón? Navyše pri analýze sa zistilo, že v definícii kvantity okrskov v minulosti sa
funkčne ani objemovo a už vôbec ani nie podľa rozlohy územia nehľadal stav vyváženosti - equilibrium.
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Dôvod v súčasnosti už nie je zaujímavý, skôr bol prekvapujúci. Jediný deklaratívny axióm bol, že dopravné
okrsky sú v súlade s územnými okrskami, ktorý je takto definovaný aj v oficiálnych verejných štatistikách.
Ako a prečo mesto nepristúpilo na rokovania o zmene aj so štátnymi inštitúciami sa nemožno dopátrať. Veď
by malo ísť predovšetkým najmä o mesto a kvalitný život jeho obyvateľov, od nich odvíjajúcich sa činností –
funkcií, až po stanovenie určitého stavu rovnovážnosti. Len tak sa môže mesto kvalitne rozvíjať
a nepodliehať náladám. Ako a prečo vzniklo na štátnej úrovni také nelogické delenie aké je, nemožno sa
dopátrať. Pre porovnanie niet pochýb, prečo napr. mesto Barcelona má stále platný územný plán z polovice
19. storočia a mesto sa stále rovnovážne rozvíja a prečo mesto Bratislava podlieha 4- ročným aj tzv.
„olympijským intervalom“ aktualizácie územného plánu, či stratégie rozvoja samotného mesta.
Druhým atribútom prekvapenia bolo, že mesto Bratislava malo začiatkom 90-tych rokov 48 resp. 96
dopravno-urbanistických zón, ktoré sa v minulosti používali v dopravnom plánovaní mesta. Na veľké
prekvapenie sa zistilo, že mesto transformovalo svoj dopravný model z počtu 48 okrskov najskôr na 96
a potom na 264. Nikde však nie je známy matematicko-štatistický nástroj, ako sa objektívne k takémuto
výsledku dospelo. Môže sa aj kvalifikovane dospieť k takémuto výsledku?
Odborný názor sa vyvíjal postupne a dospel, že optimálne by malo mať mesto Bratislava do 100
dopravno-urbanistických zón. Súčasne sa však deklarovalo, že tvoriaci sa nový dopravný model začne
pracovať s podrobnosťou 264 zón a agregáciou dospeje na úroveň max 100 zón. Vychádza to zo skutočnosti,
že k dispozícii sa získali podklady zo Štatistického úradu ako aj Sociálnej poisťovne podľa existujúcich
štatistických jednotiek, ktoré sa prekrývajú s územnými a potom aj s dopravno-územnými.
Navyše v našich podmienkach historicky nie je kultúra v odbornom slova zmysle pracovať na území
od začiatku s jej základnou jednotkou, ktorou je samotná urbanistická zóna. Územné plánovanie a jej
výsledok v územnom pláne sídelného útvaru sa riešil najskôr ako celok (opäť spôsobom zhora smerom
nadol) bez poznania detailov potrebných a nevyhnutných pre zóny. Stačí sa pozrieť ako máme naše mestá
pokryté s vypracovanými územnými plánmi zón.
3.1. Deľba prepravnej práce versus mobilita
V súčasnom svete informovanosti a v rozhodovacom procese, kde každý môže ovplyvniť všetko aj
keď za predmet a výsledok nezodpovedá, sa veľmi často hovorí o „mobilite“. Mobilita je automaticky
zverejňovaná prívlastkom „udržateľná“. Väčšina z protagonistov, najmä zo strany aktivistov a občianskych
združení, ktorí využívajú toto slovné spojenie ani netušia o čom to je. Zväčša sa výsledok chápe v tom, že ide
o presadzovanie len alternatívnych druhov dopráv, najmä však ide o všeliek 21. storočia, ktorým je v našom
priestore cyklistická doprava a tá má (a asi alebo určite) vyriešiť dopravné problémy mesta, bez ohľadu sa
existenciu alebo aspoň opis systémového prístupu vysoko odbornej práce dopravného plánovania a jeho
inžinierskeho prístupu.
Mobilita je miera možnosti kvalitatívnej alebo kvantitatívnej schopnosti pohybovať sa, premiestňovať sa zo zdroja do cieľa rôznymi druhmi dopravných prostriedkov alebo ich kombináciou. Ide tak
o definovanie a pozorovanie prepravy v dopravnom procese. Ide o pohyb ľudí a tovarov vo význame prejsť
– dopraviť sa “prepravným prostriedkom” vo vyjadrení osobo- alebo tono-kilometrov, s cieľom nárastu
prepravných výkonov a rýchlosti v prospech spoločnosti [4.]. V našom zjednodušení v mestských podmienkach ide o to odpovedať na otázku, ako a na aký účel prepravy sa využíva dopravný prostriedok – najmä
však osobný automobil (pretože je v dopravnom procese zatiaľ majoritný) a ako je možné zmeniť (alebo
aspoň usmerniť) tento vývoj. Treba implementovať do tohto procesu nástroj verejnej dopravy a aj alternatívne druhy prepravy, ktorým je prirodzený pohyb človeka – t.j. pešia doprava a aj cyklistická. Takto sa ani
nenazdáme a deľba prepravnej práce sa stáva súčasťou mobility.
Vychádza to zo základnej premisy, že mobilita obyvateľov sa neustále zvyšuje, na čom má
v súčasnosti najvyšší podiel práve využívanie osobných automobilov. V mestských podmienkach sme dovolili absolútnu degradáciu verejnej osobnej dopravy. Zlikvidovali (vyškrtli) sme vnímanie verejného priestoru –
jeho ľudského rozmeru. Nehľadajme dôvod. Likvidácia prebieha veľmi rýchlo. Náprava alebo zmena myslenia, na to čo sa udialo, trvá viac ako jednu generáciu života v meste. Najzákladnejšou otázkou vývoja prepravného procesu osobnej dopravy je určenie deľby prepravnej práce v osobnej doprave. Vyjadruje sa
hybnosťou obyvateľstva t.j. počtom ciest (ale aj akým prostriedkom) alebo vykonaných osobových kilometrov na jedného obyvateľa za (rôznu) jednotku času.
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Cieľom generelu, ktorý je strategickým nástrojom rozvoja územia mesta, okrem iných dôležitých
atribútov dopravného procesu, by malo byť strategicky oddôvodniteľné stanovenie voľby dopravného
prostriedku cestujúcim pri preprave zo zdroja do cieľa. Treba určiť postupnosť a nástroje ako dosiahnuť
rozdelenie prepravnej práce medzi jednotlivé druhy dopravy tak, aby profitovala kvalita života na území
