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Abstrakt 

Tato diplomová práce zpracovává téma benchmarking a nejlepší praxi v prostředí dopravního 

podniku. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teoretickými poznatky z oblasti 

benchmarkingu. Druhá část zpracovává benchmarking v dopravním podniku Ostrava a.s. 

Provádí se ve čtyřech fázích, kterými jsou plánování, sběr dat, analýza a zlepšování. Součástí 

fáze zlepšování se podávají návrhy opatření na zlepšení v konkrétní organizaci. 

 

Klíčová slova: benchmarking, nejlepší praxe, dopravní podnik, zlepšování 

 

Abstrakt 

This diploma thesis is concerned with the topic of benchmarking and best practice in the 

environment of a transport company. The thesis is divided into two parts. The first part deals 

with theoretical knowledge of benchmarking. The second part addresses benchmarking in the 

public transport company Ostrava. It is carried out in four phases, namely planning, data 

collection, analysis and improvement. As a part of the last phase – improvement – proposals 

for improvement in the particular company are made. 
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Úvod 
 

Diplomová práce „Benchmarking a nejlepší praxe v prostředí dopravního podniku“ se zabývá 

jedním z nejčastěji využívaných manažerských nástrojů tzv. benchmarkingem. 

Benchmarking je nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a 

metod vlastní organizace s těmi, kteří jsou uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem 

definování cílů na zlepšení vlastních činností.  

Smyslem benchmarkingu je obecně identifikovat nejlepší praxi v oboru a jejím zavedením 

zdokonalit postavení společnosti na trhu.  

Teoretické východiska diplomové práce pojednávají o oblastech benchmarkingu jako je 

podstata a smysl benchmarkingu, definice, historie, nastínění různých typů benchmarkingu a 

také modelů benchmarkingu. 

Praktická část diplomové práce je zpracována pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Na začátku je definována fáze plánování, kde identifikuji partnera pro benchmarking a je 

vykonán sběr dat. Další etapa je analýza, ve které vyhodnocuji data, dle jednotlivých 

ukazatelů a nakonec je proveden rozbor doporučení a návrhů ke zlepšení. 

Cílem takového poměřování je osvojení si nových praktik a postupů a především získání 

informací vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a spokojenosti zákazníků.  

Další kapitolou v diplomové práci je identifikace Best Practice. Tyto nejlepší praxe byly 

sesbírány s domácích, ale i zahraničních dopravních podniků. Úkolem je navrhnout opatření 

na zlepšení v dopravním prostředí. Věřím, že tato práce může přinést spoustu přínosů pro 

Dopravní podnik Ostrava a.s., neboť obsahuje široká doporučení, která by v budoucnu mohla 

společnost zrealizovat. 
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Teoretická východiska řešené problematiky 

1. Charakteristika benchmarkingu 
 

Benchmarking se řadí mezi manažerské nástroje v oblasti managementu kvality, který 

umožňuje zlepšování a je celosvětově uznáván jako velmi efektivní forma učení se z lepší 

praxe. Benchmarking není výkřikem poslední módy, ale již po staletí lidé pozorovali dobré 

nápady kolem sebe a realizovali je do svých vlastních postupů s cílem naplnit své vlastní 

očekávání. Považuje se za nástroj trvalého zlepšování a zvyšování výkonnosti organizace. 

Jedná se o neustálý proces porovnávání a měření vlastních produktů, systémů a postupů 

s těmi, kteří jsou nejúspěšnější v provádění konkrétní činnosti. [7] 

S pojmem benchmarking je spojen i další termín nazývaný benchlearning, který můžeme 

definovat jako: „Způsob, jak propojit zdokonalování systému řízení a výcvik zaměstnanců 

s potřebami firmy, a tím zajistit jejich bezprostřední užitečnost.“ Je metodou velmi podobnou 

benchmarkingu, ale jak z názvu vyplývá, jedná se spíše o proces učení se z lepší praxe od 

druhých než porovnávání. Cílem benchlearningového projektu je naučit se od ostatních 

partnerů vše, co umí lépe než my a vyhnout se chybám, které jiní učinili. [11] 

 

1.1 Definice Benchmarkingu 
 

Pojem benchmarking není normovanou metodou, tudíž se lze v praxi setkat s nejrůznějšími 

definicemi.  Například Americké centrum pro produktivitu a kvalitu definuje benchmarking 

jako: „proces neustálého srovnávání a měření organizace oproti vůdčím firmám kdekoliv na 

světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout a realizovat aktivity 

vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti.“ [14] 

Taky se uvádí výrok čínského generála Sun-c´ (500 let př. n. l.), který zní následovně: 

„Jestliže poznáš slabé a silné stránky sebe a nepřítele, nemusíš se obávat výsledků bitev. 

Jestliže poznáš sebe, ale ne nepřítele, ke každému vítězství bude cesta dlážděna i porážkami. 

A když nepoznáš ani sebe, ani nepřítele, pak v každé bitvě podlehneš.“ [4] 
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Dr. Robert C. Camp, který stál u zrodu benchmarkingu ho definuje jako: „hledání nejlepších 

postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům.“ [4] 

Na základě posouzení několika definic, lze na benchmarking nahlížet jako na proces, který 

identifikuje osvědčené praktiky jiných organizací a snaží se tyto postupy osvojit pro získání 

konkurenční výhody.  

 

1.2 Podstata a smysl benchmarkingu 
 

Podstatou benchmarkingu je učení se, jak zlepšit podnikatelské činnosti, procesy a řízení. 

Vychází ze znalosti, že pokud chce podnik něco změnit či dělat lépe, je přiměřené se poučit 

od jiného podniku, který již má s plánovanými změnami zkušenosti. Nutno podotknout, že 

smyslem benchmarkingu není poškozování zájmů jiných partnerů a ani zvítězit za každou 

cenu. Je správné si uvědomovat, aby tento proces byl etický, legální a důvěrný. K tomu byl 

vytvořen nástroj k uplatňování řádných a spravedlivých přístupů k benchmarkingu a je 

nazýván jako tzv. „etický kodex benchmarkingu“, který bude vysvětlen později. [15] [12] 

Co je benchmarking: 

- kontinuální proces 

- proces monitorování, který poskytuje hodnotné informace 

- proces učení se od druhých a hledání nápadů 

- časově náročný a pracný proces, který vyžaduje disciplínu 

- nástroj, který poskytuje užitečné informace pro zlepšení podnikatelské 

činnosti 

Co není benchmarking: 

- jednorázová akce 

- proces šetření, který poskytuje jednoduché odpovědi 

- kopírování či imitace 

- rychlý a snadný  
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Příležitosti: 

- součást procesu učení se 

- příležitost ke zlepšování 

- uznání, že jinde mohou být lepší 

- ochota k vnitřním změnám 

- získání dočasných výhod na trhu 

- podpora vrcholového vedení 

 Bariéry: 

- obtížnost získávání informací o partnerech 

- nedostatek vůle ke zlepšování 

- nedostatek podpory managementu 

- nutnost systematického výcviku 

- nezájem vrcholového vedení 

 

1.3 Etický kodex  
 

Etický kodex slouží jako pomůcka pro zúčastněné projektů benchmarkingu, ke zvýšení 

profesionality a efektivnosti v procese benchmarkingu. První tzv. etický kodex byl 

zpracovaný Americkým centrem APQC. Tento kodex zahrnuje deklaraci a závazky 

k dodržování osmi principů, které jsou uvedeny níže. 

1. Princip legálnosti 

2. Princip výměny informací 

3. Princip důvěrnosti 

4. Princip využívání informací 

5. Princip kontaktu 

6. Princip přípravy 

7. Princip dokončení 

8. Princip vzájemného porozumění [6] [11] 
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2 Historie benchmarkingu  

 

Myšlenka benchmarkingu byla pravděpodobně poprvé použita v japonském průmyslu. 

Po II. světové válce chtěly velké podniky uspět na trhu, jejich cílem tedy bylo, být na světové 

špičce ve svém oboru. Podniky se rozhodly provádět změny ve své strategii a snažily se o 

nezaujatost tak, aby si správně zvolily nejúspěšnější firmu ze svého odvětví, která pro ně stala 

jakýmsi referenčním bodem.Následně firmy sledovaly, jak jejich referenční bod pracuje. 

Podniky dále kopírovaly jeho produkty a výrobní postupy, což způsobilo podnikům zlepšení 

jak produktů, tak i procesů. Výše zmíněná strategie se uplatnila hlavně v automobilových, 

elektronických a stroje obráběcích odvětvích.  

Moderní benchmarking se jako nástroj managementu vyvinul ve Spojených státech. 

Společnost Rank Xerox zavedla jako první interní benchmarking ve svých mezinárodních 

pobočkách na počátku 80. let. Díky této metodě si manažeři firmy Xerox Corporation 

uvědomili výhody postupu, jelikož sledovali procesy úspěšných společností a aplikovali je na 

své společnosti. Později se objevily i jiné typy benchmarkingu, tzv. konkurenční 

benchmarking. Mezi tyto typy řadíme kupříkladu interní, funkční, procesní a jiné 

benchmarkingy. 

Kontinenty Austrálie a Nový Zéland začaly benchmarking využívat ke zlepšení 

ekonomického prostředí pro přístavy, železniční dopravu, lodní dopravu apod. Také Anglie 

zavedla srovnávací metody ve veřejném sektoru a to hlavně pro celní a spotřební daně. 

Srovnávání ve veřejném sektoru se uchytilo i například v Nizozemí, Dánsku a Finsku. 

Benchmarking se ukázal jako efektivní a byl oceňován v rámci Malcolm Baldrige National 

Quality Award, což je Národní cena Malcolma Baldrige. Později byl systém hodnocen i 

v Evropě v rámci The European Foundation for Quality Management (EFQM). Česká 

republika se stala v roce 2002 členem Global Benchmarking Network, mezinárodní sítě 

benchmarkingových organizací. [16] 
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3 Typy benchmarkingu 

 

Následující kapitola pojednává o základních typech benchmarkingu, které jsou popsány níže. 

Řídíme se podle toho, co je předmětem benchmarkingového zkoumání. Na obr. 1 můžeme 

vidět, jak se vyvíjely typy benchmarkingu v čase. 

 

 

 

Obr. 1: Vývoj typů benchmarkingu dle autorů [5] 
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3.1 Výkonový benchmarking  

 

Výkonový benchmarking, nebo-li benchmarking podle ukazatelů se soustředí na relativní 

výkonnost pomocí vybraného souboru měřítek a zabývá se otázkou, jaký výkon a kolika 

měrných jednotek organizace dosahuje.  

Tato forma benchmarkingu je velmi používaná a je východiskem pro jakékoliv postupy 

zaměřené na celkový chod organizace. V případě, kdy se benchmarkingovým partnerem stane 

přímá konkurence, jedná se o nejnáročnější druh benchmarkingu. V dalším případě tento typ 

benchmarkingu je prováděn třetí stanou např. poradenskou společností, kde je výhodou, že 

organizace nemusí hledat partnery pro porovnání. [9] [12] 

 

3.2 Procesní benchmarking  

 

Tento typ benchmarkingu má za cíl poskytovat pokyny o tom, jak zlepšit výkonnost procesu a 

jeho funkčnost. Dále se procesní benchmarking nazývá benchmarking nejlepších praktik, 

neboť hledá osvědčené postupy v provádění jednotlivých procesů a umožňuje neustálé 

zlepšování. Předem je však nutné ověřit, zda konkrétní organizace provádí zkoumané procesy 

opravdu na špičkové úrovni. [13] [3] 

 

3.3 Funkcionální benchmarking  

 

Slouží k porovnání jedné nebo několika funkcí určitých organizací s cílem najít způsoby  

zlepšování, inovační možnosti či radikální změny k lepšímu.  [12] 

Účelem funkčního benchmarkingu je identifikovat osvědčené postupy bez ohledu na odvětví, 

přičemž je nutné brát zřetel na geografické, kulturní a jiné faktory. Výhoda funkčního 

benchmarkingu je nulová konkurence a proto je snažší získat informace.  
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3.4 Interní benchmarking  

 

Také nazýván vnitřní benchmarking a provádí se u velkých firem. Je to nejlepší alternativa, 

jak se naučit dělat externí benchmarking.  

