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1 ÚVOD 

Kaţdá krajina světa je specifická a skrývá v sobě určitý potenciál, avšak pro kaţdého 

člověka jiný. Tyto faktory nutí lidi k přemisťování sebe samých a svých statků za touhou 

dosáhnout uspokojení svých potřeb. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce dopravy vlivem 

dosaţitelnosti sociálních, ekonomických a jiných cílů jedince je důleţitá kvalitní dopravní 

obsluţnost. Integrace území vede k zajištění kvalitní dopravní obsluţnosti prostřednictvím 

komplexního provázaného dopravního systému jednotlivých druhů dopravy a zároveň 

napomáhá k lepším vztahům mezi lidmi i regiony. Protipólem přínosů dopravy jsou negativní 

dopady na zdraví člověka a celé společnosti. Je tedy důleţité najít rovnováhu mezi rozvojem 

dopravy a jejími přínosy a ochranou ţivotního prostředí a zdraví člověka. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení území Jihomoravského kraje z hlediska dopravní 

obsluţnosti zajišťované Integrovaným dopravním systémem. Účelem práce je nalézt moţné 

návrhy a doporučení na zlepšení kvality dopravní obsluţnosti ve zkoumaných obcích 

Jihomoravského kraje. V práci byla vyuţita metoda rešerše odborné literatury, na kterou je 

v průběhu zpracovávaného textu odkazováno. Dále deskriptivní analýza odborných zdrojů, 

induktivní statistika a komparativní analýza dopravní obsluţnosti v Jihomoravském kraji. 

Na podporu výše uvedeného cíle diplomové práce byly formulovány tři hypotézy. 

Hypotéza č. 1: „Standart minimální frekvence spojů do obce je dodržen, a to v pracovní den 6 

páry spojů a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 3 páry spojů.“ Hypotéza č. 2: 

„Časová dostupnost pracovních center ze zázemí jednotlivých obcí Jihomoravského kraje je 

přibližně stejná.“ Hypotéza č. 3: „Podíl počtu spojů autobusového a vlakového spojení 

v nepracovní dny dosahuje minimálně 30 % pracovního dne“. 

Za účelem hodnocení dopravní obsluţnosti veřejné hromadné dopravy v kraji byla 

porovnávána úroveň mezi obcemi a pracovními centry. Pracovní centra Jihomoravského kraje 

byla vymezena z důvodu existence odlišností od hodnocení dopravní obsluţnosti v rámci 

administrativních správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Na základě vymezení těchto 

center probíhaly analýzy kvality spojení, dopravní obsluţnosti a rozloţení spojů během dne 

v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Specifikace dané metodiky 

je uvedena v rámci konkrétních kapitol a příloh. 

Při zpracování této práce je vycházeno ze základních legislativních předpisů vztahujících 

se k dané problematice, odborné literatury z oblasti dopravy a veřejných financí. Potřebné 
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informace jsou také čerpány z webových stránek Ministerstva dopravy České republiky, 

Jihomoravského kraje, IDS Jihomoravského kraje, jízdních řádů IDOS a publikace Sčítání lidu, 

domů a bytů 2011. Značná část informací týkajících se organizace IDS Jihomoravského kraje 

byla poskytnuta vedoucím oddělení Veřejné osobní dopravy Krajského úřadu v Brně Ing. 

Markem Veselým a referenty veřejné osobní dopravy Mgr. Zdeňkem Jarolímem a Ing. Karlem 

Košťálem.  

Diplomová práce včetně úvodu a závěru je členěna do sedmi kapitol. Jednotlivé kapitoly 

zahrnují podkapitoly doplněné o přílohy. Druhá kapitola se zabývá historií a vývojem dopravy 

v České republice a ve světě. S ohledem na zaměření práce je část této kapitoly především 

věnována dopravní obsluţnosti a přepravě cestujících regionální autobusovou a ţelezniční 

dopravou. 

Třetí kapitola je zaměřena na integrovaný dopravní systém a jeho obecné fungování 

v dopravě. V podkapitolách jsou popsány základní informace týkající se charakteristiky 

integrovaného dopravní systému, jeho organizace a provozování, důvodu jeho zavedení a 

zdrojů financování tohoto systému. V kapitole jsou také specifikována pozitiva a negativa IDS 

a srovnání systému v České republice se zahraničními systémy. 

Následující kapitoly, čtvrtá a pátá, jsou analytického charakteru. Čtvrtá kapitola se 

zaměřuje na dopravní a geografickou analýzu Jihomoravského kraje. Jednotlivé podkapitoly 

charakterizují území kraje z geografického hlediska a také dopravní sítě a vývoj dopravců 

v kraji. Poslední podkapitola je zaměřena na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského 

kraje, jeho vznik a provoz. 

V kapitole páté, zaměřené na analýzu dopravní obsluţnosti v Jihomoravském kraji, jsou 

v jednotlivých podkapitolách provedeny analýzy kvality spojení zázemí s centrem, dopravní 

obsluţnosti a rozloţení spojů během dne. Analýza je prováděna na základě získaných dat a s 

pomocí základních statistických charakteristik střední hodnoty, aritmetického průměru a 

modusu pro pracovní den, sobotu a neděli. 

Poslední kapitola obsahuje celkové zhodnocení analýz dopravní obsluţnosti v kraji a 

navrhuje na základě zjištěných skutečností z analýz doporučení pro zlepšení kvality dopravní 

obsluţnosti v Jihomoravském kraji.  

V závěru diplomové práce je zhodnocen stav kvality dopravní obsluţnosti Integrovaného 

dopravního systému Jihomoravského kraje. 
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2 CHARAKTERISTIKA DOPRAVY A DOPRAVNÍ OBSLUŢNOST 

Vývoj dopravy zaznamenal běh dějin výrazněji neţ kterékoliv odvětví techniky. Její 

rozvoj byl podmíněn obdobím, technologickými inovacemi, ekonomickými, sociálními a 

prostorovými změnami. Doprava je výsledkem dlouhodobého vývoje, během kterého byly 

postupně přijaty nové dopravní technologie. Je tedy nedílnou součástí ţivota a má silný vliv na 

socioekonomickou vyspělost jednotlivých regionů včetně kvality ţivota jedince a celé 

společnosti (Comtois, Rodrigue, Slack, 2009). 

2.1 Historie a vývoj dopravy 

Pohyb patří k zakládním vlastnostem a potřebám člověka odnepaměti. Lidé měli od 

počátku svého vývoje potřebu  sebe a věci přepravovat z místa na místo. Charakter 

přemísťování osob a věcí se v průběhu vývoje lidské společnosti vyvíjel a postupně docházelo 

ke změnám. Nejdříve se jednalo o přemísťování za účelem obţivy, později s vývojem 

společnosti za účelem obchodu (Doprava-info, 2011). 

Historie dopravy je spjatá s vývojem společnosti a jejího hospodářství, úrovní rozvoje 

vědy a techniky a vznikem skupiny lidí, dopravců, kteří tuto činnost vykonávali pro jiné na 

zakázku. Jiţ ve 3. tisíciletí před Kristem docházelo k budování provozních přístavů a 

zpevněných pozemních komunikací.
1
 Ke klíčovým milníkům vývoje dopravní techniky 

docházelo velmi pomalu. Aţ do druhé poloviny 18. století neexistovaly ţádné formy 

motorizované dopravy a hlavním pohonem dopravních prostředků byla taţná síla zvířat, síla 

větru a vodních toků. Teprve ve druhé polovině 18. století vznikl v Anglii parní stroj Jamese 

Watta, ve Francii Nicolas Joseph Cugnot postavil parní silniční vozidlo na třech kolech. V 19. 

století vynalezl W. Siemens elektromotor, který byl pouţit k pohonu první elektrické ţeleznice 

na průmyslové výstavě v Berlíně. Koncem 19. století vynalezl německý inţenýr Rudolf Diesel 

spalovací motor. S vývojem techniky došlo také k rozvoji poznání a technickému pokroku, 

které přinesly mnoho nových neznámých problémů. 

Vedlejším jevem moderní prosperující společnosti je neustále se zvyšující průmyslová 

výroba, jeţ má za následek neustále se zvyšující přemísťování zboţí. K rozvoji společnosti do 

značné míry přispívá zvyšující se pohyb obyvatelstva, a to jednak vyvolaný přemísťováním 

                                                 
1
 Přeprava po vodě patřila k efektivnějšímu způsobu dopravy neţ doprava po souši., neboť aţ na výjimky jako byl 

antický Řím, neexistovala kvalitní silniční síť. Velká většina měst vyrostla tedy v blízkosti velkých řek nebo 

pobřeţí moře (Adamec, 2008). 
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osob z místa bydliště do místa školy či pracovistě. Doprava je tedy od dávné historie aţ po 

současnost  součástí lidské civilizace, a proto vývoj dopravy a vývoj lidské společnosti nelze od 

sebe oddělovat (Adamec, 2008); (Široký, 2016); (Doprava-info, 2011); (Vítejte na Zemi, 2013). 

