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ČÁST B – ŘEŠENÁ CVIČENÍ 

1. ANALÝZA INTERNETOVÝCH STRÁNEK PRO MHD 

U zadaných internetových stránek proveďte jejich analýzu, kde zjistěte jejich náplňovou strukturu, 
chybějící náležitosti, grafickou úroveň, aktuálnost údajů, náročnost orientace na stránce (přehlednost) apod. 
Internetové stránky ohodnoťte stupnicí 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší) a navrhněte zde konkrétní zlepšení. 

Podklady (internetové adresy stránek): 

http://www.dpmb.cz http://www.dpmo.cz http://www.dszo.cz 

http://www.dpmcb.cz http://www.mdpo.cz http://www.cas-zn.cz (MAD) 

http://www.dpmdas.cz http://www.dpo.cz http://www.ftl.cz/bus/mhd.htm 

http://www.dpmhk.cz http://www.dpmp.cz http://www.chrudim2000.cz/mhd 

http://www.dpchj.cz http://www.dpplzen.cz http://www.mhd-zr.xf.cz 

http://www.dpmj.cz http://www.dpp.cz http://www.muhb.cz (MHD) 

http://www.dpml.cz http://www.dpteplice.cz http://www.osnado.cz/mhd.asp 

http://www.dpmost.cz http://www.dpmul.cz http://www.tradomad.cz 

 

Řešení (pro 4 zvolené příklady): 

a) Dopravní podnik města Brna, a.s.  (http://www.dpmb.cz) 
Stránky jsou členěny do kategorií: 
a) DPMB, a.s. - zde lze najít základní informace o DPMB, a.s., kontakty, historii a současnost 

dopravního podniku a v neposlední řadě také je možno nahlédnout do výročních zpráv podniku. 
b) Městská Doprava - zahrnuje podsekce „Informace“ (aktuality z MHD v Brně, aktualizace jsou 

velmi časté), „Jízdní řád“ (kompletní jízdní řády všech linek provozovaných DPMB, a.s. včetně 
interaktivního vyhledávání přes IDOS; dále je zde možno najít kompletní spoje KORDIS JMK), „Síť“ 
(mapky městských částí a jednotlivých linek k nim příslušejících), „Jízdné“ (kompletní přehled tarifů 
DPMB, a.s., přepravní podmínky), „Prodejny“ (síť prodejen distribuujících časové kupóny MHD a KORDIS 
JMK) a „Vozidla“ (kompletní přehled vozidel používaných DPMB, a.s. + jejich parametry a u některých 
typů možnost stažení vystřihovánek). 

c) Vodní doprava - kompletní informace o lodní dopravě provozované DPMB, a.s. na Brněnské 
přehradě. K dispozici je mapa, jízdné, přepravní podmínky, přehled lodí atd. 

d) Autoškola, Reklama ... - zahrnuje další aktivity DPMB, a.s. jako je autoškola, prodej reklamních 
předmětů a také podmínky pro umístění reklamy do vozů DPMB, a.s. 

 
Grafická podoba stránek by mohla být ještě trochu vylepšena. Stránky jsou přehledně řazeny a je na 

nich velké množství informací. Jako jedny z mála v České republice nabízejí také základní informace 
o MHD v anglickém a německém jazyce. Chybí doporučení pro optimální rozlišení a internetový prohlížeč, 
ale i přesto je webová prezentace v rozlišení 640x480 bodů čitelná, a to i v ostatních prohlížečích. Je to 
způsobeno zejména vhodným umístěním stránek do rámce uprostřed obrazovky. Je možné si nechat zasílat 
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novinky z DPMB, a.s. na email. Chybí pouze diskusní fórum, FAQ, interaktivní mapa linkového vedení, 
ankety, „blind friendly“ verze stránek apod. 
 
Shrnutí:  

Klady: množství informací, pravidelná aktualizace, vozový park, přehlednost, zobrazení v jiných 
rozlišeních a prohlížečích, napojení jízdních řádů na IDOS, detailní propracování lodní dopravy, informace 
ve více jazykových mutacích. 

Zápory: málo ostatních aktivit jako názory uživatelů, ankety apod., zbytečně dlouhý pravý banner 
nabízející služby DPMB, a.s., není uvedeno doporučené rozlišení a internetový prohlížeč. 

Výsledné ohodnocení: 1- 
 

b) Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.  (http://www.dpmcb.cz) 
Stránky jsou provedeny v modré barvě a v první řadě zaujme počet sekcí poskytujících informace. 

Po podrobném zkoumání se však zjistí, že těchto informací není zdaleka dostatečné množství. Efektně 
je uprostřed hlavního rámce vyvedeno zobrazování aktualit. 

V menu na pravé straně lze nalézt sekce „O společnosti“ (orgány společnosti a základní informace 
o provozovateli MHD), „Info pro cestující“ (trasy linek, vyhledávání spojů přes IDOS, jízdní řád ke stažení), 
„tarif MHD“ (přepravní podmínky, informace o tarifech platících v MHD ČB a.s.), „IDS ČB“ 
(základní informace o IDS ČB – nelze se z něj dozvědět téměř nic konkrétního), „nabídka prací“ 
(místo sekce nabídka prací jsou zde služby poskytované MHD), „reklama v MHD“ (ceník a možnosti 
umístění reklam v MHD ČB a.s.), „Kontakty a.s.“ (kontaktní údaje dopravce, jejich výčet je relativně 
obsáhlý), „Historie DP a MHD“ (historie MHD včetně obrázků z příslušných období), „Autobusy“ 
(fotogalerie a popisy autobusů používaných MHD ČB a.s.), „Trolejbusy“ (totéž jako v předchozím případě – 
zde ovšem jen 2 obrázky), „Odkazy“ (2 odkazy na stránky města České Budějovice a Magistrátu města ČB), 
„Aktuality“ (naposledy aktualizováno před 2 měsíci), „Novinky“ (v podstatě aktuality, ale z provozního 
hlediska, aktualizace před měsícem a půl), „Připomínky“ (možnost přidat připomínku týkající se MHD 
v Českých Budějovicích) a „Diskuse“ (fórum (ne)spokojených uživatelů MHD ČB). 

Na stránkách by se hledalo marně doporučení pro rozlišení obrazovky či webového prohlížeče. 
Informace o IDS jako jsou tarifní zóny apod. zde nejsou, taktéž chybí WAP informace, fotografie a plány 
zastávek, pravomoci revizorů, přehled stanic a zastávek, ankety, „blind friendly“ verze stránek atd. 
 
Shrnutí:  

Klady: množství sekcí, vozový park, zobrazení v jiných rozlišeních a prohlížečích, napojení 
jízdních řádů na IDOS, tarifní a přepravní podmínky. 

Zápory: chaotické uspořádaní, špatná orientace, málo informací na mnoho sekcí, slabá aktualizace, 
není doporučení pro rozlišení a prohlížeč,  žádné další jazykové mutace, málo odkazů. 

Výsledné ohodnocení: 2- 
 

c) ČAS-Service a.s., Znojmo, provoz MAD Znojmo  (http://www.cas-zn.cz) 
Na stránkách provozovatele městské autobusové dopravy (MAD) ve Znojmě lze najít pouze minimum 

informací, konkrétně „Smluvní přepravní podmínky“ (pouze krátký výňatek, dále odkazy na zákony), 
„Tarifní sazby a podmínky MAD“ (ceny jízdného, slevy a bezplatná přeprava), „Jízdní řády“ 
(možnost stažení jízdních řádů pro jednotlivé linky), „Vyhledávání v jízdních řádech“ (návaznost na IDOS) 
a „Kontakt“ (pouze kontakt na firmu ČAS-Service, a.s.). 

Chybí zde vedení linek, dopravní informace, aktuality, volná pracovní místa, diskuse, data a fakta, 
přehled stanic a zastávek, prodejny jízdních dokladů, fotogalerie, odkazy, „blind friendly“ verze stránek atd. 
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Shrnutí:  

Klady: možnost stažení jízdních řádů pro jednotlivé linky, „existence stránek“. 
Zápory: chaotické uspořádaní, špatná orientace, velmi málo informací, žádná aktualizace, není 

doporučení pro rozlišení a prohlížeč, žádné další jazykové mutace, grafická podoba, vše ostatní co je jinde 
běžné. 

Výsledné ohodnocení: +4 
 

d) FTL a.s., Prostějov, provoz MHD Prostějov  (http://www.ftl.cz/bus/mhd.htm) 
Na první pohled velmi dobrý grafický design ale střídá zjištění o nedostatku informací. Na stránce lze 

najít pouze přehledovou mapku MHD v Prostějově, jízdní řády na jednotlivých linkách a zastávkové jízdní 
řády ve formátu PDF. Všechny další informace chybí. 
 
Shrnutí:  

Klady: možnost stažení a nahlédnutí do jízdních řádu pro jednotlivé linky, „existence stránek“, 
grafická podoba. 

Zápory: vše ostatní co není uvedeno výše. 
Výsledné ohodnocení: 4- 
 

2. VYUŽITÍ IZOCHRON V DOPRAVNÍM PLÁNOVÁNÍ KE ZJIŠTĚNÍ POKRYTÍ 
ÚZEMÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU 

Graficky znázorněte na mapě města jednotlivé linky a dostupnost zastávek veřejné dopravy (zde MHD 
nebo MAD) – maximální doba cesty v době dopravní špičky z centra města je 25 minut pro páteřní 
a 30 minut pro ostatní linky. Při uvažování maximální docházkové vzdálenosti 500 metrů graficky určete 
i oblasti bez dosažitelnosti městskou dopravou. 

Pozn.: u jednotlivých linek v případě variability trasy použijte nejčastější způsob trasování linky (totéž 
analogicky platí i pro projíždění zastávek). 