„Cílem interního benchmarkingu je rozpoznat vnitřní výkonnostní standardy organizace.“ [8] 

Interní benchmarking srovnává jednotky podniku a ta část podniku, která dosahuje nejlepších 

výsledků se stává vzorem pro ostatní jednotky podniku. Největší předností interního 

benchmarkingu je dostupnost informací a přesného srovnání. 

 

3.5 Další typy benchmarkingu  

 

V předchozím textu byly nastíněny nejznámější typy benchmarkingu, nicméně v odborné 

literatuře je možno nalézt mnoho dalších. Dalším možným typem je formální a neformální 

benchmarking, přičemž neformální benchmarking se dále člení na benchmarking výkonový a 

benchmarking procesní.  

Autor Al-Marshari, k uvedeným typům řadí také strategický benchmarking. Na obr. 2 lze 

vidět základní typy benchmarkingu.  

 

 

Obr. 2: Typy benchmarkingu 
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Skutečnost, že existuje široká škála typů benchmarkingu, je zapříčiněna tím, že každý autor 

uvádí jiné členění viz tab. 1. [5] [10] 

Tab. 1: Členění typů benchmarkingu dle jednotlivých autorů 

Autor Typy benchmarkingu 

Spendoliny interní,konkurenční, funkcionální 

Codling interní, externí, nejlepších praktik 

Partovi 
produktový, procesní; 

interní, konkurenční, nejlepší ve třídě, strategický 

Malec strategický, obchodní, produktový 

Jackson et al. interní, funkcionální, konkurenční, generický 

Karlof and Ostblom interní, funkcionální, externí 

Shetty strategický, operativní, business-management 

Singh and Evans interní, funkcionální, konkurenční, generický,konzultační 

Lema and Price 
interní, externí; 

zpětný, konkurenční, funkcionální, generický 

Le Vie interní, externí konkurenční, externí industriální, externí mimo 

odvětvový, kombinovaný externí a interní 

Nandi 

interní, konkurenční, odvětvový, nejlepší ve třídě, vztahový; 

výkonový/výsledkový, produktový/spokojenost zákazníka; 

 strategický, procesní diagnostický 

Fong et al. 
interní, konkurenční, odvětvový, generický, globální, procesní, 

funkcionální, výkonový, strategický, konkurenční, kolaborativní 

Maas and Flake zahalený, otevřený 

         

4 Modely benchmarkingu  

 

Benchmarking nemá předem stanovený postup a proto nelze nalézt společný rámec a určitý 

harmonizovaný postup realizace podobných měření a porovnání. Uveďme si dva nejčastěji 

používané modely, které využívá firma Xerox Corp. a Americké centrum pro produktivitu. 

[11] [4] 
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4.1 Model benchmarkingu  firmy Xerox 

 

Firma Xerox Corp. disponuje nejrozšířenějším a nejpoužívanějším modelem, který zahrnuje 

deset základních etap benchmarkingu, jak ukazuje obr. č. 3. 

 

 

   

Obr. 3: Základní fáze benchmarkingu [12] 
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Fáze 1 – Plánování 

Identifikace objektu benchmarkingu 

Objektem by měla být poznaná vlastní slabá stránka a tento krok provádí vrcholové vedení. 

Odhalení vlastní slabé stránky může být za pomocí sebehodnocení, interních auditů systému 

managementu, externích auditů systému managementu, analýz opakujících se problémů a 

finančních měření. Vrcholové vedení musí jmenovat tým pro realizaci benchmarkingu a jeho 

složení by mělo odpovídat zaměření. 

 

Identifikace partnera pro benchmarking 

Sestavený tým má za úkol identifikovat partnera pro benchmarking a oslovená organizace 

s tím musí souhlasit. Danou organizaci tým může najít pomocí ohniskových skupin, aktivních 

auditů systému managementu, rozhovorů s nově přijatými zaměstnanci, analýzy údajů 

z katalogů, sborníků, výstav, zpráv ze služebních cest, analýzy výsledků spotřebitelských 

testů, speciálních workshopů, interview s konzultanty, internetu a za pomocí speciálních 

benchmarkingových databází. 

 

Pyramidální rámec sběru dat v benchmarkingu 

Při sběru dat se začíná nejprve od veřejně dostupných, nebo-li sekundárních dat a až pak se 

využívají data primární, které jsou dražší a náročnější. 

Metody sběru dat: 

- dotazníky 

- interview 

- pozorování na místě 

- analýza záznamů 
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Fáze 2 – Analýza 

Analytická fáze spočívá ve vyhodnocení získaných dat z předchozího kroku. Logickým 

krokem je definování mezer výkonnosti, jak na straně zkoumané společnosti, tak i u 

benchmarkingového partnera. Benchmarkingový tým musí tyto rozdíly co nejpřesněji popsat, 

aby bylo možné vyvodit z nich případné příležitosti ke zlepšení. 

Fáze 3 – Integrace 

Tato fáze spočívá v předání získaných informací vrcholovému vedení, které nejprve projedná 

zjištění, která formuloval tým benchmarkingu. Poté vedení podniku rozhodne o cílech 

vlastního zlepšování. Vhodným nástrojem pro předání údajů je zpráva o benchmarkingu, která 

obsahuje postup řešení projektu a závěřečné vyhodnocení. 

Fáze 4 – Realizace 

V této fázi se jedná již o opravdovou realizaci konkrétního projektu neustálého zlepšování. 

Následně se pak sleduje, zda stanovených cílů bylo doopravdy dosaženo. Závěr této fáze se 

věnuje rekalibraci úrovně výkonnosti. Lze to vysvětlit tak, že standardními nástroji jsou 

systematicky odhalovány další příležitosti ke zlepšování, tudíž podnik by neměl skončit pouze 

u jednoho benchmarkingového projektu. 

 

4.2 American Productivity and Quality Center 

 

APQC je jedním z předních světových zastánců podnikového srovnávání, osvědčených 

postupů a řízení znalostí. Posláním je pomáhat organizacím na celém světě zlepšovat 

produktivitu a kvalitu. 

Model APQC 

Tento model vznikl na základě sjednocení odlišných přístupů čtyř amerických firem Boxing 

Corp., Digital Equipment Corp., Motorola, Inc. a Xerox corp., kteří v rámci Amerického 

centra pro produktivitu a jakost vytvořili, základní rámec (obr. 4), který obsahuje čtyři 

kvadranty. Základní rámec modelu benchmarkingu tvoří čtyři principiální otázky, které jsou 

považovány za základ každého benchmarkingového projektu.  
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1. Co se bude porovnávat?  

Můžeme zde shrnout činnosti jako jmenování benchmarkingového týmu, pomocí kterého 

jsou analyzovány jednotlivé oblasti či procesy a dále by měly být určeny kritické faktory 

úspěšnosti organizace. 

2. Jak to děláme my? 

Druhá otázka zahrnuje popis oblastí a určení, které z nich budou použity k projektu 

benchmarkingu. 

3. Kdo je v tom nejlepší? 

Zde se jedná o výběr vhodných partnerů, kteří vykonávají daný proces lépe než my. Poté 

z těchto organizací vybrat vůbec tu nejlepší a nalezení „nejlepší praxe“ uvnitř naší 

organizace. 

4. Jak to dělají oni? 

Popis toho, jaký je jejich proces, jenž je porovnáván s naším a identifikování cílových 

hodnot jejich výkonnosti. Zkoumání toho, co všechno umožňuje dosahování jejich lepší 

výkonnosti. [11] [3] 

 

 

Obr. 4: Základní rámec modelu benchmarkingu podle APQC [11] 

 

 

 



22 
 

Praktická část 

5 Představení společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
 

5.1 Profil společnosti 
 

Městskou hromadnou dopravu v Ostravě provozuje Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Zakladatelem této společnosti je statutární město Ostrava. 

Obor činnosti: 

 poskytování služeb městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ostravě a 

přilehlém území (tramvajové, trolejbusové a autobusové)  

 projektování, výstavba, údržba a opravy dopravní cesty  

 údržba, opravy a modernizace dopravních prostředků, montáž tramvají a trolejbusů  

 projektování dopravní obsluhy území, výcvik řidičů, prodej reklamy [1] 

Vize společnosti: 

Cílem je vybudovat dopravní podnik, který bude spolehlivě sloužit i příštím 

generacím. [1]  

 

Certifikáty kvality: 

Kvalita výrobků a služeb je prvořadým zájmem výrobců i spotřebitelů, protože jde o splnění 

potřeb nebo očekávání zákazníků a tím dosahování jejich spokojenosti. [1] 

Spokojenost zákazníků je nyní požadavkem uplatňovaným téměř ve všech oblastech 

podnikání Dopravní podnik Ostrava a.s. Proto v souladu s podnikatelskou vizí "Naším cílem 

je vybudovat dopravní podnik, který bude spolehlivě sloužit i příštím generacím" bylo 

vedením společnosti rozhodnuto o vybudování systému managementu kvality podle ISO 

9001.  
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Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátu managementu kvality v souladu 

s EN ISO 9001:2008 pro provozování městské hromadné dopravy při dodržení 

ČSN EN 13816, včetně oprav a údržby tramvají, trolejbusů, autobusů a označníků při 

dodržení ČSN EN ISO 3834-2. Provozování autoškoly. [1] 

 

5.2 Historie společnosti 
 

Dne 18. 8. 1894 byl zahájen provoz na místní dráze s parním provozem vedoucí z Přívozu 

přes Moravskou Ostravu do Vítkovic. Zároveň byla zahájena také nákladní doprava, která 

obsluhovala vlečky v centru města. V roce 1899 byla zprovozněna další trať do Hulvák, 

v roce 1907 prodloužená až do Svinova a zároveň doplněná spojkou Mariánské Hory – 

Vítkovice. Tato základní síť přispěla k postupné integraci uvedených obcí ve velkoměsto. 

V roce 1901 byly moravsko-ostravské místní dráhy elektrifikovány. Na jihu města 

provozovalo od roku 1913 tramvajovou dopravu také Vítkovice horní a hutní těžířstvo na 

svých dvou tratích, které byly rovněž jednokolejné a měly zpočátku také parní provoz. 

Odlišně se místní doprava vyvíjela v hornické oblasti přiléhající k městu na východě. Jako 

první byla vybudována v roce 1902 koňská dráha z Bohumína do Bohumína nádraží. V roce 

1904 byla vybudována dráha Polská Ostrava – Hrušov a v roce 1909 elektrická místní dráha 

Moravská Ostrava – Karviná. Tyto dráhy byly v létech 1912 – 1914 doplněny o tzv. Slezské 

zemské dráhy s elektrickým provozem. Všechny uvedené dráhy byly jednokolejné 

s rozchodem 760 mm. Tím byl vytvořen pro příštích 50 let tramvajový okruh spojující města 

a obce Moravská Ostrava, Karviná, Fryštát, Orlová, Bohumín, Polská Ostrava a 

Michálkovice.  