Dopravu lze chápat jako odvětví národního hospodářství, které realizuje přemísťování 

osob či věcí a umoţňuje ekonomický rozvoj společnosti i všeobecné zvyšování ţivotní úrovně. 

Lze ji také charakterizovat jako pohybovou činnost uskutečňovanou pohybem dopravních 

prostředků, která spočívá v přemístění osob nebo věcí po dopravních cestách. Doprava 

zabezpečuje komplementaritu měst a venkova prostřednictvím výměny zboţí, osob a informací 

a zároveň patří k nejvýznamnější sloţce vzájemně navazujících činností při výrobě a oběhu 

zboţí i přemísťování osob (Binek, 2007); (Pastor, Tuzar, 2007); (Doprava-info, 2011); (Vítejte 

na Zemi, 2013). 

Podle Širokého (2016) dopravu lze klasifikovat podle různých hledisek: 

1. Dle prostředí – pozemní, podzemní, vodní, vzdušná, meziplanetární-výzkumná. 

2. Dle dopravních cest – silniční-motorová, cyklistická, pěší, kolejová-ţelezniční 

(klasická, vysokorychlostní), městské dráhy (tramvaj, metro), lodní-říční, námořní, 

letecká, potrubní, dopravníková, lanovková. 

3. Dle formy organizace – v klidu – parkování a odstavné plochy, v pohybu – veškerý 

pohyb dopravního prostředku. 

4. Dle pravidelnosti – pravidelná, nepravidelná. 

5. Dle intenzity dopravy v časovém období – dopravní špička, dopravní sedlo, noční 

provoz. 

6. Dle územního rozdělení – mezistátní, vnitrostátní, příměstská, městská, místní, 

kyvadlová. 

7. Dle uspokojování přepravních potřeb – pro vlastní potřeby, pro cizí potřeby. 

8. Dle dopravních prostředků – pěší, cyklistická, motocyklová, automobilová, autobusová, 

trolejbusová, tramvajová, ţelezniční, vrtulníková, letecká individuální a hromadná, 

lodní individuální a hromadná.  

2.1.1 Vývoj dopravy na území České republiky 

Vznik dopravy v bývalém Československu a následovně v České republice navazuje na 

předchozí vývoj hlavních tras silnic a ţelezničních tratí, které byly zaloţeny v minulosti. 

Všechny druhy dopravy byly také během let silně ovlivňovány vývojem dopravních prostředků 
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a dopravních technologií a také ekonomickými podmínkami doma i v zahraničí. Převáţná část 

historie dopravy České republiky se opírala o vysokou úroveň českého průmyslu, který dodával 

většinu dopravních prostředků a zařízení. 

K nejstarším zprávám na území České republiky patří plavba na Labi a Vltavě, a to z 6. a 

7. století, kdy plavba slouţila za účelem obchodu. V důsledku nepříznivých podmínek 

neregulovaných řek, které na většině území neměly dostatek vody, se především rozvíjela 

pozemní doprava.  

Období 18. aţ 20. století bylo významným obdobím provozování vnitrozemské vodní, 

ţelezniční, pozemní a letecké dopravy. V této době vzniklo pozoruhodné dílo pro přepravu 

dřeva, Schwarzenberský kanál, který propojuje vodní toky Vltavy a Dunaje. Počátek 19. století 

je také začátkem historie veřejné ţelezniční dopravy, jejíţ rozvoj představoval zlepšení 

dopravní obsluţnosti. 30. září 1828 byl dán do provozu první vlak koněspřeţné dráhy 

z Českých Budějovic na rozvodí Dunaje a Vltavy u Kerschbaumu. Dráha patřila k nejstarší 

veřejné ţeleznici na evropské pevnině o délce 129 kilometrů a slouţila k přepravě nákladů 

i  osob. Ţelezniční doprava byla také spojena od útlého začátku s vyuţitím ve vojenství, kde 

umoţnila rychlou přepravu vojsk. V polovině 19. století dochází k výstavbě státních drah 

Olomouc – Praha, Brno – Česká Třebová a trať Praha – Podmokly.  Od 19. století bylo 

v českých zemích uvedeno do provozu přes 2 600 km hlavních tratí.  

Období 18. století je významné pro vznik silniční sítě především z důvodu vojenských a 

hospodářských, pro obranu státu a pro podporu výroby a obchodu. Do konce 18. století bylo 

v Čechách a na Moravě vystavěno 1 300 km silnic. Silniční sítě se na našem území začaly 

zakládat v roce 1725 za vlády Karla VI. První silnice na našem území spojovala Prahu s Vídní. 

Po celé jedno století byla ţelezniční doprava dominantní dopravou a obavy, ţe její rozvoj 

povede k úpadku silniční dopravy, se nesplnily. Stále větší nároky na přepravu osob a zboţí 

vedly ke spolupráci ţelezniční a silniční dopravy. 

Počátky letecké dopravy v 18. století lze spatřovat v pokusech s balony. Jako první v roce 

1910 předvedl veřejnosti okruţní let z Mladé Boleslavi přes Kosmonosy Otto Hieronymus. 

O  dobré jméno našeho letectví se zaslouţili Jan Kašpar a Evţen Čihák, kteří provedli řadu letů 

v Čechách a Vídni (Kvizda, Tomeš, 2014); (Kyncl, 2006); (Doprava-info, 2011). 
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Vývoj dopravy po roce 1918 

Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy se projevoval zejména v období před vznikem 

Československa. Po roce 1918 se podmínky vodní dopravy zhoršily. Tehdy docházelo ke 

značnému poklesu objemu dopravy. V důsledku prudkého vývoje silniční a ţelezniční dopravy 

se zvýraznily nevýhody vodní dopravy spočívající v nestabilitě splavnosti sítí splavných řek. 

Koncem 60. let 20. století došlo ve vnitrozemské vodní dopravě k prudkému rozmachu 

přepravy kovových materiálů, kaolinu, síry, obilí, rýţe, kakaových bobů a přepravě kontejnerů. 

Po roce 1989 došlo k privatizaci dopravy a přijetím nového ţivnostenského zákona se tato stala 

koncesovanou ţivností.  

Ţelezniční doprava během celé své historie procházela nevyjasněnými vlastnickými 

vztahy. Většina ţelezničních tratí byla dříve vybudována soukromými společnostmi a 

v průběhu jejího vývoje došlo k jejich zestátnění. V roce 1918 vznikly Československé státní 

dráhy (ČSD) jako státní podnik, který zabezpečoval vliv státu na provoz všech drah a později 

provozoval i veřejnou silniční autobusovou a nákladní dopravu. Na konci 20. století jsou 

vybudovány rozsáhlé informační systémy Českých drah, které umoţňují poskytovat informace 

dopravcům a přepravcům na ţeleznici na bázi INTRANETu ČD (např. rezervace míst, 

sledování pohybu vozů, řízení dopravy).  

Pozemní doprava představovala v historii vţdy rozhodující odvětví dopravy. Od roku 

1918 docházelo ke zvyšování kvality jiţ existujících silnic, zlepšování jejich stavu a údrţby. 

Zvyšování kvality pozemních komunikací vedlo k prudšímu rozvoji silniční dopravy jak 

osobní, tak i nákladní a k vybudování husté sítě linek osobní dopravy. Exploze osobní 

automobilové dopravy je výrazným rysem 80. a 90. let 20. století. Významnou součástí 

dopravní obsluhy ve městech se stala městská hromadná doprava. Od 30. let docházelo 

k realizaci a rozšiřování vozového parku, přičemţ současně byla zaváděna a rozšiřována 

doprava autobusy a později i doprava trolejbusová. V 80. letech byly uvedeny do provozu tři 

linky praţského metra, které přispěly k rozšíření a zdokonalení městské hromadné dopravy 

v hlavním městě. Významnou součástí dopravního systému v mezinárodním kontextu se stala 

letecká doprava. K prvním společnostem v Československu, které provozovaly vyhlídkové lety 

a příleţitostnou přepravu, patřily První praţský letecký podnik Falco a První český letecký 

podnik Ikarus. Zánikem těchto dvou společností vznikly společnosti Československá letecká 

společnost (ČLS) a Československá státní aerolinie (ČSA). Koncem 30. let došlo k vybudování 

civilního letiště Ruzyně pro Prahu a intenzivně docházelo ke zdokonalování technického 
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vybavení letecké dopravy. Konec 20. století znamená pro českou leteckou dopravu otevření 

nových příleţitostí, dochází k rozšiřování sítě evropských linek, zvyšování kvality dopravních 

sluţeb a ke vzniku nových soukromých leteckých společností (Brůhová-Foltýnová, 2009); 

(Kvizda, Tomeš, 2014); (Kyncl, 2006); (Zelený, 2007). 