Podklady: 
• mapa města 
• jízdní řády linek MHD nebo MAD 

Řešení: 
Pro řešení byl zvolen systém MHD ve městě Hradec Králové. 
Mezi páteřní linky byly zahrnuty linky, které vedou celým městem a zajíždí mimo centra 

do okolních sídlišť. Tyto linky pokrývají více jak 75 % území města Hradec Králové a navíc se ještě 
na některých úsecích překrývají. Celkem je v Hradci Králové 25 linek. 

V následující mapě jsou vyznačeny trolejbusové linky 1, 2 a 3 a autobusové 12, 19, 23, 24, 27 a 28. 
Všechny linky dosáhnou centrum města ze své výchozí zastávky do 25-ti minut. 

 
Trasy linek MHD v Hradci Králové a znázorněné izochrony: 



…  
 

3. ANALÝZA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ - ČASOVÉ ZTRÁTY Z ČEKÁNÍ NA ZASTÁVKÁCH 

Pro vybrané místo zastavení a zvolený dopravní směr u každého jízdního řádu zjistěte pro období 
min. 12 hodin: 

• střední časovou ztrátu cestujících (polovina průměrného odstupu spojů), 
• kvadratickou míru nepravidelnosti (rozdíl mezi součtem kvadrátů velikostí odstupů mezi spoji a mezi 

kvadrátem součtu odstupů lomený počtem odstupů), 
• odchylky od průměrů (směrem nahoru i dolu). 

Podklady: 
• jízdní řády městské hromadné dopravy vybraného města, 
• použité vzorce, kde: 1) Ii je minutový odstup mezi spoji i a i+1, 2) n je počet odstupů mezi spoji: 

• střední časová ztráta cestujících: fz(I1, …, In) = (∑ I1 … In ) / (2*n) 
• kvadratická míra nepravidelnosti:  fq(I1, …, In) = I1

2
 + ... + In

2 –  (I1 + ... + In)2/n. 
• odchylka od průměru směrem nahoru: fh(I1, ..,.In) = max {I1, ..,.In} –  (I1 + ...+ In)/n 
• odchylka od průměru směrem dolu: fd(I1, ..,.In) = (I1 + ...+ In)/n – min {I1, ..,.In} 

Řešení: 
a) Dopravní podnik města Ostravy, a.s., tramvajová linka číslo 4 ve směru Plynárny - Martinov: 

• odjezdy spojů v době od 5.00 do 17.00 jsou periodické s intervalem 10 minut 
• minutové hodnoty dob odjezdů jsou 01, 11, 21, 31, 41, 51 
• I1 = I2 = … = I71 = 10 minut 
• fz(I1, …, In) = ( ∑I1 … I71) / (2*71) = 710 / 142 = 5 minut (tj. polovina pravidelného intervalu) 
• fq(I1, ..,.In) = I1

2
 + ...+ I71

2 –  (I1 + ...+ I71)2/71 = 7 100 – [504100 / 71] = 7 100–7 100 = 0 minut 
• fh(I1, ..,.In) = max {I1, ..,.I71} – (I1 + ...+ I71)/n = 10 – (710/71) = 0 min 
• fd(I1, ..,.In) = (I1 + ...+ I71)/71 – min {I1, ..,.I71} = (710/71) – 10 = 0 min 

 
b) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., trolejbusová linka číslo 11 ve směru CAN, Husova - Ústřední 
hřbitov (zastávka Mrakodrap): 

• odjezdy spojů v době od 5.00 do 17.00 jsou následující: 5.05, 5.35, 6.05, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.35, 
7.55, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.25, 9.40, 9.55, 10.10, 10.25, 10.40, 10.55, 11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 
12.10, 12.25, 12.40, 12.55, 13.10, 13.25, 13.40, 13.55, 14.10, 14.25, 14.30, 14.40, 14.55, 15.10, 
15.25, 15.40, 15.55, 16.10, 16.25, 16.40, 16.55 

• I1 …  I44 – různé hodnoty 
• fz(I1, …, In) = ( ∑I1 … I44) / (2*44) = 710 / 88 = 8,068 minut 
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• fq(I1, ..,.In) = I1
2

 + ...+ I44
2 – (I1 + ...+ I71)2/44 = 12150 – [(504100) / 44] = 12150 – 11456,82 = 693,18 

minut 
• fh(I1, ..,.In) = max {I1, ..,.I71} –  (I1 + ...+ I71)/n = 30 – (710/44) = 13,864 min 
• fd(I1, ..,.In) = (I1 + ...+ I71)/71 – min {I1, ..,.I71} = (710/71) – 10 = 6,136 min 

 

4. STUDIE SYSTÉMU MHD VYBRANÉHO MĚSTA 

Vypracujte studii vybraného systému MHD v České republice. Studie by měla mít následující 
doporučenou strukturu: 

• základní informace o městě, systému MHD a ostatních vazbách na okolí, 
• provozovatel systému MHD, Dopravní úřad pro MHD, 
• charakteristika dopravních prostředků a infrastruktury, 
• charakteristika přepravního systému v MHD, 
• SWOT analýza systému MHD, 
• doporučení na zlepšení činnosti, 
• závěrečné shrnutí. 

Podklady: 
• internetové odkazy, 
• interní materiály dopravních podniků a jiné zdroje. 

Řešení: 
Cvičení je vypracováno pro systém MHD v Hradci Králové: 
 

a) Základní informace o systému MHD a ostatních vazbách na okolí 
Krajské město Hradec Králové je se svými 102 tisíci obyvateli největším městem a zároveň správním, 

ekonomickým a kulturním centrem regionu a Hradeckého kraje. Systém MHD je tvořen trolejbusovým 
a autobusovým systémem, přičemž trolejbusy tvoří se svými pěti linkami páteř systému. Centrem hradeckého 
systému MHD je prostor vlakového a autobusového nádraží, kde je ukončena většina linek MHD a je tak 
umožněn přestup mezi jednotlivými druhy doprav. Z důvodu decentralizace tohoto uzlu plní linky MHD 
přepravní funkci jednak mezi tímto uzlem a sídlišti, jednak mezi uzlem a centrem města. Dopravní podnik je 
začleněn do integrovaného systému VYDIS,  umožňující zkvalitnění dopravního spojení mezi Hradcem 
Králové a Pardubicemi, resp. Chrudimí. V rámci MHD je obsluhováno nejen samotné město s přilehlými 
sídlišti, ale také okolní obce. Systém MHD je nedílnou součástí kvalitního rozvoje města a umožňuje díky 
vazbám na regionální a dálkovou autobusovou dopravu a železnici kvalitní a rychlé spojení města nejen 
s přilehlým okolím, ale také s ostatními centry Královéhradeckého kraje.    

  
b) Provozovatel systému MHD, Dopravní úřad pro MHD :   
Provozovatel MHD:  
Obchodní jméno a sídlo: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, Hradec Králové 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 25267213; DIČ: 228-25267213 
Základní jmění: 460 691 000 Kč (splaceno 100% základního jmění) 
Jediný akcionář: Město Hradec Králové 
Obchodní rejstřík: den zápisu 1.4.1997 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 1625 



Místo uložení výroční zprávy v sídle společnosti: Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 
Dopravní úřad :  
Název a sídlo: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové 
Pověřený odbor: Odbor dopravy 
Vedoucí odboru: Ing. Pavla Koubová, tel.: 495 751 270, e-mail: Pavla.Koubova@mmhk.cz 
Náplň činnosti ve vztahu k MHD: vydává osvědčení o splnění zákonných požadavků pro provoz MHD; 
rozhodnutí o přidělení licence; rozhodnutí o změně přidělené licence; rozhodnutí o odejmutí licence; 
rozhodnutí o schválení jízdního řádu 
 
c) Charakteristika dopravních prostředků a infrastruktury : 

Autobusy:  
• KAROSA B731 (1982 - dosud)  
• KAROSA B741 kloubový (1987 - dosud) 
• KAROSA RENAULT CITY BUS nízkopodlažní (1996 - dosud)  
• SOR B7,5 (1997 - dosud) 
Pro snížení podílu škodlivých vlivů autobusové dopravy byly od roku 1993 všechny autobusy postupně 

vybaveny katalyzátory výfukových plynů a bezazbestovým brzdovým obložením. Autobusy zakoupené 
v posledních letech jsou již osazeny motory se stupněm znečištění výfukových plynů S2. 

Trolejbusy:  
• ŠKODA 15TR kloubový (1983 - dosud) 
• ŠKODA 21TR nízkopodlažní (1997 - dosud) 
Vozový park trolejbusů i autobusů je od roku 1996 obnovován pro cestující pohodlnějšími 

nízkopodlažními vozy. Od konce roku tvoří nízkopodlažní trolejbusy již 18,6% vozů této trakce a u autobusů 
činí podíl nízkopodlažních vozů 20,4%. 

Trasy linek: 

 
d) Charakteristika přepravního systému v MHD : 
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Přepravní systém MHD tvoří páteřní trolejbusová doprava s 5-ti linkami a autobusový systém s 18-ti 
linkami denními a 1 noční. Systém je rozdělen na 2 pásma, přičemž první pokrývá téměř celou rozlohu 
města, druhé pásmo se vztahuje na tři vzdálenější oblasti. Vozidla jsou vypravována na jednotlivé linky 
od 4.00 do 23.00, noční linka je v provozu od půlnoci do 3.00. V provozu je také 6 rychlíkových spojů 
a 4 školní, které zajišťují přepravní výkony především v období špičky. 

Páteřní linky jsou provozovány v intervalu 12 resp. 15 minut. Tarif je nepřestupní, jednotlivá jízda 
pro dospělého cestujícího v prvním pásmu stojí 9 Kč, v nabídce jsou dále denní, 5-ti denní, 14-ti denní, 
měsíční, čtvrtletní a roční, přenosné a nepřenosné jízdenky v rozdělení pro různé skupiny cestujících 
(studenti, důchodci atd.). Nákup jízdenek je umožněn díky velkému počtu prodejních automatů, 
v předprodejích a i ve vozidlech, kde je umožněn doplňkový prodej jízdenek u řidiče s přirážkou. 
 
e) SWOT analýza systému MHD Hradec Králové 
Silné stránky („S“): 

• většina linek MHD je velice dobře dostupná z vlakového i autobusového nádraží, 
• vozový park je obnovován a tak neklesá komfort cestování, 
• páteřní síť tvořena trolejbusy (ekologický provoz), 
• intervaly na hlavních linkách (do 10 minut špička, do 20 minut sedlo) 
• velmi pěkné www stránky, výborné informace pro cestující. 