Po druhé světové válce, kdy byla doprava narušena novými hranicemi a její výkonnost byla 

stupňována bez odpovídajícího technického rozvoje, došlo k rozhodujícímu obratu ve vývoji 

veřejné dopravy na Ostravsku. Dne 1. 1. 1949 vznikl Dopravní podnik města Ostravy, jehož 

součástí se staly postupně dosavadní dopravní společnosti. V následujícím desetiletí nastal 

rozmach městské hromadné dopravy. 

 V 50. létech došlo k dalšímu rozvoji nákladní dopravy, která byla využívána pro dopravu 

materiálu na stavbu nových sídlišť. S nárůstem objemu osobní dopravy způsobovala nákladní 

doprava nepravidelnosti v dopravě cestujících. Proto byl její provoz postupně omezen jen na 
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příměstské tratě a v roce 1972 zrušen úplně. V roce 1973 skončil provoz poslední 

úzkorozchodné linky Ostrava – Bohumín. Na přelomu 70. a 80. Byly zrušeny příměstské 

tramvajové tratě do Klimkovic a Hlučína. To již ostravská MHD dostávala novou koncepci na 

bázi rychlé tramvaje a trolejbusové dopravy. V 80. létech bylo vybudováno několik nových 

tramvajových tratí segregovaných od ostatních druhů dopravy. 

Dne 26. 4. 1930 byla zahájena v Moravské Ostravě také autobusová doprava. V období 

německé okupace byl přes řadu úsporných opatření provoz autobusové dopravy rozšířen o 

další příměstské linky vedené jižně od města. Tento vývoj pokračoval i v letech 1947 – 1950. 

Ve 2. Polovině 50. Let byly autobusy využívány pro zavádění dělnických linek, zejména do 

Nové hutě. Od poloviny 60. Let dochází k obrovskému rozvoji autobusové dopravy, která 

zajišťuje zejména dopravní obsluhu nových sídlišť a předměstských obcí. Rozvoj autobusové 

dopravy se postupně od konce 70. let utlumil. 

Dne 9. 5. 1952 byla v centru města zavedena také trolejbusová doprava. V 80. létech byla 

trolejbusová doprava rozšířena i do městských čtvrtí Mariánské Hory, Heřmanice a Muglinov.  

V roce 1994 Dopravní podnik města Ostravy zajišťuje dopravu na 58 km tramvajových tratí, 

28 km trolejbusových tratí a 335 km autobusových tratí. Všechny tramvajové tratě jsou 

dvoukolejné s výjimkou příměstské trati Poruba – Budišovice, která slouží především 

rekreační dopravě. Modernizována je také síť trolejbusová zaváděním nových armatur 

umožňujících zvýšení cestovní rychlosti trolejbusů. 

Provoz je zajišťován v roce 2012 na 17 tramvajových linkách, 10 trolejbusových linkách a 57  

autobusových linkách. Tramvajové linky zabezpečují především spojení nových sídlišť na 

jihu a západě města s centrem a významnými průmyslovými areály. Trolejbusová doprava 

obsluhuje centrum města a předměstí na severovýchodě města. Autobusové linky zajišťují 

kromě spojení ze sídlišť do centra města také přímá spojení k průmyslovým podnikům a 

dopravní obsluhu předměstí. Tarifně je síť městské hromadné dopravy rozdělena do 11 zón. 

[2] 
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5.3 Systém ODIS u MHD Ostrava 

 

Městská hromadná doprava v Ostravě je součástí IDS moravskoslezského kraje a znamená 

obecnou formu organizace založenou na:  

  

- jednotném tarifu 

- jednotných přepravních podmínkách 

- jednotném přístupu ke koordinaci jízdních řádů  

- koordinované nabídce více dopravců pro zajištění dopravní obsluhy na 

daném území 

 

 

Dopravu v ODIS zabezpečují níže uvedení dopravci (stav k 31.12.2012) 

 

• ARRIVA MORAVA a.s., dopravce provozující městskou dopravu  

 v Krnově, Studénce, Třinci a Českém Těšíně a příměstskou autobusovou  

 dopravu  

• České dráhy, a.s., dopravce provozující železniční dopravu   

• ČSAD Frýdek-Místek a.s., dopravce provozující příměstskou autobusovou  

 dopravu  

• ČSAD Havířov a.s., dopravce provozující městskou dopravu v Havířově a  

 příměstskou autobusovou dopravu  

• ČSAD Karviná a.s., dopravce provozující příměstskou autobusovou dopravu  

• Dopravní podnik Ostrava a.s., dopravce provozující městskou dopravu v  

 Ostravě a příměstskou dopravu v rámci MHD  

• GW Train Regio a.s., dopravce provozující železniční dopravu   

• Městský dopravní podnik Opava, a.s., dopravce provozující městskou  

 dopravu v Opavě a příměstskou autobusovou dopravu v rámci MHD  

• Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., dopravce provozující příměstskou  

 autobusovou dopravu  

• Radovan Maxner, dopravce provozující příměstskou autobusovou dopravu  

• TQM-holding s.r.o., dopravce provozující příměstskou autobusovou dopravu  
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7. Uplatnění benchmarkingu  
 

7.1 Plánování 
 

Benchmarking je pomocný nástroj a jeho výstupy jsou zaměřené na pozorování 

základních parametrů. Pro fázi plánování se identifikuje partner pro benchmarkingu.  

V této situaci bylo nutné najít alespoň jednoho partnera pro porovnávání. Zaměřila 

jsem se na níže uvedené dopravní společnosti, které jsou srovnatelné svým technickým 

vybavením, podobností organizace a systémem řízení. Jedná se o dopravní podniky na území 

České republiky, Slovenské republiky a Německa.   

V rámci zpracování projektu byl realizován sběr dat a informací následujících dopravních 

podniků: 

- Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále DPO) 

- Dopravní podnik města Brna a.s. (dále DPMB) 

- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále PMDP) 

- Dopravní podnik města Bratislava, a.s. (dále DPB) 

- Dopravní podnik města Košice, a.s. (dále DPMK) 

- Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (dále LVB) 

- Dresdner Verkehrsbetriebe AG (dále DVB) 

- Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (dále MVB) 

 

Data byla získána především z výročních zpráv a veřejně dostupných informací. 

Benchmarking tady představuje porovnání dopravních podniků, pomocí vhodně zvolených 

ukazatelů, které můžou poskytnout informace o posílení kvality svých služeb a spokojenosti 

zákazníků.  
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7.1.1 Dopravní podnik Ostrava a.s. 
 

Dopravní podnik Ostrava a.s. působí ve městě Ostrava a v jeho příměstských částech. 

Zakladatelem této společnosti, která je posledním pokračovatelem dopravců ve více než 

stoleté historii hromadné dopravy v našem regionu je Statutární město Ostrava.  

Město Ostrava je svou rozlohou třetím největším městem České republiky a třetím v pořadí 

podle počtu obyvatel, kdy k 31.12.2012 se dotuje 305 998 obyvatel .  

Celková oblast služeb městské hromadné dopravy je o rozloze 214,22 v km
2
. Na obr. 5 lze 

vidět dopravní síť linek.  

 

 

Obr. 5: Síť linek městské hromadné dopravy DPO [18] 
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7.1.2 Dopravní podnik města Brna, a.s. 
 

Akciová společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. zajišťuje městskou hromadnou dopravu 

ve městě Brno a jeho okolí. Vizí společnosti je zvyšování kvality městské hromadné dopravy. 

Brno je počtem obyvatel i svou rozlohou druhé největší město v České republice a největší 

město na Moravě.  

Počet obyvatel k 31.12.2012 se dotuje 384 277 obyvatel a celková oblast služeb DPMB, a.s. 

má rozlohu 230,2 km
2
. Na obr. 6 je znázorněna síť linek městské hromadné dopravy v Brně. 

 

 

Obr. 6: Síť linek městské hromadné dopravy DPMB [19] 
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7.1.3 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. je provozovatelem veřejné dopravy na území města 

Plzeň a v jejím blízkém okolí.  

Významným rysem plzeňské městské dopravy je šetrnost k životnímu prostředí: dvě třetiny 

dopravního výkonu zajišťuje tramvajová a trolejbusová doprava, tedy moderní dopravní 

prostředky e-mobility. Autobusy zajišťují přepravu zejména na periferiích města. 

Počet obyvatel k 31.12.2012 se dotuje169 688 obyvatel a celková oblast služeb PMDP, a.s. 

má rozlohu 137,67 km
2
. Na obr. 7  lze vidět síť linek městské hromadné dopravy v Plzni. 

 

 

Obr. 7: Síť linek městské hromadné dopravy PMDP [20] 
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7.1.4 Dopravní podnik Bratislava, a.s. 
 

Největším dopravcem na území města Bratislava je Dopravní podnik Bratislava, a.s. Jedná se 

o společnost provozující městskou hromadnou dopravu v hlavním městě Slovenska. 

 V posledních letech zaznamenává směrování i do přilehlých obcí. Obsluhovaná oblast má 

rozlohu 367,7 km
2
 a počet obyvatel k 31.12.2012 se dotuje 612 682 obyvatel. Na obr. 8 lze 

vidět síť linek městské hromadné dopravy ve městě Bratislava. 

 

 

Obr. 8: Síť linek městské hromadné dopravy DPB [22] 
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7.1.5 Dopravní podnik města Košice, a.s. 
 

Dopravní podnik města Košice, a.s. zabezpečuje přes více než sto let městskou hromadnou 

dopravu osob ve městě Košice. 

Košice jsou svou rozlohou a počtem obyvatel druhé největší město Slovenska a člení se na 22 

městských částí.  

Obsluhovaná oblast má rozlohu 248 km
2
 a počet obyvatel k 31.12.212 se dotuje 240 688 

obyvatel. Své služby DPMK, a.s. poskytuje nejen městu, ale i cestujícím z příměstských částí. 

Na obr. 9 lze vidět síť linek městské hromadné dopravy ve městě Košice. 

 

Obr. 9: Síť linek městské hromadné dopravy DPMK [21] 
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7.1.6 Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 
 

Leipziger Verkehrsbetriebe Gmbh provozuje autobusovou a tramvajovou veřejnou dopravu v 

Lipsku. Společnost je organizována jako holdingová společnost. Poskytuje různé služby 

prostřednictvím dceřiných podniků, které jsou: LeoBus GmbH, Verkehrs-Consult Leipzig 

GmbH, Leipziger Servicebetriebe GmbH, LTB Leipziger Transport und Logistik Betriebe 

GmbH, IFTEC GmbH, LAB Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe GmbH, Leipziger 

Stadtverkehrsbetribe GmbH. 

Obsluhovaná oblast má rozlohu 1159 km
2
 a počet obyvatel k 31.12.2012 se dotuje 716 378 

obyvatel.  Na obr. 10 lze vidět síť linek městské hromadné dopravy ve městě Leipzig. 

 

 

Obr. 10: Síť linek městské hromadné dopravy LVB GmbH [23] 
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7.1.7 Dresdner Verkehrsbetriebe AG 
 

Společnost Dresdner Transport AG poskytuje veřejnou dopravu v hlavním městě Saska.  

Je významným zaměstnavatelem ve městě Dresden. Ve všední dny se přepraví cca 400 tis. 

osob, celkově 152 mil. cestujících za rok.  

DVB AG má jeden z největších tramvajových sítí v Německu. Dále komponuje moderními 

vozidly, bezbariérovými zastávkami a multimediálním informačním systémem, který 

zajišťuje pohodlí pro cestující.  