Tab. 2.1 Přeprava cestujících v České republice v letech 2010 – 2016 (v mil.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Přeprava cestujících 

celkem 
4 775,9 4 709,5 4 739,0 4 703,0 4 735,4 4 870,0 2 797,6 

Ţelezniční doprava 164,8 167,9 172,8 174,5 176,1 176,6 179,2 

Autobusová doprava 372,6 364,6 345,0 338,0 349,5 350,9 332,1 

Letecká doprava 7,5 7,5 6,4 6,2 5,6 5,4 6,0 

Vnitrozemská vodní 

doprava
2
 

0,6 1,0 0,5 1,1 1,3 0,9 - 

MHD 2 260,3 2 138,5 2 224,2 2 173,2 2 142,9 2 160,8 2 280, 3 

Veřejná doprava 

celkem 
2 805,9 2 679,5 2 749,0 2 693,0 2 675,4 2 694,6 2 797, 6 

IAD
3
 1 970,0 2 030,0 1 990,0 2 010,0 2 060,0 2 175,4 - 

Zdroj: Ministerstvo dopravy, 2017; vlastní zpracování 

  

                                                 
2
 Převáţně rekreační přeprava osob. 

3
 Jedná se o odborný odhad. 
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Tab. 2.2 Přepravní výkony osobní dopravy v České republice v letech 2010 – 2016 (v mil.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Přepravní 

výkon celkem  

(mil. oskm
4
) 

107 

028,6 

108 

352,6 

107 

793,7 

107 

172,4 

110 

114,2 

113 

813,6 
46 616,6 

Ţelezniční 

doprava 
6 590,7 6 714,0 7 264,7 7 600,6 7 796,5 8 298,1 8 835,0 

Autobusová 

doprava 
10 335,7 9 266,7 9 015,4 9 025,6 10 010,2 9 995,8 10 192,0 

Letecká doprava 10 902,0 11 585,6 10 611,6 9 603,9 9 756,6 9 701,0 10 202,6 

Vnitrozemská 

vodní doprava 
12,8 14,8 17,3 16,2 20,7 13,5 - 

MHD 15 617,4 15 281,5 16 624,8 16 276,2 16 270,2 16 100,5 17 387,0 

Veřejná doprava 

celkem 
43 458,6 42 862,6 43 533,7 42 522,4 43 854,2 44 108,6 46 616,6 

IAD 63 570,0 65 490,0 64 260,0 64 650,0 66 260,0 69 705,0 - 

Zdroj: Ministerstvo dopravy, 2017; vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4
 Osobové kilometry – jednotka výkonu osobní dopravy. Při přepravě jedné osoby na vzdálenost 1 km se vykoná 1 

osmk. 
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Graf 2.1 Přeprava cestujících v letech 2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě podkladů Ministerstva dopravy mezioborové srovnání přepravních výkonů 

osobní dopravy za sledované období 2010 aţ 2016 lze hodnotit následovně. Z grafu 2. 1 

přepravy cestujících lze vyčíst, ţe nejvíce vyuţívanou dopravou cestujícími je městská 

hromadná doprava. MHD vyuţilo v roce 2011 2 138,5 mil. osob, oproti předchozímu roku 

2010 byl pokles o 121,8 mil. osob. Přeprava cestujících MHD v roce 2010 je srovnatelná 

s rokem 2016. Přeprava MHD zaznamenala v roce 2016 nárůst o 20 mil. osob od roku 2010. 

Individuální automobilová přeprava osob od roku 2013 má rostoucí charakter. Rostoucí trend 

IAD je předpokladem i v roce 2016. K nejméně vyuţívané dopravě patří letecká a 

vnitrozemská vodní doprava. Data za rok 2016 byly čerpány ze čtvrtletních přehledů 

Ministerstva dopravy, ve kterých chybí údaje o IAD a vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje 

budou dostupné v Ročence dopravy, která bude k nahlédnutí v polovině roku 2017. 

2.2 Organizace dopravní obsluţnosti v České republice 

Veřejná hromadná doprava je pojem pouţívaný pro všechny dopravní obory. Jedná se 

o  sluţbu ve veřejném zájmu, která je zajišťována a organizována podle pravidel stanovených 

v zákoně č. 194/2010 Sb., o veřejných sluţbách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů. Současný zákon pouţívá pro veřejnou hromadnou dopravu výraz „dopravní 
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obsluţnost“. Dopravní obsluţností se dle zákona č. 194/2010 Sb. §2 rozumí: „Dopravní 

obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a 

školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení 

poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských 

potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.“
5
 

Tento zákon navazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 

o  veřejných sluţbách v přepravě cestujících po ţeleznici a silnici a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Nařízení Evropského parlamentu č. 1370/2007 upravuje 

problematiku zajišťování veřejných sluţeb v přepravě cestujících, stanovuje pravidla pro výběr 

dopravců, podmínky pro uzavírání smluv s dopravci a jejich náleţitosti a stanovuje pravidla pro 

poskytování kompenzací za plnění závazků veřejné sluţby (Metodika zpracování plánů 

dopravní obsluţnosti území, 2011). 

Veřejná hromadná doprava představuje významnou oblast sluţeb, která ovlivňuje ţivotní 

úroveň a ţivotní styl obyvatelstva. Je zprostředkovatelem přepravních vztahů v jednotlivých 

krajích, spolupůsobí při formování a rozvoji sídelních, hospodářských a krajinných struktur. 

Úlohou veřejné osobní dopravy je ekonomický a bezpečný pohyb osob. V posledním období 

stále více osob upřednostňuje individuální dopravu před hromadnou veřejnou dopravou, coţ má 

za následek pokles přepravních výkonů veřejné hromadné dopravy, vyšší ekologickou zátěţ a 

také vyšší nehodovost. Podporou rozvoje integrované dopravy a integrovaných dopravních 

systémů v regionech, spojením předností jednotlivých dopravních oborů, určením a 

vyhodnocením kritérií a standardů kvality VHD od organizačního, legislativního a technického 

zajištění, atraktivní nabídky jízdních řádů, rozvoje informačních systémů a marketingových 

nástrojů pro propagaci VHD lze přispět ke zvýšení významu VHD a jejího posílení proti 

konkurenční individuální osobní dopravě (Široký, 2016). 

Dopravní obsluţnost státu je zajišťována podle zákona č. 194/2010 §4 ods. 1 státem, kdy 

„stát prostřednictvím své organizační složky zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami 

                                                 
5
  Podle Strakoš, Voţenílek (2009, s. 75) základní dopravní obsluţnost je „obecně orientovaná na zabezpečení 

přiměřené dopravy během všech dní v týdnu z důvodů veřejného zájmu, především do zaměstnání, škol, úřadů, 

zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči, vč. dopravy zpět.“ 

Kleprlík (2011, s. 114) definuje dopravní obsluţnost jako „zabezpečení dopravy (tam i zpět) po všechny dny 

v týdnu: 

- do škol a školských zařízení, 

- do zaměstnání, 

- do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči, 

- k orgánům veřejné moci, 

- k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb.“ 
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v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy, které mají 

nadregionální nebo mezinárodní charakter.“ Podle §3 ods. 1 tohoto zákona „kraje a obce ve 

své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou 

linkovou dopravou a jejich propojením.“  

Kdy kraj podle §3 ods. 2 tohoto zákona „zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním 

obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Kraj může zajišťovat veřejné 

služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v 

sousedícím územním obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné 

moci jiného státu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje.“  Zatímco obec 

podle §3 ods. 3 tohoto zákona „zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad 

rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě 

cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní 

obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a 

obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž 

územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.“ 

Přeprava cestujících regionální dopravou jak autobusovou, tak ţelezniční (vlaky 

kategorie Os „osobní vlak“, Sp „spěšný vlak“) je objednávána kraji a financována ze státních 

prostředků. Dálková ţelezniční doprava (vlaky R „rychlík“ a vyšších kategorií) je objednávána 

státem, prostřednictvím své organizační sloţky Ministerstva dopravy ČR. Dopravu můţe mimo 

jiné objednávat také obec ve svém územním obvodu k zajišťování svých potřeb. Pro zajištění 

dopravní obsluţnosti mohou stát, kraje a obce poskytovat veřejné sluţby v přepravě cestujících 

samy, pokud není jak autobusová, tak ţelezniční doprava provozována na komerční riziko 

dopravce, tedy bez smlouvy o veřejných sluţbách s příslušným objednavatelem 

(Eisenhammerová, Chlaň, 2014). 

Jedním z nástrojů pro dodrţení smluvních vztahů mezi objednavateli dopravy
6
 a 

dopravci
7
 je dopravní plánování vymezeno v zákoně č. 194/2010 Sb., §5. Jeho cílem podle §5 

odst. 1 „je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní 

obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti.“ Od 1. července 2010 

                                                 
6
 Objednavatelem dopravy se rozumí příslušná samospráva – na národní úrovni stát zastoupený ministerstvem 

dopravy, na krajské úrovni příslušný kraj a v rámci MHD město. Jejich cílem je, aby byla doprava pro cestující 

atraktivní a uspokojila jejich potřeby (Baroch et al., 2015). 
7
 Dopravcem se rozumí provozovatel dopravy, který musí disponovat mohutnějším vozovým parkem (Baroch et 

al., 2015). 
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jsou tedy kraje a Ministerstvo dopravy povinni zpracovávat plán dopravní obluţnosti území. 