Slabé stránky („W“): 
• velmi slabý noční provoz, 
• slabá spolupráce při tvorbě IDS (přípoje na železniční spoje atd.), 
• informovanost cestujících odjinud než z Hradce Králové, 
• elektronické odbavování (celkově chybí, stále zastaralé strojky). 

Příležitosti („O“): 

• lepší vazba na VYDIS. 
Rizika /Ohrožení („T“): 

• rozsah dotací z rozpočtu města. 
 
f) Doporučení na zlepšení činnosti 

Ke zlepšení činnosti lze nejprve doporučit zajištění kvality přepravy na vysoké úrovni a tím i získávat 
nové cestující, kteří využívají MHD. 

Dalším krok, kterým by se měl management zabývat, jsou slabé stránky. První slabou stránkou je velmi 
nedostatečný noční provoz. V městě je pouze noční linka číslo 0, která sice má okružní charakter, ale je to 
nedostačující noční spojení. Tento spoj je zvláště o víkendech přeplněn. 

Druhá slabá stránka je špatná spolupráce MHD s ostatními dopravci v IDS a s ČD. V budoucnu by mělo 
dojít k jednání a k dohodnutí přípojů na železniční spoje. Například večerní linky z Prahy nebo Pardubic 
nemají téměř žádné přípoje, a nebo je nutné na ně čekat až 30 minut, což je pro cestujícího nevyhovující. 
Zlepšení by nastalo po setkání a dohodě zástupců MHD a ČD, které by mohlo přinést změny v jízdních 
řádech. 

Třetí slabá stránka je informovanost cestujících, kteří chtějí využít MHD, ale přijíždějí z jiných měst 
nebo okolních obcí. Těžko se na plánu linek vyznají a naleznou místo, kde mají mít například obchodní 
schůzku. Lze doporučil bych linky MHD vyznačit přímo v plánu města, jak už to některá města praktikují. 

Poslední, co lze pro MHD v Hradci Králové doporučit, je přejít na odbavovaní pomocí čipových karet. 
Vše asi hodně závisí na městu Pardubice a na ČD, protože v rámci systému VYDIS je potřeba mít stejné 
čtečky čipových karet, aby byla zajištěna kompatibilita. Ale je jisté, že systém čipových karet se bude muset 
zavést a je to jen otázka času. 
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g) Závěrečné shrnutí 

Závěrem lze konstatovat, že MHD Hradec Králové je perspektivní podnik, který má jistě před sebou 
budoucnost. Jednotlivými kroky v budoucnu je možno dojít k posunu a udržení atraktivity a pověsti MHD 
v městě Hradec Králové. 
 

5. ZÁSADY DOPRAVNÍ POLITIKY VYBRANÉHO MĚSTA 

Pro vybrané město v České republice, které ještě Zásady dopravní politiky nemá sestaveny, 
vypracujte tento dokument. Zásady dopravní politiky by měly nejlépe obsahovat následující části (kapitoly): 

• úvodní část (preambule), 

• hlavní principy dopravní politiky města,  

• dělba přepravní práce (jednotlivé druhy veřejné a individuální dopravy včetně dopravy v klidu), 

• koncepce dalšího vývoje dopravní obsluhy města (preference a integrace hromadné dopravy), 

• hlavní úkoly a shrnutí. 

Podklady: 
• příklady sestavených Zásad dopravních politik měst v České republice. 

Řešení (zvoleno město Pardubice): 
 
a) Úvod 

Doprava je spojujícím článkem mezi základními funkcemi města jako jsou průmysl, kultura, 
cestovní ruch a samotné bydlení; musí proto být vždy zajišťována na takové úrovni, která umožní 
harmonický rozvoj všech funkcí města. 

Doprava je měřítkem pro posouzení kvality a atraktivnosti jednotlivých lokalit ve městě. Rozvoj 
dopravní infrastruktury města musí proto vyhovovat rozvojovým plánům a cílům města. Hlavním 
strategickým cílem dopravní politiky města je dosáhnout stavu, při kterém celková úroveň dopravního 
systému bude v souladu s potřebami města a jeho dalším rozvojem. 

Pardubice jsou jako město velmi dobře dopravně dostupné, leží na koridorové železniční trati, která 
spojuje hlavní město Prahu s dalšími dvěmi velkými metropolemi, a to s Brnem a Ostravou. Co se týče 
silniční dopravy, tak hlavní tahy vedou spíše přes sousední Hradec Králové a obecně s úrovní silnic v České 
republice to není zcela na nejlepší úrovni. Městskou hromadnou dopravu ve městě zabezpečuje Dopravní 
podnik města Pardubic, a.s., který spolupracuje i s podnikem v Hradci Králové a společně s Českými 
drahami a společností Orlobus zastřešují projekt integrované dopravního systému VYDIS. Na vysoké úrovni 
se v neposlední řadě rozvíjí i cyklistika budováním cyklostezek. 

Doprava je měřítkem pro posouzení kvality a atraktivnosti jednotlivých lokalit ve městě. Rozvoj 
dopravní infrastruktury města musí proto vyhovovat rozvojovým plánům a cílům města. Hlavním 
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strategickým cílem dopravní politiky města je dosáhnout stavu, při kterém celková úroveň dopravního 
systému bude v souladu s potřebami města a jeho dalším rozvojem. 
 
b) Hlavní principy dopravní politiky města 

• Rozvoj dopravního systému zajišťovat ve vzájemném souladu s rozvojem sídelní soustavy, 
jak co do kapacit, tak co do času.  

• Pro obsluhu centra města vytvářet takové podmínky, aby rozhodující část nároků na přepravu osob 
mohla být uspokojena hromadnou dopravou. Individuální automobilovou dopravu je v centru města 
naopak nutno účinně regulovat. V přepravě nákladů lze připustit pouze nezbytnou dopravu 
zásobovací.  

• Provoz i rozvoj dopravního systému posuzovat nejen s ohledem na zajištění potřebné dopravní 
kapacity, ale zejména dbát na to, aby dopravní systém jako celek pracoval bezpečně a při zajištění 
dostatečné kvality všech jeho jednotlivých částí, jejich vzájemných vazeb i vztahů vůči uživatelům 
systému, tj. cestující veřejnosti a přepravcům.  

• Dbát na správný a proporcionální vývoj jednotlivých částí dopravního systému a jeho technickou 
základnu udržovat na úrovni odpovídající stavu technického rozvoje. Při zajišťování přepravních 
potřeb města a zájmového území preferovat provoz a rozvoj těch druhů doprav a dopravních 
systémů, které jsou příznivé pro tvorbu a ochranu životního prostředí.  

• Zvláštní pozornost věnovat zajištění bezpečného a pohodlného pohybu pěších a dbát, aby dopravní 
systém byl spolehlivě a snadno použitelný i pro děti a osoby s omezenou pohyblivostí a se sníženými 
orientačními možnostmi.  

• Soustavně spolupracovat s veřejností s cílem dosáhnout co nejvyšší míry informovanosti 
a spoluúčasti obyvatel na tvorbě dopravní politiky města.  

 
c) Dělba přepravní práce 
Železniční doprava 

Železniční doprava patří v Pardubicích k nejdůležitějším dopravním oborům. Město leží na trati 
vedoucí z Prahy do České Třebové, která je součástí prvního tranzitního koridoru Děčín – Praha – Brno – 
Břeclav. Díky tomu je zajištěno četné a rychlé spojení s Prahou, Brnem, ale také Olomoucí, Ostravou 
a dalšími městy. Ve stanici Pardubice hl.n. je přístup na odbočné tratě do Hradce Králové a Chrudimi. 
Obě tyto tratě se dosáhnou ze stanice Pardubice hl.n. jednokolejnou tratí do stanice Pardubice – Rosice nad 
Labem, kde se dělí. Právě tento úsek je jedním z mála problémových úseků díky své nedostatečné propustné 
výkonnosti. Jako řešení se nabízí jednak zdvojkolejnění tohoto úseku nebo vybudování nové tratě ve směru 
na Chrudim, která by stanici Pardubice hl.n. „opouštěla“ stejným směrem jako trať na Českou Třebovou. 
Vodní a letecká doprava 

V Pardubicích je zastoupena také letecká doprava, a to letištěm Pardubice. V rámci vodní dopravy 
se uvažuje o vybudování přístavu, který by byl napojen na labskou vodní cestu, nejdůležitější vodní cestu 
v České Republice. 
Individuální automobilová doprava a statická doprava 

V posledních letech nastupuje i v České republice trend, který je běžný ve vyspělejší části světa. Jedná 
se o to, že zvyšování životní úrovně a relativně nízké ceny osobních automobilů (např. levná vozidla 
z autobazarů) zapříčinily jejich masivní rozvoj. V dnešní době připadají na jeden osobní automobil již téměř 
dvě osoby. Velké množství automobilů dnes a denně zaplňuje české silnice a problémy činí zejména 
ve větších městech, kde se projevuje kongescemi na silnicích a přeplněností parkovišť. 