Počet obyvatel k 31.12.2012 činí 600 764 a celková obsluhovaná oblast služeb má rozlohu 

428 km
2
. Na obr. 11 lze vidět síť linek městské hromadné dopravy ve městě Dresden.  

 

 

Obr. 11: Síť linek městské hromadné dopravy DVB AG [25] 
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7.1.8 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH 
 

Hlavním cílem společnosti je zabezpečovat pravidelnou městskou hromadnou dopravu ve 

městě Magdeburg.  

Celková oblast služeb Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH má rozlohu 201 km
2
 a počet 

obyvatel města Magdeburg k 31.12.2012 je 229 924. 

 Společnost provozuje dva druhy trakcí – autobusovou a tramvajovou.
 
Na obr. 12 lze vidět síť 

linek městské hromadné dopravy ve městě Magdeburg. 

 

 

Obr. 12: Síť linek městské hromadné dopravy MVB GmbH [24] 
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7.2 Analýza 
 

Po sesbírání dat následovala důležitá část diplomové práce. Data bylo nutné zpracovat do 

tabulek nebo grafů a tyto výsledky vyhodnotit. Byl proveden benchmarking provozních 

parametrů výkonnosti mezi vybranými dopravními podniky. Pokud není uvedeno jinak, 

všechna data použitá při analýze vybraných ukazatelů pochází z Výročních zpráv dopravních 

společností. 

 

 

7.2.1 Dopravní výkony 
 

Dle dopravní terminologie je dopravní výkon charakterizován jako dopravní práce vykonaná 

za jednotku času. Dopravní výkony jsou ukazatelé provozu dopravních podniků a lze je 

chápat z různých hledisek. Jedním z těchto hledisek je určení výkonů ve vozových 

kilometrech a místových kilometrech. V tab. 2 jsou obsaženy údaje o vozových kilometrech 

pro jednotlivé dopravní podniky. 

 

Tab. 2: Přehled vozových kilometrů (v tis.) pro vybrané dopravní podniky 

Vozové kilometry (v tis.) 

Dopravní podniky 
Období v letech 

2010 2011 2012 

DPMB (y1) 38373 38324 38118 

DPO (y2) 34054 34008 33773 

DPB (y3) 45783 45307 45295 

DPMK (y4) 16072 15727 15635 
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Dále byl vypočítán pomocí vzorce koeficient růstu k(yᵢ) pro vybrané dopravní podniky, který 

vypadá následovně:  

k(yᵢ) = 
𝑦𝑖

𝑦𝑡−1
  i = 2,3, …, n 

V tab. 3 jsou obsaženy jednotlivé koeficienty růstu, z kterých je následovně vypočítán 

průměrný koeficient růstu k(y), který byl spočítán pomocí vzorce:  

k(y) =  
𝑦𝑛

𝑦ᵢ

𝑛−1
 

Průměrný koeficient růstu u Dopravního podniku Ostrava a.s. vychází 0,99. Můžeme 

konstatovat, že počet vozových kilometrů vzroste ve sledovaném období 2010 – 2012, každý 

rok oproti roku předcházejícímu průměrně 0,99 krát. 

 

Tab. 3: Přehled výpočtů koeficientu růstu pro vozové kilometry (v tis.) 

Koeficient růstu 

Období DPO  DPMB DPB  DPMK 

2010 - - - - 

2011 0,99 0,99 0,98 0,97 

2012 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

Na obr. 13 je znázorněn vývoj dopravních výkonů vyjádřených v tisících vozových kilometrů.  

Tyto vozové kilometry vyjadřují přemístění jednoho osobního vozidla na vzdálenost jednoho 

kilometru.  

Z grafu je patrné, že vozové kilometry jsou v průběhu let 2010 - 2012 každého dopravního 

podniku zhruba stejné. Nejvíce vozových kilometrů najel dopravní podnik DPB a nejméně 

DPMK. 
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Obr. 13: Vývoj vozových kilometrů 

 

Místové kilometry vyjadřují součin kilometrů ujetých dopravními prostředky a normované 

obsaditelnosti těchto jednotlivých dopravních prostředků. V tab. 4 jsou obsaženy údaje o 

místových kilometrech (v tis.) pro jednotlivé dopravní podniky. 

 

Tab. 4: Přehled místových kilometrů (v tis.) pro vybrané dopravní podniky 

Místové kilometry 

Dopravní podniky 
Období 

2010 2011 2012 

DPMB (y1) 4193111 4222459 4234248 
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V tab. 5 jsou obsaženy opět koeficienty růstu místových kilometrů pro vybrané dopravní 

podniky. Průměrný koeficient růstu u Dopravního podniku Ostrava a.s. vychází 0,99. Můžu 

interpretovat, že počet vozových kilometrů vzroste ve sledovaném období 2010 – 2012, každý 

rok oproti roku předcházejícímu průměrně 0,99 krát. 

 

Tab. 5: Přehled výpočtů koeficientu růstu pro místové kilometry (v tis.)  

Koeficient růstu 

Období DPO DPMB DPB  DPMK 

2010 - - - - 

2011 1,00 1,00 0,99 0,99 

2012 0,99 1,00 0,99 1,02 

 

Na obr. 14 je znázorněn vývoj dopravních výkonů vyjádřených v tisících místových 

kilometrů. Z grafu je patrné, že i místové kilometry jsou v průběhu tří let jednotlivého 

dopravního podniku zhruba stejné.  

 

 

Obr. 14: Vývoj místových kilometrů 
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7.2.2 Přepravené osoby 
 

Počet přepravených osob vyjadřuje počet osob, které nastoupili do vozidla osobní dopravy a 

uskutečnili přepravu. 

Na obr. 15 lze vidět vývoj přepravovaných osob vybraných dopravních podniků v časovém 

období 2005 - 2012. Přináší to přehled o celkových výkonech dopravních podniků. Celkové 

množství přepravovaných osob má u DPO klesající tendenci. Největší výkyv přepravovaných 

osob u Dopravního podniku Ostrava a.s. se stal v roce 2006, kdy roční počet přepravených 

osob klesl oproti roku předcházejícímu o celkem 66179 tis. cestujících.  

 

 

Obr. 15: Vývoj počtu přepravených osob 

 

V tab. 6 je uveden počet přepravených osob v tisících za období 2005 – 2012 vybraných 

dopravních podniků. U tohoto ukazatele nelze porovnávat dopravní podniky mezi sebou, 

neboť uvedené data každého dopravního podniku jsou přepočteny dle jiné metodiky. 

V údajích jsou zahrnuti cestující, kteří byli přepraveni autobusovou, tramvajovou a 

trolejbusovou dopravou. 
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Tab. 6: Počet přepravených osob 

Počet přepravených osob (v tis.) 

Období DPO (y1) DPMB (y2) DPB (y3) DPMK (y4) 

2005 181281 336626 249974 86843 

2006 115102 340242 252910 89332 

2007 114133 343469 256757 91981 

2008 108614 361475 249859 94452 

2009 105207 346387 240212 96816 

2010 106327 353735 237248 97424 

2011 101924 354566 274193 99354 

2012 96389 352274 251994 97829 

 

Dle základních charakteristik časové řady, lze sečíst počet přepravených osob za více let a 

vypočítat tak průměr časové řady ȳ. Ten se vypočítá jako aritmetický průměr všech hodnot 

časové řady, tedy: 

ȳ = 
1

𝑛
 𝑦𝑛
𝑖=1 ᵢ 

 Toto číslo se interpretuje tak, že v období 2005 - 2012 je průměrný roční počet cestujících u 

Dopravního podniku Ostrava a.s. asi 116122 tisíc osob.  

Dále se vypočítaly koeficienty růstu cestujících, které jsou uvedeny v tab. 7 a pokračovalo se 

výpočtem průměrného koeficientu růstu u Dopravního podniku Ostrava a.s., který vychází 

0,92.  

Může se tedy konstatovat, že počet cestujících vzroste ve sledovaném období 2005 – 2012 

každý rok oproti roku předcházejícímu průměrně 0,92krát.  
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Tab.  7: Přehled výpočtů koeficientu růstu přepravených osob (v tis.) 

Koeficient růstu 

Období DPO DPMB DPB  DPMK 

2005 - - - - 

2006 0,63 1,01 1,01 1,02 

2007 0,99 1,00 1,01 1,02 

2008 0,95 1,05 0,97 1,02 

2009 0,96 0,95 0,96 1,02 

2010 1,01 1,02 0,98 1,00 

2011 0,95 1,00 1,15 1,01 

2012 0,94 0,99 0,91 0,98 

 

Pro ucelení této kapitoly jsem se zaměřila na procentuální podíl přepravených osob dle 

jednotlivých trakcí ve vybraných dopravních podnicích.   

Údaje, které jsou sesbírány z výročních zpráv ukázaly, že autobusová doprava je nejvíce 

zastoupená v dopravních podnicích města Košice celkem 63% a města Bratislava 59%, jak lze 

vidět na obr. 16 a 18. Odráží to skutečnost, že autobusy nabízejí největší flexibilitu trasy.  

Tramvajovou dopravu nejvíce využívají cestující v Ostravě s počtem  50,1% a v Brně celkem 

54,9%, jak lze vidět na obr. 17 a 19. V neposlední řadě trolejbusovou dopravu využívá 

nejmenší počet cestujících městské hromadné dopravy.  

 

 

Obr. 16: Procentuální podíl přepravených osob (v tis.) u DPO 

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Tramvaj

Autobus

Trolejbus
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Obr. 17: Procentuální podíl přepravených osob (v tis.) u DPMK 

 

 

Obr. 18: Procentuální podíl přepravených osob (v tis.) u DPB 

 

 

Obr. 19: Procentuální podíl přepravených osob (v tis.) u DPMB 
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7.2.3 Vozový park 
 

Kapitola vozový park zahrnuje porovnání nízkopodlažních dopravních prostředků ve 

vybraných dopravních podnicích. Tab. 8 obsahuje data, která byla sesbírána z výročních zpráv 

a udává počet nízkopodlažních vozidel dle trakcí u daného dopravního podniku. 

Tab. 8: Počet nízkopodlažních vozidel podle trakcí v Dopravním podniku Ostrava a.s. 

Období Tramvaje Trolejbusy Autobusy 

2008 65 34 95 

2009 70 35 112 

2010 80 39 120 

2011 87 42 135 

2012 94 44 156 

 

Pro porovnání vozového parku, jak je vidět na obr. 20 bude hodnocen daný rok vždy 

s ohledem na rok předcházející. U počtu tramvají je zřejmé, že tyto dopravní prostředky mají 

zvyšující se tendenci. Největší nárůst byl v roce 2010, kdy se počet nízkopodlažních tramvají 

zvýšil o 10 vozů oproti roku předcházejícímu. Počet trolejbusů se v pěti letech jen nepatrně 

zvýšil a to celkově o 10 vozů. Oproti tomu autobusová doprava zaznamenala největší nárůst 

nízkopodlažních vozidel. V roce 2012, se počet vozů oproti roku 2011 zvětšil celkem o 21 

vozů.  

 

Obr. 20: Počet nízkopodlažních vozidel dle trakcí 
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Tab. 9 obsahuje data, která byla sesbírána z výročních zpráv a udává počet nízkopodlažních 

vozidel dle trakcí u daného dopravního podniku. 

Tab. 9: Počet nízkopodlažních vozidel podle trakcí v Dopravním podniku města Brna, a.s. 