Plán dopravní obsluţnosti je tvořen na dobu nejméně pěti let a jeho základem je analýza 

výchozího a současného stavu dopravních potřeb a budoucí rozvoj území a organizace dopravy. 

Součástí plánu dopravní obluţnosti je také předpokládaný rozsah poskytované kompenzace ze 

strany kraje pro zajištění provozu (Metodika zpracování plánů dopravní obsluţnosti území, 

2011). 

Organizace dopravní obsluţnosti zahrnuje velké mnoţství faktorů, které mají vliv na její 

působení. Rozsah sítě dopravy a její přepravní moţnosti jsou zásadně ovlivňovány finančními 

moţnostmi veřejných rozpočtů. Pokud není dopravní obsluţnost důkladně organizována, 

nastávají situace, kdy spoje dvou dopravců projíţdějí stejnou nebo podobnou trasu ve stejný 

čas. Aby byla VHD dostatečně silným konkurentem dopravy individuální automobilové a 

nedošlo k úbytku cestujících, je nutné, aby se objednavatelé dopravní obsluţnosti zaměřovali 

na optimalizaci dopravní obsluhy a na optimalizaci vyuţití finančních prostředků pro 

zabezpečení dopravní obsluhy v daném regionu. Při řešení problematiky se vychází z popisu 

regionu podle: 

- Geografické polohy, která ovlivňuje investiční náklady na dopravu, náklady na provoz a 

údrţbu dopravní infrastruktury. 

- Hustoty osídlení, která ovlivňuje zatíţení dopravních cest, hustotu a intenzitu dopravy a 

také četnost spojů. 

- Velikosti územní rozlohy v km
2
, která je obsluhována. 

- Hospodářské struktury, která vytváří podmínky a moţnosti pro rozvoj daného regionu 

(průmyslové a zemědělské oblasti, chráněná území). 

- Přístupu k dopravní cestě zda se nachází na hlavní dopravní trase, v centru regionu nebo 

na okraji regionu (Eisenhammerová, Chlaň, 2014); (Široký, 2016). 
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3 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Pro většinu občanů je veřejná hromadná doprava nepostradatelnou veřejnou sluţbou, 

která zajišťuje dostupnost cílů jejich cest. Cílem a funkcí integrovaného dopravního systému 

(dále jen IDS) je odstranit nedostatky veřejné hromadné dopravy a zabezpečit účelnou a 

hospodárnou dopravní obsluţnost daného území, která uspokojí přepravní potřeby obyvatel 

daného území. Česká republika začala zavádět integrované dopravní systémy počátkem 90. let 

20. století, přičemţ počátky integrované dopravy ve světě se objevují jiţ v 50. letech 20. století 

(Drdla, 2014). 

3.1 Definice integrovaného dopravního systému 

Existuje řada definic integrovaného dopravního systému, definice v odborné literatuře 

nebo definice v právním systému České republiky. Integrovaný dopravní systém je definován 

zákonem č. 194/2010 Sb. § 6 odst. 1, o veřejných sluţbách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, jako „integrované veřejné sluţby“. Definice těchto sluţeb zní: „Integrovanými 

veřejnými službami se rozumí integrované veřejné služby v přepravě cestujících podle přímo 

použitelného předpisu Evropských společenství. Požadavek na jednotnou informační službu je 

splněn, pokud je zajištěno poskytování informací o jednotném jízdním řádu a tarifu na jednom 

místě.“ Kdy se integrovanými veřejnými sluţbami v přepravě cestujících rozumí podle nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 čl. 2 písm. m): „vzájemně propojené 

dopravní služby ve vymezené územní oblasti s jednotnou informační službou, systémem 

jízdného a jízdním řádem.“  

V odborné literatuře Drdla (2014, s. 163) uvádí ţe: „Integrovaný dopravní systém je 

způsob koordinovaného využití více druhů veřejné hromadné dopravy provozované více 

dopravci (včetně řízených návazností na individuální automobilovou dopravu) směřující 

k zabezpečení účelné a hospodárné dopravní obslužnosti zájmového území z hlediska 

ekonomických i mikroekonomických potřeb osob a institucí systémem dotčených.“ 

Samotný pojem a důvod vytváření IDS spočívá ve spolupráci jednotlivých druhů veřejné 

dopravy a jejich dopravců (ţeleznice, linkové autobusy, MHD) a objednavatelů dopravy (kraje, 

obce a města). V důsledku spolupráce dochází ke vzniku propojeného dopravně-informačního 

systému, který je přínosem pro dopravce, objednavatele i cestující. Ve vztahu k cestujícím je 

IDS charakterizován: 



18 

 

- jednotnou společnou dopravní nabídkou, 

- jedním společným tarifem s jednotnou nabídkou jízdenek, 

- jednotnými společnými přepravními podmínkami, 

- jednotným informačním servisem, 

- zaručenými standarty kvality dopravy, 

- jednotnou prezentací systému ve vztahu k cestujícímu (Drdla, 2014). 

Další definici uvádějí Eisenhammerová, Chlaň ve své publikaci „Tarify a ceny 

v dopravě“ (2014, s. 78): „Posláním integrovaného dopravního systému hromadné přepravy 

osob je vytvoření takového systému, který při daných ekonomických možnostech uspokojí 

optimálním způsobem přepravní potřeby obyvatel a návštěvníků příslušného regionu. (…) Jde 

v podstatě o přepravní systém zahrnující více druhů doprav (obvykle vlak – 

autobus/trolejbus/tramvaj), který je plánovaný a organizovaný podle jednotného dohodnutého 

principu, který zejména obsahuje: 

- společný tarifní systém pro všechny dopravce, 

- jednotný přepravní řád, 

- jednotné financování, 

- jednoznačně definované území (město, region) jeho platnosti, 

- koordinovaný přístup k trhu (marketing, reklama, nabídka kapacit atd.).“ 

Jareš (2016, s. 69) definuje IDS jako „systematické propojení a prosíťování všech v dané 

oblasti dostupných linek a druhů městské a regionální dopravy v jeden systém.“ 

Graja, Mojţíš a Vančura (2008, s. 11) uvádějí v úvodu kapitoly definici IDS. „Základem 

IDS je mobilita cestujících v rámci jednotného přepravního a dopravního systému. Všechny 

procesy v tomto systému mají jedno východisko a jeden cíl: vše začíná a končí u cestujícího. 

Systém je tvořen na základě požadavků cestujícího a pro uspokojení jeho potřeb, přemístění 

s určitým standardem kvality služeb. Do jakýchkoliv úvah o IDS musí být zařazen cestující, 

neboť jinak ztrácejí jakékoliv úvahy smysl.“ 

Integrovaný dopravní systém je způsob, kterým lze sníţit rostoucí individuální 

motorismus. Představuje koordinované zabezpečování veřejné osobní dopravy v určitém území 

nebo mezi místy prostřednictvím činnosti dopravců zapojených do integrovaného systému. IDS 

by měl především nabídnout cestujícím natolik vyhovující veřejnou hromadnou dopravu, která 
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bude pozitivně reagovat na potřeby a přání cestujících a zároveň bude představovat alternativu 

k pouţívání individuální dopravy. 

3.2 Principy integrovaného dopravního systému 

Integrovaný dopravní systém je zaloţen na sjednocování dopravních systémů linkové 

autobusové dopravy, ţelezniční dopravy a městské hromadné dopravy do jednotného dopravně 

organizačního systému. Organizace IDS, jeho zajišťování a provozování se děje ve třech 

sloţkách - organizačně-ekonomická, tarifní a dopravní.  

Sloţka organizačně-ekonomická zahrnuje zejména zpracovávání a schvalovaní koncepce 

a rozvojových záměrů IDS, dopravní řešení a podmínky pro přepravu a tarif. Dochází 

k vytváření společného legislativního rámce pro všechny druhy dopravy zapojené v IDS. 

V rámci sloţky organizačně-ekonomické se stanovují, řídí a uskutečňují finanční toky mezi 

subjekty dopravy, sjednocují se technické a provozní standarty dopravní nabídky a pravidla pro 

jejich uplatňování. Dále se provádí kontrola dopravních výkonů a navrhuje se rozvoj 

jednotného tarifního a odbavovacího systému. 

Dopravní sloţka zahrnuje zjišťování přepravních potřeb obyvatel, optimalizaci 

přepravních kapacit dopravní sítě (komunikací) a linkového vedení, jednotnou koordinaci jak 

přepravců, tak i jízdních řádů, zabezpečování a obnovu vozového parku a budování přestupních 

terminálů včetně řízených návazností na jednotlivé druhy dopravy (např. pěší, cyklistická, 

autobusová doprava, individuální osobní doprava). Cílem dopravní sloţky je vytvořit jednotnou 

dopravní nabídku, aby vznikla dostatečně hustá síť jednotlivých druhů dopravy umoţňující 

přepravu co největšího mnoţství cestujících (Drdla, 2014). 