- 108 -              Drdla: Technologie a řízení dopravy - MHD 

Tento obecný stav lze konkrétně poukázat i na pardubických silnicích a parkovištích. V ranních 
a odpoledních špičkách lze sledovat problematickou silnici č. II/324, kde se od mostu P. Wonky 
ke křižovatce u Tesca tvoří dlouhé kolony silničních vozidel. V tomto úseku jsou výkyvy v dopravní 
nerovnoměrnosti asi nejmarkantnější. Kongescemi ale trpí i ostatní silnice vedoucí z centra města, což je 
částečně i způsobeno prostorným parkovištěm v centru města (parkovací plocha u Tesca), ale také 
neexistencí vhodného parkoviště na periferii města, na které by bylo vhodně napojeno na systém MHD. 
Řešením by bylo např. rozšíření parkoviště u obchodního domu Globus směrem k městu, kde existuje volná 
plocha. Problém s dopravními kongescemi existuje i na příjezdu od Chrudimi po silnici č. I/37. 

Dalším problémem s velkým množstvím osobních aut v Pardubicích je jejich odstavování především 
v hustě osídlených oblastech. Řešení lze spatřovat v budování nových a rekonstrukcí stávajících kapacitních 
garáží, resp. parkovacích domů. Cena za odstavování vozů by měla být stanovena tak, aby neodradila 
potencionální uživatele, neboť odstavování automobilů zejména na úzkých silnicích v místech koncentrace 
osob může být velmi nebezpečné (přístup záchranné služby a zejména hasičů je značně omezen). 
Nutnou podmínkou vzniku nového parkovacího domu je souhlas dotčených obyvatel. 
Městská hromadná doprava 

V současné době provozuje městskou hromadnou dopravu v Pardubicích „Dopravní podnik města 
Pardubic, a.s.“ se sídlem Teplého 2141, Pardubice. Kromě této hlavní činnosti nabízí ještě další služby 
v oboru.  

Hromadná přeprava osob je zajišťována pomocí autobusů a trolejbusů. Autobusy jsou provozovány 
na 13-ti denních linkách (6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 28) a dvou nočních linkách (linka A – 
jezdí denně, linka B – jezdí z pátku na sobotu a ze soboty na neděli). Vozový park není homogenní. 
Převládají nízkopodlažní městské autobusy Renault a staré dosluhující Karosy. Trolejbusy jsou provozovány 
na osmi linkách (1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13).  I zde pomalu probíhá obnova vozového parku. Síť linek 
je dostatečná, bohužel neumožňuje nasazení kloubových dopravních prostředků. 

V posledních letech byl nastolen pozitivní trend v organizaci městské hromadné dopravy. Zejména 
postupné zavádění intervalových jízdních řádů a harmonizace odjezdů linek na společných úsecích, 
což umožnilo ušetřit najeté kilometry a těchto pak využít k rozšíření nabídky spojů zejména ve večerních 
hodinách. Dále pak došlo, pomocí metod Operačního výzkumu, k optimalizaci výpomocných spojů, což opět 
ušetřilo nemalé finanční prostředky. Tento trend hledání nehospodárností je třeba zachovat i pro další léta. 
Dále je třeba zavést nový způsob odbavování cestujících, který by již plně počítal s přestupními jízdenkami a 
otevřel tak nové možnosti vedení linek - jako například obsluha satelitních obcí autobusy z koncových 
zastávek trolejbusů, což výrazně zlepší rozptylové podmínky v centru města. Tento odbavovací systém 
by měl být zaveden ve spolupráci s Dopravním podnikem města Hradce Králové, ČD a společností Orlobus, 
tedy IDS VYDIS. Dále je třeba se aktivně podílet na rozvoji IDS, aby se rozšiřoval nejen co do území, 
ale také co do škály nabízených služeb, přestupních terminálů a kvality cestování vůbec. Při nákupu nových 
vozidel MHD je třeba dbát na ekologičnost vozidel a je nutné preferovat nízkopodlažní autobusy a trolejbusy 
před vysokopodlažními. Co se týče organizace provozu MHD ve městě, tak Pardubice nejsou příliš dobře 
stavebně schopny zajistit oddělené jízdní pruhy pro MHD. Proto se musí zaměřit pozornost alespoň na 
zavedení preference vozidel MHD na křižovatkách. Zavedení tohoto opatření by mělo zkrátit jízdní dobu a 
přetáhnout zákazníky z individuální dopravy do prostředků MHD, což by mělo za následek zlepšení 
dopravní situace v centru města. 
Integrovaný dopravní systém VYDIS 

VYDIS je integrovaný dopravní systém, který umožňuje cestování dopravními prostředky MHD 
provozovanými Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s., Dopravním podnikem města Pardubic, 
a.s. a vlaky Českých drah především v úseku trati 031 Hradec Králové hl. n. - Pardubice hl. n. a dalších 
přilehlých traťových úsecích na jeden jízdní doklad za zvýhodněnou cenu. Do IDS vstoupil i první 
autobusový dopravce, a to společnost Orlobus. K VYDIS přistupují všichni dopravci zapojení do systému 
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na základě dohod a smluv mezi jednotlivými dopravci. Celý systém je rozdělen do několika tarifních zón. 
K dispozici jsou jízdenky na 1 den, 5 dnů a 30 dnů. 
Cyklistická doprava 

Pardubický kraj má příznivé podmínky a předpoklady pro rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky, 
tato oblast patří k jedné z priorit měst, svazků obcí i kraje. Na  území kraje je ve správě Klubu českých 
turistů celkem 2050 km vyznačených cyklotras, zřízených převážně z iniciativy jednotlivých svazků obcí 
(3. místo v krajích ČR). V kraji je také řada vybudovaných samostatných stezek pro cyklisty. Pro okresy 
Pardubice, Chrudim i Ústí nad Orlicí byl pořízen generel cyklotras, připravuje se dopracování pro celé území 
kraje.   

Příklady projektů: Ojedinělý systém městských cyklostezek a cyklotras města Pardubic, vybavený 
městským orientačním značením. Sdružení obcí Toulovcovy maštale připravilo zajímavý projekt cyklostezek 
MTB. Mikroregion Orlicko – Třebovsko připravuje projekt  víceúčelové cyklistické komunikace údolím 
Tiché Orlice. Kraj zadává vyhledávací studii samostatné cyklostezky spojující Pardubice a Chrudim. 
V oblasti cykloturistiky na Chrudimsku  a Pardubicku je významným počinem zřízení autobusové linky 
cyklobusu firmy Connex.  
 
d) Koncepce dalšího vývoje 
1. Hlavním posláním této koncepce je splnění těchto úkolů: 

• odklon silniční motorové dopravy, především individuální a těžké nákladní, mimo zastavěnou část 
města, 

• zvýšit atraktivnost integrovaného dopravního systému VYDIS, 

• omezení individuální dopravy v blízkosti vnitřního města, 

• pokračování ve zlepšování dopravních podmínek pro handicapované spoluobčany v prostředcích 
hromadné městské dopravy, 

• podpora dopravního systému Hail and Ride pro zdravotně postižené, 

• zvážení podpory dopravních systémů Park and Ride, Park and Bike, Park and Go. 
2. Vylepšení vazeb v rámci integrované regionální dopravy osob je jednou z nezbytných podmínek 

zatraktivnění  hromadné dopravy při snaze o zastavení poklesu jejího podílu při realizaci cest obyvatel 
Pardubického kraje a krajského města Pardubice prostřednictvím:  
• tvorby jednotné dopravní nabídky podle přepravních potřeb, 

• koordinace jízdních řádů, 

• prosazení legislativních úprav odstraňujících administrativní bariéry znesnadňují cestujícím 
kombinovat používání různých druhů hromadných doprav při realizaci cest, 

• jednotného systému informování a odbavování cestujících. 
3. Centrum města je třeba chránit před individuální dopravou vymezováním pěších zón, budováním 

technických a legislativních překážek, omezit vjezd do těchto částí zákazy. Výhledově zavést provoz 
city-busů v těchto městských částí pro zdravotně postižené. V nočních hodinách lze povolit vjezd 
do těchto částí města taxislužbě, která by měla mít roli doplňkovou k nočnímu provozu městské 
hromadné dopravy. 

4. Mezistátní a nejdůležitější vnitrostátní autobusové dálkové spoje soustřeďovat na hlavním autobusovém 
nádraží Pardubice, linky příměstské autobusové dopravy po dohodě s provozovatelem přednostně 
směrovat tak, aby pokryly chybějící nabídku hromadné dopravy. 

5. Cyklistická doprava podle zahraničních zkušeností je pro část populace perspektivním druhem dopravy, 
který neškodí životnímu prostředí a má minimální plošné požadavky. V poslední době hlavně v letních 
měsících mladými lidmi je využíváno také cestování na kolečkových bruslích. 
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6. Dořešit dopravní situaci pro tranzitní dopravu vybudováním městského obchvatu okolo celého města, pro 
návštěvníky výstavbou záchytných parkovacích domů v okrajových městských částech s přímou 
návazností na městskou hromadnou dopravu a tím dát možnost realizovat některý z dopravních systémů 
(park + ride, park + bike atd.) a zavádět preferenci pro silniční vozidla hromadné dopravy na světelných 
křižovatkách v katastrálním území města Pardubic.    

7. Snažit se v rámci VYDISu o taktovou či lépe o intervalovou železniční dopravu a o intervalovou 
městskou hromadnou dopravu. Jako páteřní dopravou na území města bude uvažována doprava 
trolejbusová a doplňkovou autobusová a taxislužba, v příměstských částech stěžejní dopravou bude 
autobusová.   

8. Pokračovat v započaté výstavbě technických zařízení pro lepší orientaci návštěvníků a pro snazší pohyb 
zdravotně postižených osob hlavně v místech křížení se silniční dopravou na území města. 

 
e) Shrnutí 

Jak již bylo řečeno, Pardubice jsou velmi dobře dostupným městem. Největší význam 
z celorepublikového hlediska má zde železniční doprava, která po úplném dokončení koridorových prací 
a zavedení nových jednotek PENDOLINO nabude ještě většího významu. Velkou budoucnost má také stále 
rozvíjející se integrovaný dopravní systém VYDIS. Nezapomíná se samozřejmě také na samotné město 
Pardubice, kde je i nadále největším cílem potlačovat individuální automobilovou dopravu v samotném 
centru města. Napomoci by tomu mělo zatraktivnění městské hromadné dopravy a dopravy cyklistické 
a v neposlední řadě i pěší. 
 