Období Tramvaje Trolejbusy Autobusy 

2008 66 57 59 

2009 86 60 94 

2010 91 60 122 

2011 108 61 122 

2012 113 62 122 

 

Na obr. 21 je znázorněn počet nízkopodlažních vozidel Dopravního podniku města Brna, a.s. 

U všech dopravních prostředků je zřejmé, že se počet nízkopodlažních vozidel zvyšuje. 

Největší pokrok byl zaznamenán u autobusové dopravy, kdy se během pěti let počet vozidel 

zvýšil celkově o 63 vozů. Naopak nejmenší nárůst je u trolejbusové dopravy, kdy se 

v průběhu pěti let navýšil počet nízkopodlažních vozidel pouze o 5 ks. 

  

 

Obr. 21: Počet nízkopodlažních vozidel dle trakcí 
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Tab. 10 obsahuje data, která byla sesbírána z výročních zpráv a udává počet nízkopodlažních 

vozidel dle trakcí u daného dopravního podniku. 

Tab. 10: Počet nízkopodlažních vozidel podle trakcí v Dopravním podniku města Košice, a.s. 

Období Tramvaje Trolejbusy Autobusy 

2008 6 0 38 

2009 8 0 94 

2010 8 0 89 

2011 9 0 89 

2012 9 0 89 

 

Na obrázku č. 22 lze vidět porovnání počtu nízkopodlažních vozidel pro dopravní podnik 

města Košice, a.s. U počtu tramvají je zřejmé, že v průběhu pěti let měly nepatrnou zvyšující 

se tendenci. V roce 2009 se počet nízkopodlažních tramvají zvýšil o 2 vozy a celkem 

v průběhu pěti let o 3 vozy. Tudíž lze vypovědět, že nízkopodlažní tramvajová doprava ve 

městě Košice není až tak rozsáhlá. Nejhůře je na tom trolejbusová doprava, neboť v tomto 

městě nemají žádný nízkopodlažní trolejbus. U autobusové dopravy lze vidět, že je na tom 

nejlépe a v roce 2009 vzrostl počet nízkopodlažních vozidel přímo o 56 vozů oproti roku 

2008. Dále v roce 2010 tento počet snížil o 5 vozů oproti roku 2009 a do roku 2012 zůstal 

konstantní.  

 

Obr. 22: Počet nízkopodlažních vozidel dle trakcí 
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Aby bylo možné dopravní podniky porovnávat v nízkopodlažních prostředcích, nejprve se 

vypočítaly procentuální podíly těchto vozidel pro jednotlivé trakce. Všechny dostačující údaje 

o nízkopodlažních tramvajových vozidlech jsou zaznamenány v tab. 11.  

 

Tab. 11: Procentuální podíl nízkopodlažních tramvajových vozidel 

Dopravní 

podnik 

Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

DPO 22,97 25,09 29,41 31,87 34,43 

DPMB 20,9 27 29,4 34,3 36,5 

DPMK 4,7 6,8 6,8 7,7 7,7 

 

Z obr. 23 lze konstatovat, že dopravní podnik města Brna, a.s. má největší procentuální podíl 

nízkopodlažních vozidel v tramvajové dopravě. Za ním však Dopravní podnik Ostrava a.s. 

moc nezaostává, oproti Dopravnímu podniku města Košice, a.s. kde je procentuální podíl 

nízkopodlažních tramvajových vozidel nejmenší.  

 

 

Obr. 23: Procentuální podíl nízkopodlažních vozidel vybraných dopravních podniků 
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V tab. 12 jsou uvedeny podíly nízkopodlažních vozidel v procentech pro autobusovou 

dopravu.  

Tab. 12: Procentuální podíl nízkopodlažních autobusových vozidel 

Dopravní 

podnik 

Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

DPO 29,59 36,6 39,34 43,55 52,53 

DPMB 20,3 30,5 39 40,4 40,9 

DPMK 18,7 46 43,6 44,5 45,4 

 

Na obr. 24 je znázorněn procentuální podíl nízkopodlažních vozidel u autobusové dopravy 

v letech 2008 – 2012.  Lze konstatovat, že Dopravní podnik Ostrava a.s. v roce 2008 má 

největší podíl nízkopodlažních vozidel oproti porovnávaným dopravním podnikům a v  dalších 

letech má zvyšující trend. V roce 2009 byl Dopravní podnik města Košice, a.s. nejlepší 

z porovnávaných dopravních podniků a až v roce 2012 jej v podílu nízkopodlažních vozidel 

předběhl Dopravní podnik Ostrava a.s. Všechny dopravní podniky v průběhu pěti let mají 

vzrůstající tendenci v procentuálním podílu nízkopodlažních vozidel u autobusové dopravy.  

 

Obr. 24: Procentuální podíl nízkopodlažních vozidel vybraných dopravních podniků 
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V tab. 13 jsou uvedeny podíly nízkopodlažních vozidel v procentech pro trolejbusovou 

dopravu.  

Tab. 13: Procentuální podíl nízkopodlažních trolejbusových vozidel 

Dopravní 

podnik 

Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

DPO 53,13 54,69 60 65,63 70,97 

DPMB 38,3 40,3 41,1 42,7 43,7 

DPMK 0 0 0 0 0 

 

Z obr. 25 lze určit, že Dopravní společnost Ostrava a.s. má největší procentuální podíl 

nízkopodlažních vozidel v trolejbusové dopravě a v průběhu pěti let má zvyšující tendenci. 

Na druhém místě je Dopravní podnik města Brna, a.s. a v Dopravním podniku měst Košice, 

a.s. nevyužívají žádnou nízkopodlažní trolejbusovou dopravu.   

 

 

Obr. 25: Procentuální podíl nízkopodlažních vozidel vybraných dopravních podniků 
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7.2.4 Jízdní řád 
 

Informace o nasazení nízkopodlažních vozidel můžeme najít v jízdních řádech na zastávkách 

či internetu. Nízkopodlažní spoje jsou v jízdních řádech označeny speciálním symbolem ( ). 

Je zde tedy garantováno nasazení nízkopodlažních vozidel. V tom případě, by v provozu 

nemělo dojít k situaci, kdy na tomto spoji jede jiný než nízkopodlažní vůz.  Bylo provedeno 

srovnání jízdních řádů, kde se vypočetly průměrné intervaly mezi těmito symboly (viz příloha 

č. 1) a z těchto průměrných intervalů se vypočetl aritmetický průměr. Tyto průměrné intervaly 

jsou zaznamenány v tab. 14 a tab. 15. 

 

Tab. 14:  Průměrné intervaly mezi nízkopodlažními spoji v pracovní dny 

Dopravní 

prostředky 

Dopravní podniky 

DPO DPMB PMDP 

Tramvaj 37 37,2 8,9 

Autobus 82,9 53,6 37,2 

Trolejbus 35,2 28,7 26 

 

Tab. 15: Průměrné intervaly mezi nízkopodlažními spoji o víkendu 

Dopravní 

prostředky 

Dopravní podniky 

DPO DPMB PMDP 

Tramvaj 47 36,3 13,1 

Autobus 75,5 28,7 45,1 

Trolejbus 38,2 36,6 23,7 

 

 

Bylo zjištěno, že průměrné intervaly čekání mezi nízkopodlažními spoji v pracovní dny jsou 

nejmenší u všech trakcí u Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.  

Dopravní podnik města Brna, a.s. má nejmenší průměrné intervaly mezi nízkopodlažními 

vozidly o víkendu u autobusové dopravy. 

Naopak nejdelší průměrné intervaly mezi nízkopodlažními spoji v pracovní dny i o víkendu 

jsou u Dopravního podniku Ostrava a.s.  
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7.2.5 Bezpečnost dopravy 
 

Bezpečnost dopravy je velmi podstatným kritériem městské hromadné dopravy. Objektivním 

měřítkem bezpečnosti je počet nehod. Cestující se chtějí cítit bezpečně ve vozidlech městské 

hromadné dopravy, ale i na nástupištích. V tab. 16 je uvedena statistika dopravních nehod za 

rok 2012.  

Tab. 16: Statistika dopravních nehod 

 
DPO DPB 

Počet dopravních nehod 514 1179 

- z vlastní viny 158 422 

- počet zraněných osob 143 204 

- počet usmrcených osob 0 0 

Podíl nehod z vlastní viny na jejich 

celkovém počtu v % 
30,74 % 35,8 % 

 

U DPO, a.s. je příčinou nehod je zejména nezkušenost nových řidičů. Tato skutečnost 

odpovídá nejčastější příčině vzniku dopravní nehody z vlastní viny, kterou je neodhadnutí 

jízdního profilu řízeného vozidla.  

 

 

7.2.6 Jízdné SMS 
 

Tato kapitola diplomové práce poměřuje SMS jízdné u vybraných dopravních podniků. Níže 

jsou uvedeny druhy jízdenek a jejich ceny. 

Vstupenka zakoupená prostřednictvím mobilního operátora je krátká textová zpráva (SMS). 

Po zaslání textové zprávy se musí vyčkat přibližně 2 minuty, pro obdržení SMS jízdenky 

s vymezenou dobou její platnosti. V textu obdržené jízdenky se uvádí informace jako: 

označení dopravce, druh a cena jízdenky, doba platnosti, kontrolní kód SMS jízdenky a 

upozornění. Textovou zprávu lze získat pouze ze SIM kartou českých mobilních operátorů, 

pokud se jedná o dopravní společnost v České republice.  
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Dopravní podnik Ostrava a.s. 

U DPO, a.s. lze zakoupit SMS jízdenku pomocí aktivace služby Premium SMS u mobilního 

operátora. U této služby existují dva způsoby zakoupení, buď pomocí SMS, která se odešle 

nebo prozvoněním. Je možné si zakoupit tyto typy druhy jízdenek: 

- jízdenku přestupní za 27 Kč – doba platnosti 70 minut 

- jízdenku přestupní zlevněnou za 13 Kč – doba platnosti 70 minut 

- jízdenku celodenní za 80 Kč – doba platnosti 24 hodin 

- jízdenku celodenní zlevněnou za 40 Kč – doba platnosti 24 hodin 

 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

U DPMB, a.s. lze zakoupit SMS jízdenku prostřednictvím aplikace SEJF a aktivace služby 

Premium SMS u mobilního operátora. 

Prostřednictvím služby Premium SMS jízdenky je možné si zakoupit: 

- jízdenku přestupní za 20 Kč – doba platnosti 20 minut 

- jízdenku přestupní za 29 Kč – doba platnosti 75 minut 

- jízdenku celodenní za 99 Kč – doba platnosti 24 hodin 

 

Prostřednictvím aplikace Sejf je možné zakoupit: 

- jízdenku přestupní za 19 Kč – doba platnosti 20 minut 

- jízdenku přestupní za 24 Kč – doba platnosti 40 minut 

- jízdenku přestupní zlevněnou za 12 Kč - doba platnosti 40 minut 

- jízdenku přestupní za 29 Kč – doba platnosti 75 minut 

- jízdenku celodenní za 99 Kč – doba platnosti 24 hodin 
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

Zákazníci Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. můžou využívat SMS jízdenky. Při 

nákupu SMS jízdenky musí mít cestující aktivní službu Premium SMS u operátora.  