mesta cez nástroje verejnej osobnej dopravy a alternatívnych druhov. Určite je táto požiadavka predmetom
strategického riešenia dopravného procesu na území mesta a musí ho riešiť generel! Na druhej strane treba
zdôrazňovať, že len tak určitým (ľubovoľným) druhom rozhodnutia sa výkony osobnej automobilovej dopravy nebudú radikálne zmenšovať.
4. Anketový dopravno-sociologický prieskum
Cieľom anketového dopravného prieskumu bolo zistiť základné atribúty prepravy obyvateľov mesta
a jeho zázemia. Išlo o zistenie počtu a smerovania ciest podľa použitých dopravných subsystémov
(druhov/módov). Vo verejnom obstarávaní sa určila veľkosť reprezentatívnej vzorky, ktorú spracovateľ mal
dodržať pre jednotlivé dopravno-urbanistické zóny. Rozsah vzorky bol 10 % z počtu domácností v každej
dopravnej zóne. V Bratislave je viac ako 190 000 domácností. Dosiahol sa prijateľný výsledok, pričom bolo
oslovených viac ako 30 000 domácností a návratnosť vyplnených dotazníkov bola skoro 10 000, čo
predstavuje viac ako 5 % zo všetkých domácností na území mesta Bratislavy [5.].
Obsah anketového prieskumu zahŕňal dotazník projektu BRAWISIMO [2.], spracovávaný v rámci
Projektu cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom, doplnený o formulár s otázkami na
podrobnejšie analýzy a možnosti spracovania dopravných procesov na území mesta. Spracovateľ [5.]
koordinoval prípravu a realizáciu prieskumu so zástupcami projektu Brawisimo. Analýza a tvorba dotazníka
bola zameraná na všetky základné otázky o domácnosti, členov domácnosti, vlastníctva osobných vozidiel,
dostupnosti zastávky hromadnej dopravy, a p.. Súčasťou bol aj podrobný prehľad vykonaných ciest v
priebehu 24 hodín na území mesta Bratislavy a v jeho regióne aj s cezhraničnou mobilitou každého člena
domácnosti. Momentálne pri spracovaní tohto príspevku ešte neboli k dispozícii podrobné výstupy od
spracovateľa. Predpokladá sa, že priamo na konferencii sa budú prezentovať výsledky.
Veľmi zaujímavé sú prvotné výstupy z cezhraničného prieskumu [6.], kde sa zdôrazňuje deľba
prepravnej práce, v ktorej sa významným podielom zúčastňuje pešia doprava. Z výsledkov sú možno
prekvapujúce až 31% výkony pešej dopravy na celkovej preprave obyvateľov na území mesta Bratislavy.
Automobilová doprava dosiahla 37% a MHD 32%. O to zaujímavejšie budú podrobné výstupy z generelu
dopravy najmä vo vzťahu medzi jednotlivými okresmi prípadne mestskými časťami. . Hlavnou zásadou je
však definícia jednotlivých atribútov na výkon cesty. Treba však pripomenúť, že nemožno už v žiadnom
prípade porovnávať len deľbu prepranej práce cez využitý dopravný prostriedok, ktorým do súčasnosti boli
len cestné automobily. Fenomén posudzovania dopravných služieb cez vnímanie kvality života v meste treba
rovnocenne pre každý možný pohyb zo zdroja do cieľa. V minulosti sa najčastejšie deľba prepravnej práce
deklarovala vzťahom len medzi AD a MHD. Aj v tomto prípade však treba dôsledne rozobrať hlavnú zložku
premiestňovania osôb zo zdroja do cieľa a naopak. K nim treba priradiť s vysokou pravdepodobnosťou len
jeden druh prepravného spôsobu, ktorý musí v sebe zahŕňať základné veličiny, ktorými sú dráha a čas
vykonanej samotnej cesty vo vzťahu medzi jednotlivými zložkami dopravného druhu/prostriedku samotnej
prepravy, čím sa vytvára majoritná zložka dopravnej služby.
V polemike preto zostáva vždy určenie tranzitu. Tranzit v tomto prípade neznamená len pre cesty
z/do mesta mimo jeho definovaných hraníc, ale aj v rámci vnútromestských vzťahov. Tieto sa však musia
taxatívne stanoviť z prvotných analýz základných údajov. Samozrejme platí to pre veľkosť mesta nad určitú
vzdialenosť vykonávaných ciest alebo od určitej hranice spotreby času na jednu cestu zo zdroja do cieľa.
Záver
Celá odborná verejnosť je v očakávaní výsledkov zo všetkých prieskumov, ktoré sa vykonali v rámci
generelu pre mesto Bratislava. Išlo o významný rozsah, ktorý sa nevykonal v takejto štruktúre a veľkosti
viacero dekád. Z existujúcich výsledkov rozsiahleho anketového prieskumu, ktorý je doplnený aj špeciálnymi
jednoúčelovými prieskumami automobilovej dopravy – dlhodobý profilový prieskum, smerový prieskum,
rozsiahly prieskum parkovania ako aj špeciálne orientovaný prieskum mestskej hromadnej dopravy
v rozsahu na určenie plánu dopravnej obslužnosti, vytvára veľký priestor na ďalšie analýzy mimo rozsah
samotného generelu. Je tu aj veľký predpoklad na overovanie rôznych metód a čiastkových teórií, ktoré
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určite napomôžu rozvoju samotného dopravného inžinierstva a dopravného plánovania.
Na záver ešte jedna poznámka: v celom príspevku autor používal len výraz generel v rámci
komplexného projektu úzmeno-plánovacej dokumentácie pre oblasť dopravy pre hl. m. SR Bratislavu. Bude
len na ďalších krokoch, predovšetkým zodpovednej administratívy, ktorá z celého rozsahu údajových
súborov a z ich výsledkov odporučí, čo bude a malo by byť záväzné do budúcnosti pri takomto druhu vysoko
odborných a pritom nevyhnutných prácach pre rozvoj našich miest. Nejde len o článok v zákone, alebo len
ustanovenie v norme, prípadne v nejakej metodike. Po niekoľkých desaťročiach sa tu môže predstaviť
a záväzne prijať spôsob, čo a ako treba vykonať, spracovať, prezentovať, aby odborníkom rozumeli aj politici
a najmä verejnosť, pre ktorú sa musí vytvárať „udržateľná mobilita“.
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8. Návrh tarifních zón a ich vplyv na konštrukciu ceny
doc. Ing. Marián Gogola, Ph D., Ing. Bibiána Poliaková, PhD.