6. KVALITATIVNÍ UKAZATELE MHD 

Pro zadanou linku a ostatní vstupní hodnoty vypočtěte technickou a cestovní rychlost pro následující 
případy (KLEPRLÍK, 1998): 

• jedná se o trolejbusovou linku, kde jezdí vozidla s normální výškou podlahy, 

• dojde-li k preferenci trolejbusové dopravy a nasazení nízkopodlažních vozidel, 

• dojde-li k převedení dopravy na segregovaný systém (tramvaje) s nízkopodlažními vozidly. 

Podklady: 
a) Vzdálenosti mezi zastávkami na lince [m]: 

Úsek/varianta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0-1 600 700 900 700 1000 800 700 900 500 

1-2 800 1000 1000 800 700 500 700 800 1000 

2-3 500 700 600 1000 600 800 500 900 900 

3-4 1000 500 700 500 900 700 600 800 600 

4-5 600 600 800 600 700 900 1000 500 500 

b) Traťové rychlosti: 

 maximální [km/h] omezená [km/h] 

v prostoru ulice 60 40 
segregovaná trať 80 60 

c) Omezení rychlosti a počet křižovatek na úseku: 

úsek Omezení rychlosti na úseku (ano … +) Počet křižovatek na úseku 
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a b c d e f g h i A B C D E F G H I 

0-1 + +  + + +    0 1 0 2 1 0 1 0 0 
1-2  + +  + +  +  1 0 0 0 1 1 0 1 2 
2-3  +   +  + +  0 2 0 1 1 1 0 1 1 
3-4   + + +  +   1 0 1 0 0 1 0 0 1 
4-5      + +   0 0 1 1 0 0 1 0 1 

d) Hodnoty zrychlení 

typ kol Ocelová kola Pneumatiky 

traťová rychlost [km/h] a=b [m*s-2] a=b [m*s-2] 

40 1,3 1,5 

60 1,15 1,3 

80 1,05 1,15 

e) Doba pobytu na zastávkách 

• vozidla se schůdky:  30s 

• nízkopodlažní vozidla:  20s 
f) Ztrátový čas na zastávce:  20s 

Řešení:  
Zvoleny následující varianty z jednotlivých částí zadání: 

• vzdálenosti mezi zastávkami na lince – 4, 

• omezení rychlosti na úseku – d, 

• počet křižovatek na úseku – D. 
 
Nákres řešení (s uvedenými čísly zastávek a čísly křižovatek): 

 
Výpočet (poslední dva sloupce jsou vzdálenosti v metrech !!!):  
 



trolejbus 
vysokopodlažní 

trolejbus 
nízkopodlažní 

tramvaj 
segregovaná 

ujetá dráha 
[m] 

ús
ek

y 

Průběh cesty 

vtechnická vcestovní vtechnická vcestovní vtechnická vcestovní pneu ocel 

zrychlení z vozovny [m*s-2] 7,41 7,41 7,41 7,41 14,49 14,49 41,18 120,73

jízda ke křižovatce 1 [s] 13,59 13,59 13,59 13,59 9,17 9,17 150,97 152,85

čekání na křižovatce 1 [s] 7,41 7,41 7,41 7,41 0,00 0,00 41,18 0,00

jízda ke křižovatce 2  [s] 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

čekání na křižovatce 2  [s] 7,41 7,41 7,41 7,41 0,00 0,00 41,18 0,00

jízda k zastávce 1  [s] 13,59 13,59 13,59 13,59 9,17 9,17 150,97 152,85

ús
ek

 
0 

- 1
 

zpomalení u zastávky 1 [m*s-2] 7,41 7,41 7,41 7,41 0,00 0,00 41,18 0,00
  čekání na zastávce 1 [s] 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zrychlení za zastávkou 1 [m*s-2] 7,41 7,41 7,41 7,41 0,00 0,00 41,18 0,00

jízda k zastávce 2  [s] 13,59 13,59 13,59 13,59 9,17 9,17 150,97 152,85

ús
ek

 
1 

- 2
 

zpomalení u zastávky 2 [m*s-2] 7,41 7,41 7,41 7,41 14,49 14,49 41,18 120,73

  čekání na zastávce 2 [s] 0,00 30,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

zrychlení za zastávkou 2 [m*s-2] 12,82 12,82 12,82 12,82 21,16 21,16 106,83 235,07

jízda ke křižovatce 3 [s] 35,18 35,18 35,18 35,18 14,84 14,84 586,34 329,86

čekání na křižovatce 3 [s] 12,82 12,82 12,82 12,82 21,16 21,16 106,83 235,07

jízda k zastávce 3 [s] 0,00 30,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

ús
ek

 
2 

- 3
 

zpomalení u zastávky 3 [m*s-2] 12,82 12,82 12,82 12,82 21,16 21,16 106,83 235,07

  čekání na zastávce 3 [s] 17,18 17,18 17,18 17,18 11,92 11,92 286,34 264,93

zrychlení za zastávkou 3 [m*s-2] 12,82 12,82 12,82 12,82 0,00 0,00 106,83 0,00

jízda k zastávce 4  [s] 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ús
ek

 
3 

- 4
 

zpomalení u zastávky 4 [m*s-2] 12,82 12,82 12,82 12,82 0,00 0,00 106,83 0,00

  čekání na zastávce 4 [s] 17,18 17,18 17,18 17,18 11,92 11,92 286,34 264,93

zrychlení za zastávkou 4 [m*s-2] 12,82 12,82 12,82 12,82 21,16 21,16 106,83 235,07

jízda ke křižovatce 4 [s] 0,00 30,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

čekání na křižovatce 4 [s] 7,41 7,41 7,41 7,41 14,49 14,49 41,18 120,73

jízda k zastávce 5 [s] 37,59 37,59 37,59 37,59 15,51 15,51 417,64 258,54

ús
ek

 
4 

- 5
 

zpomalení u zastávky 5 [m*s-2] 7,41 7,41 7,41 7,41 14,49 14,49 41,18 120,73

  celkem sekund 425,74 545,74 425,74 505,74 272,46 352,46 
  celkem hodin 0,12 0,15 0,12 0,14 0,08 0,10   
  celkem minut 7,09 9,10 7,09 8,43 4,54 5,87  

  konečná prům. rychlost [km*h-1] 33,82 26,39 33,82 28,47 52,85 40,86  
 

Použité (všeobecně známé) vzorce z dynamiky:  
t
sv =    t* av =  2 t*a * 

2
1s =  

Závěr: 
Trolejbusy a tramvaje dosáhly následujících rychlostí : 

 technická rychlost [km/h] cestovní rychlost [km/h] 
trolejbus vysokopodlažní 33,82 26,39 
trolejbus nízkopodlažní 33,82 28,47 
tramvaj segregovaná 52,85 40,86 

7. STANDARDY KVALITY MHD, NOSNÝ DRUH MHD 

Část A: 

- 112 -              Drdla: Technologie a řízení dopravy - MHD 



Drdla: Technologie a řízení dopravy - MHD  - 113 - 

Proveďte kontrolní výpočty, zda 2 vybraní obyvatelé Prahy dosáhnou v době 20 minut těžiště centra 
města = chodníková úroveň u výstupu ze stanice metra Můstek (KLEPRLÍK, 1998). 
1. obyvatel … k nejbližší stanici metra je schopen dojít za 6 minut, přičemž metrem překonává vzdálenost 
uvedenou v tabulce 
2. obyvatel … k nejbližší zastávce je schopen dojít za 4 minuty, přičemž po jízdě autobusem přestupuje 
na metro (vzdálenosti zadány v tabulce) 

 

varianta  1 2 3 4 5 6 

interval – metro min 2 3 4 5 6 10 

interval – autobus min 5 7,5 12 15 20 30 

vzdálenost – metro m 3000 3500 4000 4500 5000 7000 

vzdálenost – autobus m 500 700 900 1100 1300 2200 

 

Část B: 
Určete nosný (kmenový) subsystém MHD pro město zadané velikosti. Podmínkou je dosažení centra 

města tímto druhem dopravy v dané době. Pozn.: výpočty provádějte pro subsystémy MHD v posloupnosti 
autobus – městská tramvaj – rychlodrážní tramvaj – metro. 

 

varianta  1 2 3 4 

počet obyvatel města tisíc obyvatel nad 1000 500-1000 250-500 100-250 

modelový poloměr města km 14,1 10,3 7,3 5,2 

interval – autobus min. 5 7,5 12 15 

interval – městská tramvaj min. 5 6 7,5 10 

interval – rychlodrážní tramvaj min. 3 5 6 7,5 

interval – metro min. 2 3 4 5 

dosažení středu města min. 35 30 25 20 

chůze k zastávce min. 5 6 7 8 

 

Další potřebné údaje: 
1. Přestupní vazby – časové ztráty (viz standardy kvality, Dopravní podnik hl. m. Prahy) 

metro – vchod do metra … 1,5 min 
metro – povrchová MHD … 2,6 min 

2. Cestovní rychlosti jednotlivých subsystémů MHD 
Autobus … 23 km/h 
Městská tramvaj … 20 km/h 

Rychlodrážní tramvaj … 34 km/h 
Metro … 30 km/h 

 

Řešení:  
 

Část A (řešeno pro variantu 1): 



  1. Cestování pouze metrem  

pořadí činnost čas (min) 

1. chůze ke vchodu do stanice metra 6,0 

2. přestup z povrchu na nástupiště metra 1,5 

3. doba čekání na spoj metra 1,0 

4. doba jízdy metrem 6,0 

5. přestup ze stanice metra na povrch 1,5 

 celkem 16,0 

 
 
 
 
 
 
splňuje podmínku 
  

2. Cestování autobusem a metrem  

pořadí činnost čas (min) 

1. chůze na zastávku autobusu 4,0 

2. čekání na autobusový spoj 2,5 

3. doba jízdy autobusem 1,3 

4. přestup do stanice metra 2,6 

5. doba čekání na spoj metra 1,0 

6. doba jízdy metrem 6,0 

7. chůze ze stanice metra 1,5 

 celkem 18,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
splňuje podmínku 
 

Závěr k části A: Oba obyvatelé města Prahy se dostanou z bydliště do centra do 20-ti minut. 
 