Prostřednictvím služby Premium SMS jízdenky je možné si zakoupit: 

- jízdenku přestupní za 20 Kč – doba platnosti 35 minut 

- jízdenku přestupní za 38 Kč – doba platnosti 65 minut 

- jízdenku přestupní za 10 Kč – doba platnosti 35 minut 

- jízdenka přestupní za 70 Kč – doba platnosti 24 hodin 

 

Tab. 17: Porovnání cen SMS jízdenek MHD v jednotlivých dopravních podnicích 

Dopravní podniky Cena SMS jízdenky Časová platnost Cena/min 

DPO 27 Kč 70 min 0,39 Kč/min 

DPMB 20 Kč 20 min 1,00 Kč/min 

PMDP 20 Kč 35 min 0,57 Kč/min 

 

U Dopravního podniku města Brna, a.s. je možné vybírat z více druhů jízdenek a 

prostřednictvím aplikace Sejf je možné zakoupit jízdné o něco levnější, než-li službou 

Premium.  

Nejlevnější SMS jízdenka se prodává ve městě Ostrava a nejdražší ve městě Brně, pokud se 

jedná o službu Premium.  

V případě služby Self se ve městě Brně prodává SMS jízdenka za stejnou cenu za minutu jako 

ve městě Ostrava.  
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7.2.7 Srovnání německých dopravních podniků a Dopravního 

podniku Ostrava a.s. 
 

Tato kapitola porovnává vybrané dopravní podniky vzhledem ke své hustotě sítě, délce linek 

a délce sítě. Srovnávané německé dopravní podniky provozují dvě trakce a to autobusovou a 

tramvajovou dopravu. Veškeré údaje byly sesbírány z veřejně dostupných dat a výročních 

zpráv.  

 

Hustota sítě 

 

Tento ukazatel je vyjádřen počtem linek a rozlohou obsluhované oblasti v km
2
. Na obr. 26 lze 

vidět, že Dopravní podnik Ostrava a.s. vzhledem k rozloze 214,22 km
2
 obsluhované oblasti 

má nejvíce autobusových, tak i tramvajových linek s porovnáním s německými dopravními 

podniky.  

 

U autobusové dopravy dosahuje hustoty sítě 0,27 km tras na 1km
2 

a u tramvajové dopravy 

činí 0,08 km tras na 1km
2
. Druhé místo obsadil Dresdner Verkehrsbetriebe AG, který 

dosahuje hustoty sítě u autobusové dopravy 0,06 km tras na 1km 
2
 a to stejné pořadí získal 

Magdegburger Verkehrsbetriebe GmbH, ale u tramvajové dopravy s počtem 0,04 km tras na 

1km
2
. 

 

Obr. 26: Počet linek na rozlohu obsluhované oblasti v km2 
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Uvedená hodnota u Dopravního podniku Ostrava a.s. ukazuje na poměrně vysokou hustotu 

sítě MHD a představuje tak i velmi příznivou dostupnost k zastávkám.  

 

Ve městě Ostrava je zřízeno celkem 493 autobusových zastávek s počtem linek 57, což 

představuje průměr cca 8 až 9 zastávky na jednu linku v roce 2012. 

 

U tramvajové dopravy má největší dostupnost zastávek Magdeburger Verkehrsbetriebe 

GmbH s počtem linek 131, což značí průměr cca 15 zastávek na jednu linku v roce 2012. Na 

obr. 27 je znázorněn počet zastávek na rozlohu v km
2
.  

 

 

 

Obr. 27: Počet zastávek na rozlohu obsluhované oblasti v km2 
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Délka sítě 

 

Délka provozované sítě městské hromadné dopravy je délkou dopravních tratí, po nichž jsou 

vedeny jednotlivé provozované linky.  

 

Dopravní podnik Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH nezveřejňuje tento ukazatel, proto 

jsou v obr. 28 porovnány tři dopravní podniky ze čtyř.  

 

Nejdelší síť v kilometrech městské hromadné dopravy vzhledem k rozloze obsluhované 

oblasti v km
2
 využívá Dopravní podnik Ostrava a.s.  

 

Tento ukazatel vyjadřuje taktéž hustotu sítě. Pro objektivnější pohled na délku sítě městské 

hromadné dopravy v jednotlivých městech je přiložena tab. 18 s dostupnými údaji pro rok 

2012. 

 

Tab. 18:  Přehled délky sítě v km 

Dopravní podnik Délka sítě v km 

LVB GmbH 1314 

DVB AG 516,5 

DPO, a.s. 429,1 

 

 

Obr. 28: Délka sítě v km na rozlohu obsluhované oblasti v km2 
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8. Identifikace Best Practice 
 

Tato kapitola popisuje Best Practice, tedy nejlepší praxi, metody či postupy dopravních 

podniků. Tyto nejlepší praxe poskytují společnostem konkurenční výhodu, stabilitu a 

spokojenost zákazníků. V této diplomové práci je identifikace Best Practice důležitým 

mezníkem, neboť navrhuje opatření Dopravnímu podniku Ostrava a.s., jak zvýšit spokojenost 

a bezpečnost cestujících městské hromadné dopravy. Níže jsou uvedeny příklady dobré praxe. 

 

„AStax taxi“ 

Pro obyvatele Vídně má WienerLinien zařízenou další veřejnou dopravu, která se těší 

veliké popularitě. AStax znamená Anruf-Sammel-Taxi, což se dá přeložit jako „volat-jízdu“. 

Ve večerních hodinách tato doprava nahradila autobusovou dopravu. Pro cestující je tento 

způsob přepravy výhodný, jelikož tyto linky jezdí jen, když si je cestující vyžádá. Navíc 

odpadají náklady za zbytečnou jízdu autobusů, které jezdí ve večerních hodinách 

prázdné.WienerLinien nabízí cestujícím k přepravě komfortní minibusy, kde platí stejné 

jízdné jako například časová krata. Je zapotřebí si telefonicky objednat příjezd autobusu na 

zastávku a to minimálně patnáct minut předem. Pokud cestující nechce čekat na určené 

zastávce, může si dopravu objednat přímo ke dveřím svého domu ovšem za poplatek.  

 „Mini busy“ 

Celkem deset celonízkopodlažních minibusů Stratos LF38 obohatí vozový park Dopravního 

podniku města Brna. S nasazením minibusů se počítá na méně vytížených linkách. Minibusy 

dlouhé 7,5 metrů pojmou až 16 sedících cestujících (dvě sedadla v zadní části jsou sklopná), 

21 stojících a jeden kočárek nebo invalidní vozík, celková kapacita je tedy 38 osob. Nákup 

minibusů je jednou z možností zefektivňování veřejné dopravy, protože se vozový park 

přizpůsobuje reálným podmínkám, tedy i poptávce po přepravě. Minibusy jsou také vhodné 

pro obsluhu turistických nebo hůře dostupných lokalit v centru města . Výhodou autobusové 

dopravy je variabilita nasazování vozidel na jednotlivé linky v profilu celého dne. Ve večerní 

a víkendové době je tedy počet linek s možným a efektivním nasazením minibusů ještě vyšší.  

[17] 
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 „První pomoc na nástupišti“  

Tak se jmenuje nová spolupráce Wiener Linien s Vídeňským Červeným křížem a přináší 

školení první pomoci zaměstnancům a cestujícím. K zajištění bezpečnosti cestujících je 

zabudování nouzového zastavení a nouzové telefony na zastávkách a ve vozidlech veřejné 

dopravy. Vídeňský Červený kříž pomáhá školit, jak se zachovat v případě nouze na nástupišti 

nebo ve vozidlech. Na obr. 29 je představen nouzový box, který by měl být budoucností ve 

Vídni. 

 

Obr. 29: Nouzový box [26] 

 

„Kamery v tramvajích“ 

 

 Jedná o pilotní projekt na devětadvaceti tramvajích v Brně typu 13T. Takový systém a 

v takovém rozsahu nebyl v České republice dosud povolen. Po intenzivní komunikaci mezi 

Úřadem pro ochranu osobních údajů a DPMB  byl kamerový systém zaregistrován. 

Kamerový systém ve vozech je prokazatelně jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti 

vandalům. Odstranění následků veškerého vandalismu stojí brněnský dopravní podnik 

každoročně kolem pěti milionů korun. Záznam z kamer usnadní identifikaci pachatelů 

trestných činů, ať už se jedná o poškozování majetku dopravního podniku nebo poškozování 

majetku či zdraví přepravovaných osob. Záznam z kamer bude v případě potřeby využíván 

orgány činnými v trestním řízení a následně jako důkazní materiál u soudu. [28] 
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„Preventisti“ 

 

Tak se jmenuje nový pilotní program pořádaný Dopravním podnikem města Brna. Od tohoto 

kroku si dopravní podnik slibuje větší bezpečnost ve vozidlech, získání nových zákazníků, 

zvýšení prestiže a atraktivnosti městské hromadné dopravy.  

Úkolem preventistů bude zamezovat přístupu do vozidel osobám bez platného jízdního 

dokladu a osobám, které mohou ostatní cestující obtěžovat. Tyto preventisty DPMB vyčlenil 

z řad svých stávajících zaměstnanců a mají mít v podstatě stejné pravomoce jako revizoři. 

Tito pracovníci jsou nasazováni na předem určených linkách mezi určenými zastávkami a 

v určitý čas tak, aby v ideálním případě byli ve všech vozidlech u všech dveří a můžou tak 

kontrolovat cestující při vstupu do vozidla. 

Do vozidla pak nebude umožněno vstupovat osobám, které jsou znečištěné, podnapilé, 

konzumující nebalené potraviny a nápoje a osobám, které porušují přepravní řád. Preventisté 

jsou vybaveni uniformami a označenými reflexními vestami. Náklady, které tento projekt 

vyžaduje, je na pořízení nových uniforem a reflexních vest. [27] 

 

 „Online předprodej jízdenek“ 

Wiener Linien zavedl jako první v Rakousku internetový prodej jízdenek. Díky této službě si 

může zakoupit každý cestující kdykoli během dne jízdenku. 

Poskytovatel nabízí koupi jízdenky přímo na webových stránkách. Pokud chce cestující 

koupit jízdenku přes webové stránky, musí se zaregistrovat pomocí e-mailu a hesla, poté není 

problém objednávat a tisknout jízdné. Platba jízdenky probíhá pohodlně a bezpečně pomocí 

kreditních či debetních karet, případně přes internetové bankovnictví. Při cestování veřejnou 

dopravou je důležité, aby měl člověk u sebe doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz), 

protože se jízdenky pořizují na jméno a příjemní. 

Tři způsoby jak získat jízdenku: 

- vstupenky lze tisknout na domácí tiskárně 

- vstupenky jsou zaslány na adresu bydliště 

- vstupenku lze prohlédnout přímo na svém mobilních telefonu  
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 „Chytrá karta“ 

„Chytrá karta“ je dobře fungující a rychle se rozšiřující systém prodeje jízdenek. Existuje více 

typů „chytrých karet“ a některé mohou být multifunkční. Karty poskytují údaje o osobní 

dopravě a užitečné informace o optimalizaci trasy podle získaných údajů. V Londýně je 

provozu karta Oyster, kdy se při nákupu této karty platí pět liber vratná záloha. Karta je 

čipová a může být použita místo papírové jízdenky. Karta je navržená pro použití ve formě 

elektronické peněženky a schránky na jízdenky pro dopravu v oblasti Londýna. V praxi 

přiloží cestující kartu ke čtečce karet kupříkladu u linkového autobusu, který je tímto 

zařízením u vstupních dveří vybaven. Na kartu je možné nahrát až tři časové „Travelcard“ 

s různou dobouplatnosti a pro různé zóny.  

- nahrání Travelcard platné po dobu jednoho týdne a déle 

- pro použití jako běžná jízdenka 

- další systém je označován jako „PrePay“, kdy je z karty pokaždé odečtena 

příslušná částka, když cestující vystupuje ze stanice metra, nebo když 

nastupuje do autobusu či tramvaje 

Dobít finanční zůstatek na kartu je možno v prodejnách jízdenek, v automatech ve stanicích 

metra, telefonicky nebo na internetu. Karta Oyster je nejlevnější způsob, jak platit za 

jednotlivé jízdy v autobuse, metru a tramvaji. 