Úvod
Tarifná integrácia pri riešení integrovaného dopravného systému (IDS) spočíva vo vytvorení
jednotného a pre cestujúceho zrozumiteľného tarifného systému. Znamená to rozčlenenie územia do
tarifných zón alebo pásiem rešpektujúcich prirodzenú spádovosť a prepravné zvyklosti, zvolenie jednotného
typu tarify, zjednotenie sortimentu cestovných dokladov a ich vzájomné uznávanie zapojenými dopravcami,
jednotné pravidlá pre konštrukciu cien cestovného, zjednotenie tarifných a prepravných podmienok. Práve
tarifná integrácia prináša cestujúcemu najväčšie výhody, pretože to pre neho znamená používanie jedného
cestovného dokladu pri jeho cestách bez ohľadu na to, aký druh dopravy využíva, kto je jeho
prevádzkovateľom, a tiež mu prináša výhodnejšie cestovné a ďalšie výhody spojené s vybavovaním
a prepravou. Tarifná integrácia je teda jedným z nevyhnutných a dôležitých krokov v procese prípravy
a prevádzky IDS. V rámci nej je potrebné, aby sa zjednotili rozdielne tarify všetkých zúčastnených dopravcov,
používané cestovné doklady, tarifné a prepravné podmienky. Preto je dôležité v prípravných fázach zvažovať
dôkladne najmä spôsob rozčlenenia územia ako základ tarify a tarifného systému IDS.
Návrh tarifných zón
Pre pilotný projekt riešenia tarifnej integrácia v rámci Košického samosprávneho kraja. sme
navrhli etapy tarifnej integrácie s rozdelením na zóny. Samotný systém IDS v Košickom kraji uvažuje so
zónovým usporiadaním. Celkový počet zón je 114. Pre prvú etapu integrácie (obr.1) sú zóny sú farebne
odlíšené podľa okresov (Košice – modrá, Trebišov – zelená, Michalovce – červená, samotné mesto Košice – slabo oranžová). Farebnosť jednotlivých zón je iba na odlíšenie, nereprezentuje napr. časovú vzdialenosť.
Pre jednotlivé zóny by tak malo platiť, že cesta cez rovnaký počet zóny bude zodpovedať približne rovnakej vzdialenosti.