Tarifní sloţka spočívá v rozčlenění území do tarifních zón a usnadňuje orientaci 

v podmínkách plateb jízdného, coţ zvyšuje atraktivitu přepravy VHD u cestujících. Dochází 

k sjednocení tarifních a přepravních podmínek, sjednocení sortimentu jízdních dokladů a jejich 

uznávání zapojenými dopravci. Tarifní systém vytváří odpovídající odbavovací a prodejní 

systém a tím podporuje jednotný dopravně-přepravní informační systém. Pro cestujícího 

znamená tarifní systém přepravu jednou jízdenkou bez ohledu na to, jaký druh dopravy pouţije. 

Jak tvrdí Drdla (2014, s. 168) - jedná se o princip „jedna jízdenka - jednotná dopravní nabídka 

ve formě návazných a koordinovaných jízních řádů jednotlivých druhů dopravy - jeden tarif, 

jednotné přepravní podmínky.“  
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Tab. 3.3 Podsystémy IDS a jejich hlavní sloţky 

Integrovaný dopravní systém 

Organizačně ekonomický 

podsystém 

 rozvojové záměry, cíle, 

priority, plány a 

projekty 

 koncepce organizace a 

financování 

 legislativní rámec 

 zájmové území 

 organizační uspořádání 

 financování a tvorba 

zdrojů 

 smluvní zajištění 

 kontrolní systém 

 informační servis 

 Tarifní podsystém 

 

 typ tarifů 

 územní a časové tarifní 

uspořádání 

 soustava jízdních 

dokladů 

 konstrukce ceny 

jízdních dokladů 

 jednotné tarifní 

podmínky 

 jednotné přepravní 

podmínky 

 prodejní a odbavovací 

systém 

 Dopravní podsystém 

 

 přepravní potřeby 

 dopravní síť 

 jízdní řády 

 technická základna 

 dopravní výkony 

 přepravní výkony 

Zdroj: DRDLA, Pavel. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. Pardubice: 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2014. ISBN 978-80-7395-787-2, s. 164. 

 

Tarifní systém IDS funguje, podle způsobu výpočtu výkonů v dopravních systémech, na 

principu jednotného (plošného) nebo výkonového tarifu. Jednotné (plošné) tarify jsou 

charakteristické jednotnou cenou nezávislou na délce cesty v rámci definované dopravní 

oblasti. Tarif poskytuje cestujícím snadnou orientaci v ceně jízdného. Pro příliš rozsáhlé 

dopravní sítě s rozlišnými délkami cest jsou stanoveny vyšší cenové tarify, které jsou však pro 

potencionální cestující na krátkou vzdálenost nevýhodné a cestující jsou tak oproti ostatním 

cestujícím znevýhodněni.  

Pro výkonové tarify je cena jízdného stanovena na základě délky cesty, době cesty apod. 

Cena jízdného je tedy úměrná dopravnímu výkonu. K výkonovým tarifům patří tarif: 

- zónový, 

- časový, 
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- pásmový, 

- kilometrický. 

Zónový tarif je uplatňován na území rozdělené na pevné části, tzv. zóny. Cena všech 

druhů jízdních dokladů je odvozena od základního modulu, jímţ je cena jízdného pro 

jednotlivou jízdu s platností v rámci jedné zóny. Zónový tarif lze pouţít na rozsáhlá území a 

současně také na krátké trasy. Cenově zvýhodňuje krátké jízdy uvnitř zón a jízdy přes zónovou 

hranici. Časový tarif je charakteristický časovou platností jízdních dokladů, kdy platnost 

dokladu končí po uplynutí časového intervalu, pro který byl doklad zakoupen. Zatímco 

u  kilometrického tarifního systému se v ceně jízdného odráţí skutečně ujeté kilometry. 

Nevýhodou tohoto tarifu je vyšší cena při delším kilometrickém úseku. Variantou 

kilometrického tarifu je tarif pásmový, u kterého se cena odvíjí od počtu projetých pásem 

z výchozí pozice. Rozděluje dopravní síť jednotlivých linek na pásma a je vhodný i pro 

rozsáhlé sítě (Drdla 2014); (Graja, Mojţíš, Vančura, 2008). 

Řídícím orgánem IDS je koordinátor
8
, který zajišťuje efektivnost dopravní obsluţnosti. 

Vzniká na základě zákona č. 194/2010 Sb., §6 odst. 2, kdy kraje a obce: „mohou samostatně 

nebo společně založit právnickou osobu pro plnění úkolů při zřizování a organizaci 

integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „organizátor“). Organizátor 

může být pověřen, aby jménem kraje nebo obce uzavíral smlouvy o veřejných službách 

v  přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy.“ 

Úkolem koordinátora je vytvářet a zodpovídat za organizaci provozu, přepravní a tarifní 

nabídku na daném území, kontrolovat výkony VHD, shromaţďovat veškerá data o dopravním 

systému, trvale sledovat a vyhodnocovat vývoj přepravních potřeb, analyzovat systém a 

vypracovávat návrhy řešení. Koordinátor by měl také zajišťovat informovanost cestujících, 

komunikovat s dopravci a také navrhovat jednotná pravidla pro objednávku a financování 

dopravy. 

Konkrétní podoba koordinátora IDS a jeho vykonávané činnosti se odvíjí od stanovených 

cílů, kterých chtějí zakladatelé koordinátora IDS dosáhnout (Folprecht, Křivda, Olivková, 

2006). 

                                                 
8
 Graja, Mojţíš, Vančura (2008, s. 28) obecně definují organizátora „jako skupinu opravní odborníků, kterou 

vytvořili objednavatelé dopravy (orgány samosprávy) za účelem realizace svých práv, povinností a zájmů v oblasti 

zajištění mobility obyvatelstva na spravovaném území formou IDS.“ 
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3.3 Důvody zavedení integrovaného dopravního systému 

V průběhu 20. století dochází k nárůstu počtu osobních automobilů a roste tedy i intenzita 

automobilové dopravy, coţ způsobilo razantní pokles cestujících hromadné dopravy. Myšlenka 

integrace se poprvé objevila v polovině 20. století. Důvodem přejít z provozování uzavřených 

sítí jednotlivých druhů dopravy k nové integrované formě dopravy bylo zatraktivnění veřejné 

hromadné dopravy pro cestující, rovnoměrnější zatíţení dopravních cest, odlehčení citlivých 

oblastí v centrech měst a také sníţení negativních dopadů individuální automobilové dopravy 

na ţivot ve městě a na ţivotní prostředí. Sjednocením nabídky linkových autobusů, městské 

hromadné dopravy a ţeleznice se mění staré pojetí veřejné hromadné dopravy, která byla 

nastavena na samostatnou dopravní a přepravní činnost (Drdla 2014); (Jareš, 2016); (Metodika 

- Zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné hromadné dopravy osob, podporující 

nadregionální integraci, 2010). 

Zavádění IDS probíhá v daném regionu na základě tří základních etap. Jedná se o etapu 

předintegrační, zakladatelskou a vyspělou. Toto členění je velmi zjednodušené a tvorba IDS 

můţe probíhat různými způsoby. Předintegrační etapa zahrnuje samotné vytváření systému 

spojeného se vznikem vzájemných smluv a dohod mezi jednotlivými subjekty IDS. 

Zakladatelská fáze je charakteristická spojováním subjektů IDS, vymezením předmětu a 

podoby integrace a následným zaloţením či vyhlášením systému v daném regionu. V poslední 

fázi, vyspělé etapě, dochází k integraci v technologické části IDS, vzniku jednotného tarifního 

systému a uplatňuje se vysoká míra koordinace dopravy (Graja, Mojţíš, Vančura, 2008). 

K vytváření IDS dochází zejména v hustě osídlených městských oblastech, na které se 

váţe pravidelná doprava propojená s okolními obcemi. V těchto oblastech se integruje
9
 městská 

hromadná doprava a meziměstská doprava slouţící k obsluţnosti dané oblasti. Integrovaný 

dopravní systém je lépe budovat jako společný IDS pro městskou a regionální dopravu. 

Jednotlivé druhy dopravy, jejich dopravci a objednavatelé dopravy (kraje, obce a města) 

spolupracují a vytvářejí propojený systém.  

 

 

                                                 
9
 Integrací rozumí propojení, spojení sítě, popřípadě odstranění bariér (Jareš, 2016). 

Jak tvrdí Ledvinová, Nachtigall (2015, s. 83) „integrace se používá především pro formy a procesy spojování, 

slučování, popřípadě srůstání původně izolovaných nebo samostatných jednotek v jediný a vnitřně jednotný 

systém, kterým se vytváří nový celek.“ 
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Předpoklady pro vytváření IDS: 

- Existence organizátora dopravní obsluţnosti v kraji – koordinuje dopravní obsluţnost a 

dohlíţí na správu, řízení a rozvoj dopravního integrovaného systému. 

- Přepravně dopravní – taková intenzita přepravy v daném území, při které uţ má smysl 

pouţít více druhů veřejné hromadné dopravy za cílem zajistit vyšší uţitnou hodnotu pro 

cestujícího. 