 

 „PASMO“ 

PASMO karta umožňuje cestujícím cestovat hromadnou dopravou v metropolitní oblasti 

Tokia, za použití čipové karty. Karta PASMO může být použita také v obchodech a 

prodejních automatech, kde přijímají tuto kartu. Při použití v autobuse, se nastupuje předními 

dveřmi a platí se dotykem PASMO karty ke čtečce terminálu. Kromě toho lze kartu použít v 

autobuse, který jezdí na meziměstské a letištní trasy.  

 

„Horké linky“ 

Pracovníci zákaznického servisu ve Vídni nabízí odborné poradenství, řeší náměty, dotazy, 

stížnosti a pochvaly. Hledají individuální řešení pro každého cestujícího.  
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„Audio záznam“ 

Dopravní podnik Bratislava, a.s. bojuje proti černým pasažérům a chce přispívat ke zvýšení 

bezpečnosti, dodržování zákonu v oblasti dopravy. Od března 2013 jsou zaměstnanci 

přepravní kontroly vybaveni speciálním technickým zařízením na vyhotovení audio záznamu. 

Cílem je chránit jak revizory, zaměstnance strážní služby a samozřejmě cestující. Na obrázku 

lze vidět systém, který bude pomáhat při prevenci porušování právních předpisů, korupce, 

bezpečnosti osob, majetku a vyskytujícího se násilí. 

  

 „Podmíněná amnestie“ 

 

Tak se jmenuje mimořádnou kontrolní akce. Kontrola byla zaměřena na noční spoje a 

rozjezdy, kdy se pracovníci přepravní kontroly zaměřili na dodržování Smluvních přepravních 

podmínek a Tarifu IDS JMK. Každému cestujícímu, který se při kontrole neprokázal platným 

jízdním dokladem, byla nabídnuta tzv. podmíněná amnestie. To znamená, že v případě kdy 

takový cestující zakoupil do5-ti pracovních dnů od zjištění porušení Tarifu nebo SPP IDS 

JMK, čtvrtletní nebo roční předplatný jízdní doklad, bylo mu umožněno hradit pouze storno 

manipulační poplatek 50,-Kč. 

Tato akce byla s ohledem na záměr podpory prodeje předplatních kupónů hodnocena jako 

velmi vydařená a s velkou pravděpodobností se ve městě Brno bude opakovat. [29] 

 

„Pořádková služba“ 

 

Jedná se o nově zřízenou službu dopravního podniku Brna. Pracovníci pořádkové služby 

dohlíží na nešvary, jako jsou vandalství na jízdenkových automatech nebo přímo na vozidlech 

a jejich vybavení. Pořádková služba především dohlíží na čistotu a pořádek v okolí zastávek 

městské hromadné dopravy. [30] 
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„DP asistent“ 

Jedná se o osobní pomoc okruhu potřebných zákazníků při cestování brněnskou veřejnou 

dopravou. Nabízí pomoc např. starším a tělesně postiženým cestujícím, rodičům se třemi a 

více dětmi předškolního věku, ale i jako ambulantní informační služba při změnách v 

organizaci dopravy. Služba poskytuje doprovod cestujícího během cestování prostředky 

městské hromadné dopravy na území města Brna, tj. z výchozí zastávky do cílové zastávky 

cesty, včetně přestupování, pokud tato cesta navazuje na další využití prostředků veřejné 

dopravy. Sem patří osobní pomoc při nastupování, pohybu ve vozidle a při vystupování, 

vyhledávání spoje, pomoc při dodržování smluvních přepravních podmínek, informace o 

průběhu cesty, řešení neočekávaných situací cestujícího. Služba se poskytuje pro předem 

konkretizovanou cestu a to v pracovní dny od 6 do 18 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.  

Asistenční služba je poskytována osobám s platným jízdním dokladem, a to bez dalších 

poplatků. Je určena pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, osobám starším 75 let a rodičům se 

třemi a více dětmi, z čehož alespoň tři jsou předškolního věku. [26] 

 

 „KAMO – mobilní průvodce pro veřejné cestování“  

Je mobilní průvodce veřejné dopravy pro městské uživatele. Nabízí možnosti pro pravidelné 

dojíždějící či příležitostné cestující. Je skvělým pomocníkem i pro turisty, kteří nejsou 

obeznámeni se systémem přepravy ve městě. Je rychlý a snadno ovladatelný. Nová 

technologie pomáhá přilákat nové zákazníky. Mobilní průvodce umožňuje snadné a 

všudypřítomné využití služeb městských cestujících. Nabízí plánování cesty a specifické 

informace o jízdním řádu. Cestující také můžou platit jízdné prostřednictvím aplikace a 

uložení jízdních údajů pro pozdější použití. Uživatelé KAMO můžou sledovat průběh 

veškerých autobusů, tramvají a vlaků zahrnutých do sledování polohy na bázi „real-time“. 

Tato služba také umožňuje plánování cesty a sledování plánované trasy přes mobilní telefon. 

Cestovní novinky týkající se problémů nebo změn ve veřejné dopravě jsou také k  dispozici 

prostřednictvím aplikace. Tato služba může být posílena s řadou doplňkových služeb, jako je 

poskytování informací o místních událostech, zpravodajství nebo reklam založených na 

lokalizaci.   
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9. Diskuze výsledků 
 

Prvním krokem k tvorbě benchmarkingu u Dopravního podniku Ostrava a.s., bylo získávání 

dat o dopravních společnostech, s nimiž byla konkrétní organizace v této práci porovnána. 

Nejprve se jednalo o srovnání dopravních výkonů, kde se zařazují vozové a místové 

kilometry. Je patrné, že u všech dopravních podniků se dopravní výkony naplňovaly od 98% 

až 100%. Dalším ukazatelem pro srovnání, jsou přepravované osoby. V tomto bodě je nutné 

zmínit, že data jsou neobjektivní, neboť každý dopravní podnik využívá k přepočtu 

cestujících jinou metodiku. Proto bylo srovnání učiněno u jednotlivých dopravních podniků, 

nikoliv mezi sebou. Výsledkem, byl fakt, že DPO má v letech 2008 – 2012 u počtu 

přepravovaných osob klesající tendenci, oproti ostatním dopravním podnikům.  

Dále byl porovnán procentuální podíl přepravených osob dle trakcí. V Dopravním podniku 

Ostrava a.s. nejvíce cestujících využívá tramvajovou dopravu, taktéž tomu je i ve městě Brně. 

Ve slovenských dopravních podnicích, které byly porovnávány s konkrétní organizací, vyšlo, 

že největší počet cestujících využívá autobusovou dopravu. Je to zřejmě zapříčiněno tím, že 

tato doprava má největší flexibilitu trasy. 

V kapitole Vozový park je uvedeno srovnání nízkopodlažních dopravních prostředků u 

dopravních podniků měst Košice, Brna a Ostravy. V první řadě bylo vysledováno, kolika lidí 

se týká bariéra v MHD ve městě Ostrava. K  31.12.2012 počet obyvatel činil 305 998 tis. 

Pokud je využit stejný předpoklad počtu postižených, který uvádí Statistická ročenka z oblasti 

práce a sociálních věcí pro rok 2012, tedy cca 13%, je hrubý odhad 39 304 lidí, kteří vlastní 

průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Tento počet není zanedbatelný a navíc populace stárne a proto 

je potřeba odstraňovat stávající bariéry. Z tohoto důvodu jsou nízkopodlažní vozidla velmi 

důležitá, jelikož přispívají k většímu využívání veřejné hromadné dopravy a zvýšení počtu 

přepravených osob.  

Největší nárůst během let 2008 – 2012 byl zaznamenán v dopravním podniku města Brna, 

jelikož zvýšil počet nízkopodlažních vozů celkem o 115 vozů. Dále následoval Dopravní 

podnik Ostrava s celkovým počtem 100 vozů a na posledním místě skončil Dopravní podnik 

města Košice s celkovým počtem 54 vozů. Ve vybraných dopravních podnicích byl 

vyhodnocen procentuální podíl nízkopodlažních vozidel dle trakcí. U tramvajové dopravy je 

procentuální podíl nízkopodlažních vozidel nejlepší v Dopravní podnik města Brna, a.s. 



63 
 

V autobusové dopravě a trolejbusové dopravě má největší procentuální podíl nízkopodlažních 

vozidel Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Při srovnávání jízdní řádů, kde bylo provedeno porovnání průměrných intervalů mezi 

nízkopodlažními spoji v pracovní dny i o víkendu, zde bylo zjištěno, že nejdelší průměrné 

intervaly čekání jsou u DPO, oproti ostatním dopravním podnikům. A nejlépe se umístil 

PMDP, který má nejkratší průměrné intervaly čekání mezi nízkopodlažními spoji v pracovní 

dny u všech trakcí.  

V další podkapitole diplomové práce bylo provedeno srovnání SMS jízdného v dopravních 

podnicích města Brna, Ostrava a Plzeň. Pokud se srovnávala služba Premium, kterou 

provozují všechny uvedené podniky, tak nejlevnější jízdné SMS mají v DPO a naopak 

nejdražší v DPMB. Jinak pokud se jedná o službu Self, kterou provozuje Dopravní podnik 

města Brna, a.s., je cena SMS jízdenky stejná jako ve městě Ostrava.  

Z hlediska bezpečnosti cestujících byly porovnány dva dopravní podniky a to DPO a DPMB.  

Podíl nehod z vlastní viny na jejich celkovém počtu v procentech se ukázal být u Dopravního 

podniku Ostrava a.s. menší, než-li u Dopravního podniku města Brna, a.s. Příčinou 

dopravních nehod z vlastní viny u DPO jsou převážně nezkušení nový řidiči. 

V poslední kapitole byla poměřena hustota a délka sítě mezi německými dopravními podniky 

a konkrétní organizací. Vzhledem k hustotě sítě, si DPO vedl nejlépe s počtem 0,27 km tras 

na 1km
2 

u autobusové dopravy a 0,08 km tras na 1km
2
 u tramvajové dopravy. Nejdelší síť 

v kilometrech městské hromadné dopravy vzhledem k rozloze obsluhované oblasti v km
2
 

využívá taktéž Dopravní podnik Ostrava a.s.  
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10. Návrhy opatření na zlepšení 
 

V této diplomové práci benchmarking představuje porovnání dopravních podniků s cílem 

zlepšit vlastní aktivity v konkrétní organizaci. Za posledních pět let proběhlo mnoho změn, 

které přispěly ke zlepšení MHD v Ostravě. Zde bych uvedla několik návrhů na zlepšení 

městské hromadné dopravy.  

V kapitole vozový park jsem se zabývala porovnáním nízkopodlažních dopravních 

prostředků. Výsledkem bylo zjištění, že nízkopodlažnost není v tak katastrofálním stavu jako 

u jiných měst.  Dále bylo popsáno, že dopravní prostředky, které mají bezbariérový přístup 

vedou k většímu využívání veřejné hromadné dopravy a zvýšení počtu přepravených osob, 

proto bych doporučila dopravní prostředky modernizovat a nahrazovat novými. Ovšem 

musíme vzít v úvahu, že tato záležitost je velice drahá a toto opatření vyžaduje čas. 