Obr. 1 Návrh tarifného rozdelenia 1 etapy integrácie v Košickom samosprávnom kraji
Samotná schéma zón je len schematická. To znamená nevyjadruje skutočnú vzdialenosť
v rámci dopravnej siete, ale len schematickú. Podobne aj jednotlivé zóny sú schematické, nemusia zodpovedať napr. katastrálnemu územiu danej obce alebo mesta.
Okres Košice a mesto Košice majú 41 zón z toho 5 zón má mesto Košice, pozri obr. 2.
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Obr. 2 Rozdelenie do zón okresu Košice okolie a Košice
Rozdelenie do zón.






Jednotlivé mestá a obce boli rozdelené do zón podľa nasledovného kľúča:
Spádovosť podľa okresov.
Spádovosť podľa dostupnej infraštruktúry.
Spádovosť podľa vetiev.
Spádovosť podľa vzdialenostného hľadiska.

Pre prvú etapu boli vybrané okresy Michalovce, Trebišov, Košice a Košice –okolie. Z hľadiska
zaradzovania jednotlivých obcí a miest a zón je dôležité, akým spôsobom je daná obec obsluhovaná
a dostupná VOD. Pre jednotlivé zóny sa tak volilo zoradenie podľa smeru dopravnej infraštruktúry, napr.
smer. Štós, smer Zlatá Idka, Košická Opátka a pod. Následne boli pre jednotlivé zóny vybrané obce, ktoré
spadali do danej obce. Príkladom môže byť napríklad zóna, do ktorej spadajú obce Seňa , Kechnec,
Milhosť, obr. 3.

Obr. 3 Zóna s obcami Seňa, Kechnec, Milhosť
Rozdelenie zón podľa vetvenia dopravnej infraštruktúry je znázornené na obr. 4. Jednotlivé
farebné šípky znázorňujú smerovanie vetvy dopravnej infraštruktúry.
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Obr. 4 Príklad princípu rozdelenia zón podľa vetvenia
Zhlukovanie jednotlivých obcí do zón je v niektorých prípadoch zreteľné a jasné, či už na
základe blízkej vzdialenosti jednotlivých obcí alebo excentrické situovanie na dopravnej siete, pozri obr.
5.