Část B (řešeno pro variantu 1): 

  Autobus Městská tramvaj 
Rychlodrážní 

tramvaj Metro 

doba chůze [min] 5 5 5 5 

ztráty z přestupu [min] 0 0 0 1,5 

doba čekání [min] 2,5 2,5 1,5 1 

jízda [min] 36,8 42,3 24,9 28,2 

ztráty z přestupu [min] 0 0 0 1,5 

doba chůze [min] 5 5 5 5 

CELKEM [min] 49,3 54,8 36,4 42,2 

 
Závěr k části B: za požadovaný čas 35 minut cestující nedosáhne centra žádným dopravním prostředkem. 
Nejblíže této podmínce je při využití rychlodrážní tramvaje. 

8. EKOLOGIE A MHD 

Ke stanovenému dni vlastnil Dopravní podnik celkem 100 autobusů splňující daný předpis pro emise 
dle následující tabulky: 
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varianta předpis pro 
emise 

rok výroby 
autobusů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EHK 49.00 1986-1989 4
0 

3
0 

3
0 

4
0 

1
0 

2
0 

2
0 

1
0 

1
0 

EHK 49.01 1990-1992 3
0 

4
0 

4
0 

3
0 

2
0 

3
0 

4
0 

4
0 

3
0 

EHK 49.02 1993-1995 2
0 

2
0 

1
0 

1
0 

4
0 

4
0 

3
0 

3
0 

4
0 

EHK 49.03 po 1996 1
0 

1
0 

2
0 

2
0 

3
0 

1
0 

1
0 

2
0 

2
0 

 
Pro další výpočty se budou uvažovat modelové hodnoty produkce měrných emisí [g/kWh] uvedených 

v následující tabulce (GRAJA, 1998): 

produkce emisí [g/kWh] novela předpisu platí od 

CO HC NOx částice 

EHK 49.00 1983 16,00 5,00 20,00 1,00 

EHK 49.01 1990 12,50 3,00 16,00 0,70 

EHK 49.02 (EURO I) 1990 6,00 1,50 10,00 0,50 

EHK 49.03 (EURO II) 1996 5,00 1,50 8,00 0,25 

EURO III 1999 2,50 1,00 6,00 0,20 

 
Další podklady: 
1) suma jízdních výkonů autobusů bude pro jednotlivé varianty A – D v hodnoceném roce činit: 

A … 4,0 mil. km B … 4,5 mil. km C … 5,0 mil. km D … 5,5 mil. km 
2) průměrná spotřeba nafty je 37,4 litrů / 100 km 
3) hustota nafty je 0,83 kg / dm3

4) výhřevnost nafty je 42 MJ / kg 
5) průměrná měrná spotřeba 250 g / kWh 

 
Úkol 1: Vypočtěte, jaké množství emisí vyprodukují vozidla podniku MHD v daném roce. 
Úkol 2: Vypočtěte toto množství za předpokladu, že se podnik rozhodne zakoupit (viz varianta) 

V … 20 X … 15 Y … 10 Z … 5 
nových autobusů vyhovujících předpisu EURO III, přičemž z vozového parku vyřadí nejstarší vozidla. 

Úkol 3: Vypočtené hodnoty z obou případů naneste do sloupcového grafu. Výsečovým grafem znázorněte 
podíl jednotlivých druhů emisí na celkovém počtu v původním i novém stavu. 
Úkol 4: V asi deseti větách formulujte problematiku ekologizace MHD. 

 

 

 

Řešení (uvažována varianta 3-C-Y):  



Úkol 1: 
roční výkon jednoho autobusu … 50000 km 
roční spotřeba jednoho autobusu … 18700 litrů 
hmotnost paliva jednoho autobusu za rok … 15521 kg 
výhřevnost paliva jednoho autobusu za rok … 651882 MJ 
(měrný) výkon jednoho autobusu za rok … 62084 kWh 

produkce emisí [g/kWh] novela předpisu vozidel 

CO HC NOx částice 

EHK 49.00 30 29800320 9312600 37250400 1862520 

EHK 49.01 40 31042000 7450080 39733760 1738352 

EHK 49.02 (EURO I) 10 3725040 931260 6208400 310420 

EHK 49.03 (EURO II) 20 6208400 1862520 9933440 310420 

celkem [g/rok] 70775760 19556460 93126000 4221712 

celkem [kg/rok] 70776 19556 93126 4222 

 

Úkol 2: 

produkce emisí [g/kWh] novela předpisu platí od 

CO HC NOx částice 

EHK 49.00 20 19866880 6208400 24833600 1241680 

EHK 49.01 40 31042000 7450080 39733760 1738352 

EHK 49.02 (EURO I) 10 3725040 931260 6208400 310420 

EHK 49.03 (EURO II) 20 6208400 1862520 9933440 310420 

EURO III 10 1552100 620840 3725040 124168 

celkem [g/rok] 62394420 17073100 84434240 3725040 

celkem [kg/rok] 62394 17073 84434 3725 

 

Úkol 3: 

Srovnání emisí před a po zakoupení vozidel s EURO III

0

20000

40000

60000

80000

100000

CO HC NOx částice

emise

kg
 / 

ro
k
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Podíly emisí před zakoupením vozidel

HC
10%

CO
38%

částice
2%

NOx
50%

Podíly emisí po zakoupení vozidel

částice
2%

CO
37%

NOx
51%

HC
10%

 
 

Úkol 4: 
Silniční doprava vyprodukuje 90% emisí z veškeré dopravy. Z toho významný podíl zaujímá 

autobusový subsystém městské hromadné dopravy. Avšak kromě různých druhů elektrické trakce v MHD 
se žádné město neobejde bez autobusového subsystému MHD. Výhodou elektrické trakce MHD je takřka 
nulová produkce škodlivých látek. Nevýhodou jsou však vysoké náklady na vybudování dopravní 
infrastruktury. Při provozu autobusů MHD tyto vysoké fixní náklady odpadají, bohužel právě provoz 
autobusů ve městě nejvíce narušuje životní prostředí produkcí škodlivých emisí. Účinky škodlivin 
ze spalovacích motorů - jako jsou oxid uhelnatý, oxid uhlíku a dusíku, uhlovodíky, karcinogenní látky 
a částice - přesahují okolí zdrojů a způsobují vznik kyselých dešťů, skleníkového efektu či karcinogenních 
onemocnění. 

Velkým přínosem je zavedení trolejbusů, které vede ke značnému snížení emisí především v centrech 
měst. Vhodnou alternativou je použití vozidel s pohonem na alternativní paliva např. CNG - stlačený zemní 
plyn, bionafta, bioplyn nebo nových CITY BUSŮ, které splňují náročné ekologické normy EURO III 
a EURO IV. 

Snahou dopravců by mělo být optimální nabídka služeb a minimalizovat nebo rušit spoje, které jsou 
využity velmi málo nebo vůbec. 
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9. OBĚHY VOZIDEL MHD NA LINCE 

Linka o délce L je v provozu v pracovních dnech od 4.30 do 23.30. V době od 5.00 do 9.00 a od 13.00 
do 17.00 je přepravní špička, kdy je nutné zajistit provoz s intervalem nejvýše Iš. Mimo špičku musí 
dosahovat interval hodnoty nejvýše Is. Provoz je třeba zajistit co nejhospodárněji, tzn. s co nejmenším 
počtem řidičů a vozidel. Současně je nutné dodržet ustanovení zákona 475/2001 Sb. o pracovní době a době 
odpočinku zaměstnanců v dopravě (zde důraz na problematiku ve vztahu k MHD), který mj. stanoví: 

• denní doba řízení jednoho řidiče může být nejvýše 9 hodin, do této doby se nezapočítávají přestávky 
v délce 15 a více minut, 

• po 4 hodinách řízení musí následovat nejméně 30 minut odpočinku, tuto přestávku lze čerpat 
i po částech dlouhých alespoň 10 minut (nezapočítává se do doby řízení). 

Autobusy jsou přes noc deponovány ve vozovně. Před vyjetím musí být připraveny na jízdu, což trvá 
20 minut. Provoz musí začít a skončit na některé konečné, není stanoveno na které. Zaměstnanci v denní 
směně musí mít možnost oběda v době od 11.00 do 14.00, jídelna se nachází v areálu vozovny. Oběd trvá 30  
minut, předchází mu hygiena v trvání 15 minut. Řidiči se mohou střídat i mimo vozovnu, ale pouze 
na konečné (KLEPRLÍK, 1998). 
 
varianta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
L [km] 8 9 10 8 9 10 8 9 10
Iš [min] 10 12 15 6 10 12 6 10 10
Is [min] 20 30 30 10 20 20 12 16 20
 
Schéma linky: 

spoj X-Y nebo Y-X 

 
                               konečná X        vozovna V                  konečná Y 
 

Další podklady: 
• minimální doba pobytu na konečné … tOBR = 5 min 
• vzdálenost V-X … LV-X = 2 km 
• vzdálenost V-Y … LV-Y = 3 km 
• cestovní rychlost autobusu … vC = 22 km/hod 

Stanovte oběhy vozidel a řidičů na zadané lince. 
 

Řešení (pro variantu 3):  

Potřebný počet vozidel ve špičce: 
Š

OBR
CŠ

V I

t
V
L

N
*260**2 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

≈  = 
15

5*260*
22
10*2 +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= 4,3 ≈ 5 vozidel 

Potřebný počet vozidel v sedle: 
S

OBR
CS

V I

t
V
L

N
*260**2 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

≈  = 
30

5*260*
22
10*2 +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= 2,2 ≈ 3 vozidla 
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Pozn.: ve výše uvedených výpočtech nejsou zahrnuty bezpečnostní přestávky, čas na oběd, jízda mezi 
konečnou zastávkou a vozovnou a další požadované časy – tzn., že celkový potřebný počet vozidel bude 
ve skutečnosti pravděpodobně vyšší. 