Co se týče srovnání jízdních řádů vzhledem k bezbariérové přepravě, bylo zjištěno, že 

Dopravní podnik Ostrava a.s. má nejdelší průměrné intervaly mezi nízkopodlažními spoji, 

oproti ostatním dopravním podnikům. Proto bych navrhla, aby tato skutečnost byla přijata a 

aby se DPO poučil od porovnávaných dopravních podniků a snížil tyto čekací doby. 

Další návrhem na zlepšení vozového parku by byla např. veřejná doprava, která se těší 

popularitě ve Vídni. Tato přeprava se nazývá „Astax taxi“ a je uvedena v kapitole Identifikace 

Best Practice. Jedná se o komfortní minibusy, které jezdí v případě, že si jej cestující zavolá 

na příslušné telefonní lince. Tato veřejná doprava, by mohla napomoci Dopravnímu podniku 

Ostrava a.s. snížit náklady a zvýšit spokojenost zákazníků. Dalším doporučením je nákup 

celonízkopodlažních minibusů, které obohatí vozový park a zefektivní veřejnou dopravu, jak 

jíž byly zakoupeny v Dopravním podniku města Brna a.s. Taktéž v tomto městě využívají 

asistenční službu, která zajišťuje např. tělesně postiženým cestujícím, starším občanům či 

rodičům s dětmi náhradní způsob dopravy, což vede ke zvýšení spokojenosti cestujících.  

Jedním z požadavků Dopravního podniku Ostrava a.s., je získat nové zákazníky a zvýšit 

bezpečnost cestujících. Mé návrhy na zvýšení bezpečnosti cestujících, bych uvedla pilotní 

program, který se nazývá „preventisti“ a slibuje větší bezpečnost ve vozidlech, zvýšení 

prestiže a atraktivnosti MHD. Tento program je využíván v městě Brně a velkou oblibu si 

vyžádal i kamerový systém v tramvajích. Díky tomuto zařízení se cestující budou 

v dopravních prostředcích cítit bezpečněji a navíc dokážou identifikovat pachatele, v případě 

vandalismu nebo jiné trestné činnosti. Dále jsem se inspirovala v zahraničí, opět ve Vídni, kde 
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v blízké době bude zaveden program, který je zaměřený na bezpečnost cestujících. Jedná se o 

instalaci bezpečnostních boxů na zastávkách, které budou sloužit v případě nouze 

k poskytnutí první pomoci. Dále bych uvedla zkušenost od Dopravního podniku Bratislava 

a.s., který přispívá ke zvýšení bezpečnosti cestujících i svých zaměstnanců prostřednictvím 

audio záznamu. Tímto speciálním technickým zařízením jsou vybaveni zaměstnanci přepravní 

kontroly. Cílem je prevence při porušování právních předpisů, korupce či násilí apod.  

Dopravní podnik Ostrava a.s. se dále snaží o eliminaci černých pasažérů, proto bych uvedla 

některá opatření a zkušenosti ze zahraničí. V metropoli jako je Londýn nebo Tokio je zaveden 

systém nastupování do autobusů pouze předními dveřmi, tudíž černý pasažér je zde vyloučen. 

Cestující musí využívat tzv. chytré karty, jejichž principem je tuto kartu přiložit ke čtečce 

karet při vstupu do autobusu. Navíc tato karta je multifunkční a lze ji využívat jako 

elektronické peněženku. 
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Závěr 
 

Dle mého názoru benchmarking spočívá ve změně, která vychází z informací poskytnutých 

organizaci. Benchmarking sám o sobě ke změně nevede, a proto by měl být součástí celkové 

snahy o zlepšování služeb. Je to moderní metoda, která napomáhá organizacím zvětšit podíl 

na trhu a zdokonalit svoji kvalitu.  

Cílem mé diplomové práce bylo poskytnout co nejvíce informací a podkladů Dopravnímu 

podniku Ostrava a.s., k tomu, aby mohl provést kroky ke zlepšení současného stavu.  

V první kapitole jsem se věnovala teoretickému pojetí benchmarkingu, tedy jeho historií, dále 

jsem popsala jednotlivé typy a modely benchmarkingu. V další části diplomové práce jsem 

představila Dopravního podnik Ostrava a.s. 

V poslední kapitole jsem se věnovala uplatněním benchmarkingu v konkrétní organizaci. Zde 

byly sesbírány data a informace, které následně byly zpracovány do tabulek a bylo provedeno 

benchmarkingové srovnání u zvolených dopravních podniků. Dopravní podniky byly vybrány 

na základě mého uvážení, které by mohly Dopravnímu podniku Ostrava a.s. obohatit kvalitu 

svých služeb svými zavedenými postupy a nejlepší praxí.  

Nosným pilířem této diplomové práce je analýza benchmarkingu, kde byly porovnány 

vybrané ukazatele, jako jsou dopravní výkony, přepravované osoby, nízkopodlažní vozidla, 

ceny SMS jízdného, jízdní řády vzhledem bezbariérové přepravě, bezpečnost dopravy, hustota 

sítě a délka sítě městské hromadné dopravy a následná identifikace best practices dopravních 

společností, z čehož plynou následující skutečnosti, které lze považovat za hlavní přínosy této 

práce.  
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Příloha č. 1: Průměrné intervaly bezbariérové dopravy pro vybrané dopravní podniky  

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 

Tramvajová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

1 42,9 min 70,6 min 

2 21,75 min 20 min 

3 38,4 min 34,4 min 

4 36,12 min 75 min 

5 Nejezdí Nejezdí 

6 Nejezdí Nejezdí 

7 50,3 min 50,05 min 

8 31,81 min 51 min 

9 Nejezdí Nejezdí 

10 Nejezdí Nejezdí 

11 19,07 min Nejezdí 

12 50 min 34,9 min 

14 Nejezdí Nejezdí 

17 43,3 min 40,1 min 

18 Nejezdí Nejezdí 

19 Nejezdí Nejezdí 

 

Trolejbusová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

101 20 min Nejezdí 

102 38,7 min 44,34 min 

103 30,1 min Nejezdí 

104 29,5 min 19,8 min 

105 30,29 min 30 min 

106 35,5 min 49 min 

108 55,75 min 48,18 min 

109 41,9 min Nejezdí 

111 Nejezdí Nejezdí 

112 Nejezdí Nejezdí 

113 Nejezdí Nejezdí 

 



 

 
 

Autobusová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

20 Nejezdí Nejezdí 

21 43,25 min 56,6 min 

22 66,87 min Nejezdí 

23 89,75 min 60 min 

24 Nejezdí Nejezdí 

26 109,7 min 125,7 min 

27 130,8 min 159 min 

28 91,9 min 77,3 min 

29 60 min Nejezdí 

30 140,6 min 110 min 

31 97 min 46 min 

33 Nejezdí Nejezdí 

34 82,7 min 85,23 min 

35 150 min Nejezdí 

37 33,8 min 32,5 min 

38 47,47 min 40 min 

39 53,75 min 36,46 min 

40 71 min 40 min 

41 51 min 55 min 

43 Nejezdí Nejezdí 

44 51,9 min 38,5 min 

45 102,7 min 88,72 min 

46 120,55 min 98 min 

50 120 min 120 min 

51 69,3 min Nejezdí 

52 83,16 min 77,2 min 

53 67,5 min 51,25 min 

54 63,47 min 57,7 min 

55 101 min 86,6 min 

56 Nejezdí Nejezdí 

57 61,25 min Nejezdí 

58 35,26 min 30 min 

59 Nejezdí Nejezdí 

62 Nejezdí Nejezdí 

64 53,2 min 52,56 min 

66 Nejezdí Nejezdí 

67 76,25 min Nejezdí 

71 Nejezdí Nejezdí 

74 Nejezdí Nejezdí 

75 Nejezdí Nejezdí 

76 Nejezdí Nejezdí 

78 Nejezdí Nejezdí 

79 190 min 190 min 

81 57 min Nejezdí 

92 Nejezdí Nejezdí 



 

 
 

96 Nejezdí Nejezdí 

97 Nejezdí Nejezdí 

98 Nejezdí Nejezdí 

 

 

Dopravní podnik města Brna, a.s 

 

Tramvajová doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trolejbusová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

25 30,4 min 39,2 min 

26 26,2 min 36,25 min 

27 32,16 min 33,5 min 

30 15,5 min 39,3 min 

31 46,13 min 43,9 min 

32 24,7 min 40 min 

33 23,9 min 29,9 min 

34 17,5 min 41,25 min 

35 36,6 min 36,7 min 

36 17,5 min 36,7 min 

37 27,3 min Nejezdí 

38 36,7 min 32,7 min 

39 39 min 30,38 min 

 

 

 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

1 21 min 32,1 min 

2 43,9 min 33,7 min 

3 37 min 40,9 min 

4 60 min 32,6 min 

5 45,6 min 29,2 min 

6 22 min 44,7 min 

8 Nejezdí Nejezdí 

9 47,6 min 23,9 min 

10 Nejezdí 60 min 

11   

12 20,73 min 30,1 min 



 

 
 

Autobusová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

40 86,3 min 80,5 min 

41 51 min 62 min 

42 46,1 min 48,8 min 

43 30 min 55,7 min 

44 30,6 min 24,86 min 

46 21,17 min 29,30 min 

47 48,5 min Nejezdí 

48 105,1 min 99 min 

49 60,2 min Nejezdí 

50 65,8 min 40 min 

52 37,86 min 31,7 min 

53 58,8 min 155 min 

54 36,17 min 27,42 min 

55 22,44 min 82,7 min 

57 111,4 min 101,3 min 

58 30,2 min 27,18 min 

59 29,36 min 41,4 min 

60 133,4 min 33,2 min 

61 53,92 min Nejezdí 

64 61,3 min 33,7 min 

65 25,38 min Nejezdí 

67 27,69 min 46 min 

68 120 min 120 min 

69 36,6 min 39,5 min 

70 33,5 min 53,3 min 

71 113,4 min 120 min 

74 90 min Nejezdí 

75 25,7 min Nejezdí 

76 30 min 30 min 

77 60 min 60 min 

78 23,1 min 46,6 min 

80 30 min 30 min 

84 35,6 min 28,7 min 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 

Tramvajová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

1 9,51 min 16,1 min 

2 10,8 min 12,7 min 

4 6,39 min 10,5 min 

 

Trolejbusová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

10 59,9 min Nejezdí 

11 21,5 min 21,5 min 

12 14,8 min 29,2 min 

13 14,2 min 16,4 min 

14 57 min Nejezdí 

15 21,46 min 31 min 

16 7,24 min 20,42 min 

17 17,1 min Nejezdí 

18 21,14 min Nejezdí 

 

Autobusová doprava 

Linka Pracovní dny Sobota + Neděle 

 Průměrné intervaly bezbariérové dopravy 

20 26,1 min 45 min 

21 33,33 min 44,54 min 

22 59,37 min Nejezdí 

23 Nejezdí Nejezdí 

24 46,47 min 60 min 

25 Nejezdí Nejezdí 

26 60,78 min 51,3 min 

27 Nejezdí Nejezdí 

28 43,4 min 60,76 min 

29 49 min 60 min 

30 12 min 28,75 min 

31 Nejezdí Nejezdí 

32 47,2 min Nejezdí 

33 17,4 min 41,7 min 

34 Nejezdí Nejezdí 

35 30,3 min 40,6 min 

36 Nejezdí Nejezdí 



 

 
 

40 8 min Nejezdí 

41 6 min 15 min 

51 60 min Nejezdí 

52 41 min 41,4 min 

53 32 min Nejezdí 

54 57,5 min 53 min 

56 44,3 min Nejezdí 

 

 