- Informační – zahrnuje informovanost potencionálních účastníků o IDS a o provozně-

legislativní problematice IDS. 

- Kooperační – účastníci IDS podporují vytváření IDS. 

Při vytváření IDS je nutné vymezit počáteční rozsah území regionu. Kritériem pro 

stanovení území není jen geografie daného území, ale i další faktory. Vymezení zájmového 

území IDS je spojeno s velikostí a rozloţením funkčních ploch, nabídkou pracovních míst, 

kvalitou a cenou dopravní obsluţnosti, rozsahem veřejné hromadné dopravy a kvalitou 

komunikační sítě (Drdla 2014); (Metodika - Zajištění provozu a rozvoje systémů veřejné 

hromadné dopravy osob, podporující nadregionální integraci, 2010). 

3.4 Financování integrovaného dopravního systému 

Doprava je jedním z klíčových růstových faktorů v ekonomice a je nezbytnou součástí 

místní infrastruktury. Dopravní infrastruktura tvoří jednu ze sloţek tzv. komunikační 

infrastruktury, která zahrnuje dopravní cesty a prostředky. Doprava významně ovlivňuje úroveň 

ţivota obyvatel a působí jako stabilní a integrující systém odvětvím národního hospodářství 

(Eisenhammerová, Chlaň, 2014); (Jetmar, Peková, Pilný, 2012). 

Základním zdrojem financování IDS jsou trţby za prodej jízdních dokladů, dotace státu, 

dotace z krajského rozpočtu, dotace měst a obcí, případně dotace ze státního rozpočtu do 

osobní dráţní dopravy, pokud je zapojena do IDS, a také úhrada prostředků ze strany 

objednavatele dopravci za poskytnuté sluţby v oblasti veřejné dopravy na základě uzavřené 

smlouvy, tzv. kompenzace. Veškeré přerozdělování finančních prostředků jednotlivým 

dopravcům je v kompetenci organizátora IDS podle předem stanovených pravidel, jejichţ 

konkrétní podoba je ve smlouvách uzavřených mezi objednavatelem a jednotlivými dopravci. 

Provozní náklady organizátora IDS jsou hrazeny z prostředků jeho zřizovatele.  
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Objednavatel dopravy poskytuje kompenzaci, kdy je dopravci doplácen rozdíl mezi 

vybranými trţbami a skutečnými náklady. Rozdělení trţeb je v kaţdém IDS individuální 

záleţitost a podstatná je vzájemná dohoda mezi zúčastněnými partnery (Graja, Mojţíš, 

Vančura, 2008); (Jareš, 2016). 

3.5 Pozitiva a negativa integrovaného dopravního systému 

Integrovaný dopravní systém na sebe váţe řadu výhod, ale také i řadu nevýhod pro 

cestující, objednavatele dopravy a dopravce.  

IDS přináší efektivitu, a to díky zlepšení dopravní koordinace a následnému zvýšení 

obsazenosti dopravy. IDS vede ke zvyšování atraktivity území pro investory i turisty a 

zvyšování mobility obyvatelstva ve městech a na okrajích měst a tato podporuje zaměstnanost. 

Cestujícím tento systém přináší atraktivní dopravní nabídku. Díky jednotnému tarifnímu 

systému a optimální návaznosti linek a jízdních řádů jednotlivých dopravců mohou cestující 

libovolně kombinovat jízdy vlaky, autobusy a městskou hromadnou dopravou za příznivou 

cenu, která je dána počtem projetých zón, nikoliv počtem projetých kilometrů. IDS napomáhá 

k lepší informovanosti cestujících prostřednictvím komunikačních prvků (webové stránky, 

sociální sítě) a také prostřednictvím elektronických informačních panelů, označníků 

s informacemi, zastávek aj. Přispívá také ke zvýšení kvality ţivota v regionu díky snadnější 

dostupnosti do kulturních zařízení. V důsledku zavedení IDS a snahy o optimální počet spojů 

na jednotlivých trasách by nemělo dojít k přetíţení kapacit dopravních cest, ale ke zlepšení 

ţivotního prostředí zejména z hlediska hluku, prašnosti a bezpečnosti. Objednavatelům dopravy 

IDS přináší vyšší ekonomickou efektivitu prostředků vynakládaných na veřejnou dopravu. 

Výhodou IDS je také dopravní dispečink, který dohlíţí na všechny sloţky systému a zvládá 

krizové situace v případě plánovaného uzavření komunikace a efektivně informuje uţivatele 

systému. 

Se zapojováním stále větší plochy do IDS vznikají také negativní dopady na organizaci 

dopravní obsluţnosti. Dopady se týkají většinou náročnosti organizace, kdy plně funkční 

systém potřebuje pro zajištění především koordinátora. Vytvoření nových pracovních míst a 

nového technického vybavení můţe finančně zatěţovat rozpočet zřizovatele. K problémům 

patří také nespokojenost cestujících se zavedenými změnami a se zvýšením přestupů, které 

mohou odrazovat cestující od pouţívání veřejné hromadné dopravy. Proto by neměl nový 

systém vést ke komplikaci a prodlouţení cest. Velká pozornost by se měla klást také na hustotu 



25 

 

přepravy během odpoledních hodin, kdy mohou nastat neobslouţená místa s vyšší poptávkou 

dopravy, zatímco během večerních hodin můţe být poptávka niţší (Drdla, 2014); (Graja, 

Mojţíš, Vančura, 2008). 

3.6 Integrované dopravní systémy v České republice a v zahraničí 

Průkopníkem v zavádění IDS stojí země západní Evropy, především Německo. Podnětem 

integrace byl nárůst IAD, potřeba zatraktivnit dopravní nabídku cestujícím, vyuţít potenciál 

VHD osob, sníţit ekologickou zátěţ průmyslem zamořených oblastí a zároveň zvýšit 

hospodárný provoz veřejné dopravy pro dotující subjekty (stát, kraje, obce). Myšlenka prvního 

IDS byla realizována v roce 1965 v německém Hamburku. Postupně byly zaváděny IDS i 

v  dalších městech Německa. V současné době pokrývá IDS dvě třetiny rozlohy Německa. 

IDS zejména v Německu má díky dlouhé historii velmi dobře vybudovaný a provázaný 

systém. Příkladem propracovaného systému lze uvést Integrovanou dopravu Stuttgart 

(Stuttgart, 1977), Integrovanou dopravu Rýn-Sieg (Kolín nad Rýnem, 1986) a Integrovanou 

dopravu Horní Polabí (Dráţďany, 1998). Do konce 80. let 20. století existovalo v Německu 

celkem osm IDS (Verkehrsverbünde), kdy byli všichni koordinátoři vlastněni dopravci. V roce 

1996 došlo v prvním německém IDS Hamburk k transformaci po zavedení tzv. 

Regionalizačního zákona, který převedl odpovědnost za městskou a regionální dopravu ze 

spolkové vlády na jednotlivá města, okresy, země. Noví objednavatelé dopravy převzali od 

dopravců funkci vlastníků koordinátorů a stali se koordinátory objednavatelů 

(Aufgabenträgerverbünde), jako například Hamburská integrovaná doprava (Hamburk, 1965). 

Také Švýcarsko disponuje vysokou propracovaností IDS, neboť nabízí širokou škálu 

jízdenek pro celou síť veřejné dopravy, odpovídající nejrůznějším potřebám cestujících. 

Zavedením integrované dopravy v Curychu (Curyšská integrovaná doprava, 1990) i v celém 

Švýcarsku je moţné jednu jízdenku pouţít na tramvaje, trolejbusy či autobusy, vlaky, lanovky, 

horskou dráhu či lodě. Jak tvrdí Graja, Mojţíš, Vančura (2008, s. 97) „zavedení tarifních 

společenství představovalo zásadní průlom ve službách pravidelným zákazníkům veřejné 

dopravy“. Určitá forma IDS existuje také v Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Rakousku a Francii. 

Opačným trendem je Velká Británie, kde od roku 1986 probíhá dezintegrace
10

 veřejné dopravy. 

Výsledkem dezintegrace je fungování dopravní obsluţnosti bez spolupráce a integrace. Jediný 

                                                 
10

 Od roku 1986 dochází k postupné privatizaci většiny autobusové dopravy na ţeleznici mimo Londýn (Graja, 

Mojţíš, Vančura, 2008). 
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IDS je uplatňován v aglomeraci Londýna (Adamec, 2010); (Graja, Mojţíš, Vančura, 2008); 

(Jareš, 2016). 

V sousedící Slovenské republice dnes funguje Integrovaný dopravní systém 

v Bratislavském kraji zavedený 1. června 2013 a Ţilinský regionálny integrovaný dopravný 

systém (ŢRIDS) fungující od 1. října 2003. V současnosti dochází k modernizaci a dobudování 

systému KORID (Košická osobná regionálna integrovaná doprava); (IDS BK, 2017); (DPMŢ, 

2009); (Integrovaný dopravný systém Košice, 2017). 