Obr. 5 Izolované obce Ruská, Veľké Slamence, Ptrukša
Z hľadiska voľby tarify sme zohľadňovali voľbu medzi pásmovou alebo zónovou tarifou. Kým
pásmová tarifa by mala význam v prípade Košíc a okresu Košice okolie, nedá sa použiť na celé územie,
pretože by táto tarifa nezodpovedala reálnym možnostiam prepravy medzi jednotlivými obcami alebo
sídlami. Z tohto dôvodu sa zvolila zónová tarifa. V prípade zón, každá zóna je tvorená územím
s príslušnými obcami alebo mestami. Samotný návrh je možné meniť, nepovažuje sa za definitívny. Pri
alternatívnom riešení zón je možné rozdeliť zóny podľa časovej dostupnosti VOD z mesta Košíc, obr. 6.
V tomto prípade máme 17 zón (K001 – K017), ktoré sú rozdelené podľa časovej dostupnosti.
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Obr. 6 Alternatívne členenie zón podľa časovej dostupnosti VOD
.
Návrh tarify na základe zónovania
Na základe vytvorenia prvotného zónovania na území mesta Košice a okresov Košice okolie,
Trebišov a Michalovce bola vytvorená tabuľka smerovania ciest z mesta Košice
do vybraných obcí
vo vybraných smeroch. Obce boli v jednotlivých smeroch zoskupené
do jednotlivých navrhovaných
zón. Následne bolo zisťované, či z mesta Košice do každej z obcí existuje priame spojenie autobusovou
a železničnou dopravou. V prípade, že existuje, bola
do tabuľky zapísaná tarifná vzdialenosť pre
príslušný druh dopravy ako aj cena za prepravu
do danej obce. V prípade, že neexistovalo priame
spojenie, neboli brané do úvahy možnosti prestupov v prvotnom riešení.
Ďalším krokom bolo určenie počtu zón, cez ktoré cestujúci pri priamom spojení
do
jednotlivých obcí z mesta Košice cestoval. Následne bola prepočítaná cena za prejazd
cez jednu zónu
a to tak, že bola použitá cena za prepravu autobusovou dopravou vzhľadom na skutočnosť, že spojenie
autobusovou dopravou existuje do väčšiny z analyzovaných obcí
na rozdiel od železničnej dopravy.
Hodnota cena na jednu zónu sa pohybovala v rozmedzí 0,32 až 0,65 Eur na 1 zónu. Priemerná hodnota
cena na jednu zónu bola 0,43 Eur.

-

Na základe analýzy boli zistené nasledujúce problémy z hľadiska ceny za prepravu:
cena na jednu zónu v prípade niektorých obcí vyšla nadpriemerne vysoká,
obce s rovnakou tarifnou vzdialenosťou a cenou za prepravu boli rozdelené do dvoch zón,
v prípade možností cestovať dvomi rôznym spôsobmi by mal možnosť cestujúci prechádzať cez
pri každom zo spôsobov iným počtom zón.

Na základe týchto skutočností boli pri vybraných smeroch z Košíc navrhnuté zmeny na elimináciu
týchto problémov. Ako príklad je možné uviesť smer Košice – Malá Ida.
Obec Malá Ida bola vyčlenená ako samostatná zóna, na základe čoho sa znížila hodnota ceny na
jednu zónu v obciach nasledujúcich zón smer Štós ( Obr. 8).
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Obr. 7 Hodnota zóny podľa prvotného návrhu zónovania

Obr. 8 Zmena zónovania vzhľadom na hodnotu zóny.

Obdobným spôsobom sa postupovalo aj pri určovaní veľkosti ostatných zón v rámci riešeného
územia. Tieto výstupy sú potom základom pre konkrétne návrhy cien rôznych druhov cestovných lístkov.

Záver
Na príklade riešenia pilotného projektu integrovaného dopravného systému pre Košický
samosprávny kraj je možné vidieť komplexnosť a náročnosť riešenia problematiky návrhu zón pre riešené
územie a ich vplyv na hodnotu za prepravu cez určitý počet zón. Na základe prvotného návrhu musí dôjsť
k opakovanému prepočítaniu hodnoty zón vzhľadom k ďalšej tvorbe cien cestovných lístkov.
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