Doba oběhu vozidla na lince: min55,645*260*
22
10*2*260**2 =+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= OBR

C
O t

V
LT  

Doba jízdy z vozovny V na konečnou X: min6min45,560*
22
260* ≈=== −

−
C

XV
XV v

L
t   

Doba jízdy z vozovny V na konečnou Y: min9min18,860*
22
360* ≈=== −

−
C

YV
YV v

L
t  

 

Vozidlo A (řidič 1 | řidič 2) 

V 4.21    12.37  13.24  17.07  18.21  23.04  

Y 4.30 6.00 7.30 9.00 11.00   14.15 15.45  18.30 20.30 22.30  

X 4.58 6.28 7.58 9.28 11.28   14.43 16.13  18.58 20.58 22.58  

X 5.15 6.45 8.15 10.00 12.00  13.30 15.00 16.30  19.30 21.30   
Y 4.43 7.13 8.43 10.28 12.28  13.58 15.28 16.58  19.58 21.58   

 

Vozidlo B (řidič 3 | řidič 4) 

V 4.24     12.34  13.21  17.04  18.24  23.07

Y  5.15 6.45 8.15 10.00 12.00  13.30 15.00 16.30   19.30 21.30
X  4.43 7.13 8.43 10.28 12.28  13.58 15.28 16.58   19.58 21.58

X 4.30 6.00 7.30 9.00 11.00   14.15 15.45   18.30 20.30 22.30

Y 4.58 6.28 7.58 9.28 11.28   14.43 16.13   18.58 20.58 22.58

 

Vozidlo C (řidič 5 | řidič 6) 

V 4.54    12.04  12.51   18.04  18.51  23.34

Y 5.00 6.30 8.00 9.30 11.30  13.00 14.30 16.00 17.30  19.00 21.00 23.00

X 5.28 6.58 8.28 9.58 11.58  13.28 14.58 16.28 17.58  19.28 21.28 23.28

X 5.45 7.15 8.45 10.30   13.45 15.15 16.45   20.00 22.00  
Y 6.13 7.43 9.13 10.58   14.13 15.43 17.13   20.28 22.28  

 

Vozidlo D (řidič 7 | řidič 8) 

V 4.54    12.07  12.54   18.07  18.54  23.37

Y  5.45 7.15 8.45 10.30   13.45 15.15 16.45   20.00 22.00
X  6.13 7.43 9.13 10.58   14.13 15.43 17.13   20.28 22.28

X 5.00 6.30 8.00 9.30 11.30  13.00 14.30 16.00 17.30  19.00 21.00 23.00

Y 5.28 6.58 8.28 9.58 11.58  13.28 14.58 16.28 17.58  19.28 21.28 23.28
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Vozidlo E (řidič 9) 

V 5.21  9.04  12.24    18.34      

Y 5.30 7.00 8.30   13.15 14.45 16.15 18.00      
X 5.58 7.28 8.58   13.43 15.13 16.43 18.28      

X 6.15 7.45   12.30 14.00 15.30 17.00       
Y 6.43 8.13   12.58 14.28 15.58 17.28       

 

Vozidlo F (řidič 10) 

V 5.24  9.07  12.21   18.37       

Y  6.15 7.45  12.30 14.00 15.30 17.00       
X  6.43 8.13  12.58 14.28 15.58 17.28       

X 5.30 7.00 8.30  13.15 14.45 16.15 18.00       
Y 5.58 7.28 8.58  13.43 15.13 16.43 18.28       

 
Jízdní řád a zajištění spojů pro směr X – Y:  

řidič / vozidlo X → Y 1/A 2/A 3/B 4/B 5/C 6/C 7/D 8/D 9/E 10/F 

4 30   30        

5 00  15  30  45 15    45  00   30 

6 00  15  30  45 45  00    30  15  

7 00  15  30  45   30  15    45 00 

8 00  15  30  45 15    45  00   30 

9 00  30   00    30    

10 00  30 00    30      

11 00  30   00    30    

12 00  30 00        30  

13 00  15  30  45  30   45  00   15 

14 00  15  30  45    15    30 00 45 

15 00  15  30  45  00  45  15   30  

16 00  15  30  45  30    45  00  15 

17 00  30        30 00  

18 00  30    30      00 

19 00  30  30      00   

20 00  30    30  00     

21 00  30  30      00   

22 00  30    30  00     

23 00        00   

Jízdní řád a zajištění spojů pro směr Y – X: 
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řidič / vozidlo Y → X 1/A 2/A 3/B 4/B 5/C 6/C 7/D 8/D 9/E 10/F 

4 30 30          

5 00  15  30  45   15  00  45  30  

6 00  15  30  45 00  45  30     15 

7 00  15  30  45 30      15  00 45 

8 00  15  30  45   15  00  45  30  

9 00  30 00    30      

10 00  30   00    30    

11 00  30 00    30      

12 00  30   00       30 

13 00  15  30  45    30 00  45  15  

14 00  15  30  45  15    30   45 00 

15 00  15  30  45  45  00    15  30 

16 00  15  30  45    30  00  45 15  

17 00  30      30    00 

18 00  30  30       00  

19 00  30    30  00     

20 00  30  30      00   

21 00  30    30  00     

22 00  30  30      00   

23 00      00     

 
Rozpis činnosti řidičů: 

číslo 
řidiče 

nástup/ 
střídání 

příprava ve 
vozovně 

doba jízdy počet 
spojů 

oběd/ 
přestávka 

střídání/ 
odchod 

1 4.01 4.01-4.21 4.30-12.28 10 12.37-13.24 13.24 

2 13.24 --- 13.30-16.58, 18.30-22.58 10 17.07-18.21 23.04 

3 4.04 4.04-4.24 4.30-12.28 10 12.34-13.21 13.21 

4 13.21 --- 13.30-16.58, 18.30-22.58 10 17.04-18.24 23.07 

5 4.34 4.34-4.54 5.00-11.58, 13.00-14.13 11 12.04-12.51 14.30 

6 14.30 --- 14.30-17.58, 19.00-23.28 10 18.04-18.51 23.34 

7 4.34 4.34-4.54 5.00-11.58, 13.00-14.13 11 12.07-12.54 14.30 

8 14.30 --- 14.30-17.58, 19.00-23.28 10 18.07-18.54 23.37 

9 5.01 5.01-5.21 5.30-8.58, 12.30-18.28 13 9.04-12.24 18.34 

10 5.04 5.04-5.24 5.30-8.58, 12.30-18.28 13 9.07-12.21 18.37 

 
Závěr: 



Ve špičce jezdí celkem 6 vozidel a v sedle jezdí 4 vozidla. Za celý den se na lince vystřídá 10 řidičů, 
jejich doba řízení závisí na příslušném turnusu (kurzu). Přestávky řidiči čerpali v průběhu své pracovní doby, 
protože doba mezi po sobě následujícími spoji, na kterých jezdí, je minimálně 17 minut, takže mají 
dostatečný čas na odpočinek a nemusí po 4,5 hodinách přerušit jízdu a mít přestávku 45 minut.  

10. PŘIDĚLENÍ KAPACITY VOZOVÉHO PARKU MHD 

Přidělte kapacitu vozového parku zadaným linkám podle níže uvedeného schématu (KLEPRLÍK, 
1998). Trolejbusy a autobusy jsou nasazeny na zadaných linkách a jejich celková kapacita je u trolejbusů 
100 míst a u autobusů 150 míst (zohledňují se v těchto stanovených hodnotách nepravidelnosti přepravy 
osob). Zjistěte, do jaké míry je možno pokrýt přepravní požadavky cestujících. 

Známé jsou předpokládané proudy cestujících za hodinu, počet oběhů za hodinu na jednotlivých 
linkách a navrhované trasy linek. 
 
Podklady (zadání variant): 
 

varianta trolejbus 
(linky) 

autobus
(linky) 

proudy varianta trolejbus
(linky) 

autobus 
(linky)

proudy 

1 3 1, 5 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13 10 1, 3 2 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13

2 4 2, 5 4, 7, 8, 9, 10 11 1, 2 4 2, 3, 7, 9, 12, 13 

3 3 1, 4 1, 2, 6, 7, 9, 12 12 3 4, 5 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

4 2, 3 1 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13 13 5 1, 3 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13 

5 2 1, 4 2, 3, 7, 9, 12, 13 14 2, 4 5 4, 7, 8, 9, 10 

6 3, 4 5 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 15 3, 4 1 1, 2, 6, 7, 9, 12 

7 1 3, 5 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13 16 3 1, 2 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13

8 2 4, 5 4, 7, 8, 9, 10 17 4 1, 2 2, 3, 7, 9, 12, 13 

9 1 3, 4 1, 2, 6, 7, 9, 12 18 4 3, 5 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

 
Schéma sítě: 
 

                          A 
 

 
     B                  C                    D                     E 
 

 
                          F                    G                     H                     I 
Trasování linek MHD: 

číslo linky trasování linky (druh linky) počet oběhů / hod 
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1 B – C – F – G – H – I a zpět (kyvadlová linka) 1 

2 A – D – G – F – C – A (okružní jednosměrná linka) 3 

3 C – F – G – H – E – D – C (okružní jednosměrná linka) 3 

4 A – D – G – H – I a zpět (kyvadlová linka) 2 

5 A – C – D – E – H a zpět (kyvadlová linka) 2 

 
Proudy cestujících (proudy jsou jednosměrné, tedy orientované !!), přičemž velikost proudu 
se na jednotlivých dílčích hranách dopravní sítě nemění, jsou následující: 

proud trasování proudu velikost proudu  proud trasování proudu velikost proudu 

1 I – H – E – D – A 150  8 D – C – A 300 

2 I – H – G – F – C 100  9 A – D – G 250 

3 H – G – F – C – B 200  10 A – D – E – H 100 

4 H – G – D – C – A 50  11 A – C – B 50 

5 H – E – D 250  12 B – C – F – G – H - I 150 

6 H – E – D – C – B 100  13 B – C – F – G 250 

7 G – D – A 150     

 