IDS v České republice nemá dlouhou tradici. Ţelezniční, silniční a MHD doprava byla 

v Československu do roku 1989 zajišťována odděleně Československými státními dráhami 

(ČSD) a ČSAD a podléhala státní kontrole. Jako první byl po roce 1990 postupně zaváděn 

systém integrované dopravy do území mimo hlavní město Prahu. V roce 1993 byl zaveden 

první skutečný IDS, systém Praţské integrované dopravy (PID) na území hlavního města a jeho 

přilehlých městských oblastech. Druhým místem integrace městské a regionální dopravy byla 

v roce 1997 Ostrava (IDS Moravskoslezského kraje). Do roku 2010 dochází k postupné 

realizaci samostatných IDS v rámci jednotlivých krajů s výjimkou kraje Vysočina a Ústeckého 

kraje
11

. Kaţdý systém se liší jak velikostí integrované oblasti, tarifní oblasti, označováním 

dopravních linek a i různou organizací. Jedním z nejdynamičtěji se v současné době 

rozvíjejících systémů je IDS Jihomoravského kraje zahrnující Brno a okolí. Provoz IDS JMK 

byl zahájen v roce 2004, kdy došlo k zavedení jednotných tarifních a přepravních podmínek, 

jednotného značení linek a jízdních řádů a jednotného prodejního a odbavovacího systému. 

Značnou nevýhodou IDS jednotlivých krajů jsou rozdílné podmínky kaţdého systému, coţ 

ztěţuje dopravní obsluţnost mezi kraji a nemoţnost vyuţití stejného jízdního dokladu 

(Adamec, 2010); (Graja, Mojţíš, Vančura, 2008); (Jareš, 2016). 

  

                                                 
11

 Kraj Vysočina nemá IDS, pouze několik obcí ve východní a severní části kraje je zaintegrováno do IDS-JMK a 

do IDS Pardubického kraje. Činnost IDS Ústeckého kraje byla pozastavena v roce 2002. V roce 2015 byl systém 

obnoven a přejmenován na Dopravu Ústeckého kraje (Mynářík, Ţemlička, 2008). 
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4 DOPRAVNĚ - GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE 

4.1 Charakteristika území kraje a jeho územněsprávní členění 

Jihomoravský kraj zaujímá jihovýchodní část České republiky při hranicích se 

Slovenskou republikou a Rakouskem. Kraj, dříve zvaný Brněnský (do 30. května 2001), hraničí 

vzato postupně od západu po severovýchod s krajem Jihočeským, Vysočinou, Pardubickým, 

Olomouckým a Zlínským. Svou rozlohou 7 188 km
2
 se řadí na čtvrté místo v České republice. 

Území kraje je tvořeno 7 okresy (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 

Vyškov, Znojmo), 673 obcemi (21 obcí s rozšířenou působností, 49 obcí se statusem města), 

které jsou rozděleny do 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Dále zde 

existuje jeden vojenský újezd Březina. Od 1. ledna 2003, zánikem okresních úřadů, se pro 

účely státní správy pouţívá dělení samosprávných krajů na správní obvody s rozšířenou 

působností (viz Obr. 4.1).  

Obr. 4.1 Administrativní členění Jihomoravského kraje k 1. 1. 2016  

 

Zdroj: Mapový portál - Správní členění Jihomoravského kraje, 2013 

Jihomoravský kraj patří k regionům s vysokým ekonomickým potenciálem, zejména 

v hospodářství, zemědělství a v oblasti počítačové technologie a vývoje softwaru. Především 
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díky poloze kraje na křiţovatce transevropských silničních a ţelezničních dálkových tras, 

spojující západní Evropu s východní a severní s jiţní, vyniká bezesporu kvalitní dopravní 

dostupností. Reliéf kraje určuje na západě a severozápadě Českomoravská Vysočina a na 

východní části Karpaty, Dolnomoravský úval a Bílé Karpaty se nacházejí na hranici se 

Slovenskem a Zlínským krajem (Česká republika, 2016); (Řehořová, 2010). 

4.1.1 Demografie obyvatelstva 

Obyvatelstvo se v kaţdém kraji vyvíjelo v průběhu dějin jinak. V Jihomoravském kraji na 

území dnešního Brna pochází první nálezy osidlování člověka přibliţně z doby paleolitu. První 

trvalé slovanské osídlení vznikalo kolem 5. aţ 7. století. Lidé se dříve soustřeďovali především 

v oblastech s niţší nadmořskou výškou, v blízkosti dopravních stezek a vodních cest a vytvářeli 

si izolovaná sídla od okolí, která jim poskytovala bezpečnost. Od 13. století docházelo 

postupně k osidlování hornatějších a odlehlejších oblastí a kolonizací vznikaly návesní či 

údolní obce. Do konce 13. století byla v českomoravském prostoru vybudována síť větších 

měst, která byla v průběhu doby doplňována dalšími trţními centry. Vzhledem k tomu, ţe velká 

část území Jihomoravského kraje náleţí ke starému sídelnímu území, většina městských sídel 

vývojově navazovala na starší hradská centra (Brno, Hodonín, Bzenec, Znojmo) nebo 

povýšením trţních center (Kyjov). 

Polovina 18. století, počátky urbanizace
12

, je spojována s industrializací, nárůstem 

obyvatelstva v blízkosti průmyslových center a zdokonalováním komunikačních sítí. Centrem 

rozsáhlé průmyslové oblasti se stalo Brno, zatímco části jiţní Moravy (Hodonínsko, Břeclavsko 

a Znojemsko) nebyly zprůmyslňováním významněji dotčeny. V roce 1869 patřilo Brno se 105 

tisíci obyvateli k největšímu městu. Za ním následovalo Znojmo (16 tis.) a Vyškov (10 tis.). 

Celkový počet obyvatel Jihomoravského kraje ve stejném roce byl 668 256 osob, z toho nejvíce 

v okresech Brno-město (15,71 %), Brno-venkov (18,82 %) a Znojmo (16,05 %). Od 70. let 20. 

století převládal u populačně menších obcí v kraji pokles počtu obyvatel v důsledku migrace, 

zatímco větší centra rostla. Konec 90. let je spojen s masivním rozvojem suburbanizačních 

procesů, kdy se obyvatelé pracující ve městě stěhují do příměstských oblastí. Velká města 

zaznamenávají značný pokles počtu obyvatel (Jihomoravský kraj, 2017); (Řehořová, 2010); 

(Hübelová, 2014); (Česká republika, 2016); (Územní studie sídelní struktury JMK, 2014). 

                                                 
12

 Vývoj struktury osídlení je spojen s fází urbanizace, která představuje koncentraci obyvatel kolem historického 

jádra vedle nově zaloţených průmyslových podniků. Druhou fází urbanizace je suburbanizace, kdy dochází 

k vysokému počtu nárůstu počtu obyvatel na okrajích velkých měst. Třetí fází urbanizace je de-urbanizace 

charakteristická poklesem počtu obyvatel ve městech a odlivem obyvatel do menších měst a venkovských oblastí 

(Svatoňová, 2008). 
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Tab. 4.4 Vývoj počtu obyvatel v letech 1869 – 2011 v okresech Jihomoravského kraje 

Okres 
Rok 

1869 1900 1930 1961 1991 2011 

Blansko 77 979 87 690 93 512 95 891 104 106 105 708 

Brno-město 104 977 176 645 283 972 324 173 388 296 385 913 

Brno-venkov 125 785 147 974 178 555 183 301 179 099 206 300 

Břeclav 87 446 108 802 121 195 107 370 113 261 112 828 

Hodonín 94 276 118 672 132 996 149 907 161 474 153 225 

Vyškov 70 537 82 831 92 636 88 577 86 219 88 154 

Znojmo 107 256 127 177 142 526 113 019 111 705 111 380 

Celkem 668 256 849 875 1 045 447 1 062 238 1 144 160 1 163 505 

Zdroj: Statistický lexikon obcí 2013, vlastní zpracování 

Tab. 4.5 Vývoj podílu okresů v letech 1869 – 2011 na celkovém počtu obyvatel 

Jihomoravského kraje 

Okres 
Rok 

1869 1900 1930 1961 1991 2011 

Blansko 11,67 10,32 8,94 9,03 9,10 9,09 

Brno-město 15,71 20,78 27,16 30,52 33,94 33,17 

Brno-venkov 18,82 17,41 17,08 17,26 15,65 17,73 

Břeclav 13,09 12,80 11,59 10,11 9,90 9,70 

Hodonín 14,11 13,96 12,72 14,11 14,11 13,17 

Vyškov 10,56 9,75 8,86 8,34 7,54 7,58 

Znojmo 16,05 14,96 13,63 10,64 9,76 9,57 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Demografie obyvatelstva je ovlivněna mnoha jevy. K základním jevům patří narození a 

úmrtí, od kterých jsou odvozeny procesy porodnosti a úmrtnosti a také migrace obyvatelstva. 

Jak tvrdí Hübelová (2014, s. 58) „migrace je důležitou součástí regionálních procesů, které 

spoluutvářejí geografickou organizaci společnosti.“ V průběhu let 2001 – 2011 se mezi obcemi 

v České republice přestěhovalo přes 2,4 mil. obyvatel.  
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4.1.2 Hospodářství 

Charakter zemědělství je dán nejen přírodními podmínkami, ale také sídelní strukturou. 