Řešení (pro variantu 2):  

Vstupní hodnoty: 
• linky: trolejbusová 4, autobusové 2 a 5 
• proudy cestujících: 4, 7, 8, 9, 10 

Obsluha jednotlivých hran dopravní sítě linkami MHD: 
 

                         A 
1 

11     12   2 
                                   14                    16 
                         C                    D                     E 

    13          15 
 10     4      3      18     17 

        5   7 
                          F                    G                     H                     I 

       9           6  8 
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Úseky Proudy Požadavky Linky 

1 P9, P10 350 2 + 4 
2 P7 150 4 
3 P9 250 2 
4 P4, P7 200 2 + 4 
5 - - 4 
6 P4 50 4 
7 - - 4 
8 - - 4 
9 - - 2 
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Úseky Proudy Požadavky Linky 

10 - - 2 
11 P4, P8 350 2 + 5 
12 - - 5 
13 - - 5 
14 P4, P8 350 5 
15 P10 100 5 
16 - - 5 
17 P10 100 5 
18 - - 5 

Dále se použije Simplexová metoda s následujícím zápisem: 

035042 ≥−+ yxx  

01504 ≥− yx  

02502 ≥− yx  

020042 ≥−+ yxx  

0504 ≥− yx  

035052 ≥−+ yxx  

03505 ≥− yx  

01005 ≥− yx  

150
23
52 ≤+

xx
 

100
2

4 ≤
x

 

max y 

1,0∈y ; 0>∧∈ ii xZx  



Pomocí Řešitele v rámci aplikace Microsoft Excel byly získány následující výsledky: 

hcestujícícKx

hcestujícícKx

hcestujícícKx

y

5,101
2

203203

5,43
2

8787

3,48
3

145145

58,0

35

24

12

==⇒=

==⇒=

==⇒=

=

 

1505,1013,4831 ≤+=+ KK   (splněno) 

1005,434 ≤=K (splněno) 

 
úseky požadavky 

výchozí 
požadavky 

snížené (krát y) 
nabídka 

míst 
využití 

[%] 

1 350 203 232 87,5 

2 150 87 87 100,0 

3 250 145 145 100,0 

4 200 116 232 50,0 

6 50 29 87 33,3 

11 350 203 348 58,3 

14 350 203 203 100,0 

15 100 58 203 28,6 

17 100 58 203 28,6 

 
Závěrečné zhodnocení: 

V rámci výpočtu bylo zjištěno, že nelze na určené síti uspokojit přepravní požadavky všech cestujících 
místy k sezení. Simplexovou metodou vyšlo řešení, které pokryje 58% požadavků cestujících. 

Výsledky výpočtu splňují všechny omezující podmínky a kritéria zadané pro Simplexovou metodu. 
 

11. INTERVALY MEZI SPOJI NA TRAMVAJOVÉ SÍTI MHD 

Zjistěte minimální počty tramvajových spojů za hodinu (četnost obsluhy) na zadané dopravní síti 
v jednotlivých úsecích a v jednotlivých obdobích dne při dodržení vstupních podkladů (DUTSCH, 2003). 

Nasazované tramvajové soupravy jsou slouženy ze dvou tramvajových kloubových vozidel s celkovou 
kapacitou 300 cestujících. 

Doporučené minimální hodnoty intervalů mezi spoji jsou: 
• ranní a odpolední špička, dopolední sedlo … 15 minut.  
• večerní sedlo … 20 minut, 
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Během provozu nesmí být překročen stupeň obsaditelnosti γ v jednotlivých obdobích dne: 

Varianty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

γ - ranní špička 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 

γ - dopolední sedlo 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

γ - odpolední špička 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 

γ - večerní sedlo 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

Pozn.: γ má jednotku [cestující / místo k sezení] 
Schéma tramvajové sítě MHD (všechny tratě s výjimkou smyček jsou dvoukolejné s pravostranným 
provozem, číslice v závorkách udávají jízdní doby v minutách): 
 
                 Q                    vozovna 
 

   E 
           
                   

F 
                        T                          O                 centrum 

                      A         
    

                                 H1                    H2 
                     

 
        L                 K                                                I 

 
Přepravní proudy: 

úsek počet osob / hodina / směr 

A-E max. 200 

E-F špička 850, sedlo 700; v sedlech se připouští stupeň obsaditelnosti až 0,4 

F-H ranní špička 1900, dopolední sedlo 500, odpolední špička 4500, večerní sedlo 300 

I-H1 / I-
H2 

úsek v rekonstrukci, nahrazeno autobusy (1 vozidlo … 150 osob), mimo večerní sedlo periodický 
provoz 8 vozidel za hodinu, ve večerním sedle 4 vozidla za hodinu 

Q-T poblíž Q žije 3000 obyvatel, ve špičkách 0,1 jízdy za hodinu na obyvatele, v dopoledním sedle 
přes 50% hodnoty, ve večerním sedle 2/3 hodnoty dopoledního sedla 

T-O poblíž T žije 6000 obyvatel, do centra se přemísťují i cestující z úseku Q-T, ostatní stejné jako 
v úseku Q-T 

L-O poblíž T žije 9000 obyvatel, pouze 2/3 mohou využít hromadnou dopravu (dvě třetiny hodnoty 
z úseku T-O), ostatní stejné jako v úseku Q-T 

 
Pro zjišťování četnosti obsluhy obecně platí následující vztahy: 
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)( P
Qf

*maxγ
= ;  

f
i 1
= ; 

f … četnost obsluhy pro dopravní směr [počet souprav / časová jednotka], 
P … počet míst v soupravě, 
Q … přepravní proud [osoby / časová jednotka], 

γmax … maximální stupeň obsazenosti (vztah k počtu cestujících), 
i … odstup mezi spoji. 

Řešení (pro variantu 1):  

( ) 4
60/15

11
min ===

i
denf  spoje/hod mimo večerní sedlo 

3
60/20

11)(min ===
i

večf  spoje/hod ve večerním sedle 

Úsek A-F: 

ranní a odpolední špička: ( ) ( ) min151
5,0*300

200
min3

1 =⇒〈== idenff  

dopolední sedlo: ( ) ( ) min152
3,0*300

200
min9

2 =⇒〈== idenff  

večerní sedlo: ( ) min20)(2
3,0*300

200
min9

2 =⇒〈== ivečff  

Úsek E-F: 

ranní a odpolední špička: ( ) ( ) min1065
5,0*300

850
min3

2 =⇒〉≅== idenff  

dopolední sedlo: ( ) ( ) min1065
4,0*300

850
min6

5 =⇒〉≅== idenff  

večerní sedlo: ( ) min10)(65
4,0*300

700
min6

5 =⇒〉≅== ivečff  

Úsek F-H1 / F-H2: 

ranní špička: ( ) ( ) min41312
5,0*300

1900
min3

2 ≥⇒〉≅== idenff  

odpolední špička: ( ) ( ) min610
5,0*300

1500
min =⇒〉== idenff  

dopolední sedlo: ( ) ( ) min1065
3,0*300

500
min9

5 =⇒〉≅== idenff  

večerní sedlo: ( ) min15)(43
3,0*300

300
min3

1 =⇒〉≅== ivečff  



Úsek I-H1 / I-H2 (náhradní autobusová doprava): 
při dodržení minimálních četností obsluhy lze vše řešit tak, že v denní době budou zabezpečovat provoz 
po 15-ti minutách vždy dvojice vozidel, ve večerním sedle po 20-ti minutách vždy jedno vozidlo 
Úsek Q-T: 

ranní a odpolední špička: ( ) ( ) min152
5,0*300

3000*1,0
min =⇒〈== idenff  

dopolední sedlo: ( ) ( ) min151
3,0*300

3000*1,0*5,0
min3

2 =⇒〈== idenff  

večerní sedlo: ( ) min20)(1
3,0*300
3000*1,0*5,0*

min9
13

2
=⇒〈== ivečff  

Úsek T-O: 

ranní a odpolední špička: 
( )
( ) ( ) min106

5,0*300
60003000*1,0

min =⇒〉=
+

= idenff  

dopolední sedlo: 
( )

( ) ( ) min1065
3,0*300

60003000*1,0*5,0
min =⇒〉⇒=

+
= idenff (zvýšení na 6 spojů 

z důvodu hodnoty větší jak 50%) 

večerní sedlo: 
( )

( ) min15)(43
3,0*300

60003000*1,0*5,0*
min3

13
2

=⇒〉≅=
+

= ivečff  

Úsek T-O: 

ranní a odpolední špička: 
( )

( ) ( ) min154
5,0*300

60003000*1,0*
min

3
2

=⇒==
+

= idenff  

dopolední sedlo: 
( )

( ) ( ) min1543
3,0*300

60003000*1,0*5,0*
min3

13
2

=⇒=≅=
+

= idenff  

večerní sedlo: 
( )

( ) min20)(32
3,0*300

60003000*1,0*5,0**
min9

23
2

3
2

=⇒=≅=
+

= ivečff  

 
Shrnutí (požadované počty spojů za hodinu na úsecích): 

úsek A-E E-F F-H I-H Q-T T-O L-O

ranní špička 4 6 13 4 4 6 4 

dopolední sedlo 4 6 10 4 4 6 4 

odpolední špička 4 6 6 4 4 6 4 

večerní sedlo 3 6 6 3 3 4 3 

pozn.: místo označování úseku „I-H1 / I-H2“ se zde používá pouze „I-H“, totéž analogicky i pro „F-H“ 
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