Jihomoravský kraj v 15. – 16. století disponoval existencí velkého počtu zemědělských 

městeček orientovaných především na vinařskou produkci, která přetrvává dodnes. Díky 

příznivým přírodním podmínkám je zemědělství v Jihomoravském kraji na vysoké úrovní. 

Zemědělská půda tvoří 60 % výměry regionu, z níţ 83 % je orná půda. Vinařství má v kraji 

dlouhou tradici a nachází se zde přes 90 % všech vinic v rámci České republiky. Pro kraj je 

typický také zpracovatelský průmysl, zejména strojírenství (Binek, 2007); (Řehořová, 2010); 

(Česká republika, 2016). 

4.2 Charakteristika dopravních sítí 

Tak jako se rozvíjela doprava v souladu s vývojem společnosti a její uskutečňování zprvu 

vyuţitím lidské síly, taţných zvířat aţ vývojem stroje vyuţívající páru nebo výbušného 

spalování, se podobně rozvíjela i dopravní síť. Od vyšlapané stezky aţ po vzdušný koridor 

(Eisenhammerová, Chlaň, 2014). 

Dopravní síť prochází nepřetrţitým vývojem, který je doprovázen změnami, při kterých 

se mění význam jednotlivých uzlů a dopravní spojení mezi nimi. Pastor, Tuzar (2007, s. 56) 

definují dopravní síť „jako konečnou množinu uzlů a úseků
13

, které představují pevnou část 

dopravního systému, kterou představuje infrastruktura dopravních cest sítě.“ 

V rámci dopravní integrace v Jihomoravském kraji došlo k vytvoření sítě veřejné osobní 

dopravy, která maximálně vyuţívá výhod jednotlivých zaintegrovaných druhů dopravy a 

sjednocuje rozsah dopravní obsluţnosti v rámci kraje, neboť se dopravní obsluţnost 

v jednotlivých bývalých okresech od sebe odlišovala. 

                                                 
13

 Uzel dopravní sítě plní a zajišťuje vstup dopravních elementů do sítě (mohou vstupovat do sítě pouze v uzlu, 

nikoliv úsekem), výstup elementů ze sítě, shromaţďování elementů za účelem vytvoření kompletů a souprav a 

tvorbu či rušení kompletů. 

Úsek dopravní sítě je spojnicí dvou uzlů, kterými je z obou stran ohraničen a nemůţe obsahovat ţádné další uzly. 

Délka tohoto úseku můţe být vyjádřena v délkových jednotkách (km), ale také dobou (v minutách nebo 

v hodinách) potřebnou k jeho projetí (Pastor, Tuzar, 2007). 
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4.2.1 Ţelezniční síť 

Česká republika má vysokou hustotu ţelezniční sítě o celkové délce 9 566 km
14

, kterou je 

zajišťována doprava osob. Na regionální úrovni je doprava zajišťována na tratích o délce 4 409 

km
15

 (SŢDC, 2009). 

Ţelezniční doprava patří k nejvýznamnějšímu dopravnímu oboru a do značné míry státem 

dotovaným odvětvím. Finanční podpora osobní ţelezniční dopravy je realizována ve veřejném 

zájmu s cílem zvýšit podíl veřejné dopravy na přepravě osob. Z hlediska provozu jsou 

největšími přednostmi ţeleznic rychlost, bezpečnost, vysoká kapacita, relativně niţší náklady a 

spolehlivost. Velkou roli hraje v oblastech se silnými přepravními proudy, které generují města 

(Adamec, 2008); (Oudová, 2016); (Zelený, 2007). 

Ţelezniční dopravní síť Jihomoravského kraje je tvořena sedmi páteřními ţelezničními 

tratěmi v těchto směrech: 

- Brno - Blansko - Letovice, 

- Brno - Kuřim - Tišnov, 

- Brno - Moravské Bránice - Moravský Krumlov, 

- Brno - Hrušovany u Brna - Vranovice - Šakvice - Břeclav - Hodonín, 

- Brno - Sokolnice - Telnice - Křenovice, 

- Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí nad Moravou, 

- Znojmo - Mikulov - Břeclav. 

V páteřních směrech, kde je omezena kapacita ţelezniční sítě z důvodu jednokolejové 

tratě, je přepravní proud rozdělen mezi ţelezniční a autobusovou dopravu. Jedná se o směry: 

- Brno - Rosice - Zastávka, 

- Brno - Rousínov - Vyškov. 

Přes Jihomoravský kraj procházejí dvě významné ţelezniční linky mimo IDS JMK. Jedná 

se o koridory určené především pro dálkovou a tranzitní dopravu. V roce 2004 byla dokončena 

modernizace prvního a druhého koridoru. Jedná se o tyto koridory: 

- linka Ex3 (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - 

Břeclav - (Wien / Bratislava - Budapest), 

                                                 
14

 Stav k roku 2015 (Ministerstvo dopravy, 2006). 
15

 Stav k 31. 12. 2014. 
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- linka Ex4 (Gdaňsk - Warzsawa - Katowice) - Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - 

Břeclav (Oudová, 2016); (Plán dopravní obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 

2017 - 2021). 

4.2.2 Silniční síť 

Silniční doprava patří k nejmladšímu, ale zároveň velmi progresivně se rozvíjejícímu 

odvětví dopravy. Silniční doprava díky své operativnosti a rychlosti dokáţe konkurovat 

ostatním druhům dopravy. Výhody silniční dopravy spočívají v relativní volnosti pohybu a 

rychlosti, v případě individuální automobilové dopravy v pohodlí, soukromí, svobody 

rozhodování nebo směru cesty. Individuální doprava je oproti VHD flexibilní, méně ovlivněná 

bariérami a na kratší vzdálenosti ekonomicky výhodná. IAD je také doménou dopravní obsluhy 

v řídce osídlených oblastech, kde je obtíţné a finančně náročné poskytovat sluţby hromadné 

dopravy. Nevýhodou IAD je vyšší negativní vliv na ţivotní prostředí a nízká bezpečnost 

dopravy. Silniční dopravní síť v Jihomoravském kraji v současnosti zahrnuje všechny pozemní 

komunikace v České republice. Jedná se o dálnice, silnice I., II. a III. třídy (Comtois, Rodrigue, 

Slack, 2009); (Hudeček, 2010); (Kvizda, Tomeš, 2014); (Oudová, 2016). 

Regionální autobusová doprava zajišťující obsluhu měst a obcí je vedena ve směrech, kde 

není moţné vyuţít výhod ţeleznice.  Doprava je postavena na pěti páteřních linkách: 

- Brno - Pohořelice - Znojmo, 

- Brno - Pohořelice - Hrušovany nad Jevišovkou, 

- Brno - Pohořelice - Mikulov, 

- Brno - Klobouky u Brna - Čejč - Hodonín, 

- Brno - Ţarošice - Kyjov. 

Regionální autobusové linky jsou vedeny tak, aby umoţňovali přestup na páteřní linky a 

ostatní druhy dopravy směřující do regionálních center (Plán dopravní obsluţnosti 

Jihomoravského kraje pro období 2017 - 2021). 

4.2.3 Městská hromadná doprava 

Pro města s počtem obyvatel nad 10 000 je městská hromadná doprava nezbytnou 

součástí. MHD je charakteristická přepravou cestujících na území města po předem 

stanovených linkách prostředky hromadné dopravy s pravidelnou přepravní nabídkou 

přizpůsobenou přepravní poptávce. Na financování MHD se podílí rozpočet příslušného města 

v podobě dotací, které jsou poskytovány příslušnému poskytovateli dopravy. Integrací městské 
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a příměstské dopravy s preferencí kolejové dopravy vzniká komplexní zajištění MHD 

s pevnými tarify, jízdními řády, pevně stanovenými trasami a velkou kapacitou dopravních 

prostředků. MHD umoţňuje občanům být mobilní, zejména seniorům, dětem a tělesně 

postiţeným, kteří nemohou disponovat vlastním dopravním prostředkem (Kubát, 2010); 

(Peková, 2012); (Schmeidler, 2010); (Zelený, 2007). 

Počátkem MHD v Jihomoravském kraji je zahájení první brněnské koněspřeţné dráhy 

v roce 1869. V průběhu 20. let 20. století proběhla v Brně výstavba nových tramvajových tratí. 

Teprve aţ po 2. světové válce došlo k rozvoji a rozšiřování MHD v Brně a v nově vznikajících 

sídlištích. Nejrozšířenějším typem vozidel MHD před 2. světovou válkou byly městské 

autobusy, jejichţ vlastníkem byla většinou ČSAD. V současné době mohou cestující cestovat 

všemi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami zahrnutými do IDS 

Jihomoravského kraje (Kyncl, 2006), (IDS JMK, 2017). 

4.2.4 Ostatní druhy dopravy 

Na území Jihomoravského kraje je provozována také letecká osobní doprava a lodní 

doprava. Tyto druhy dopravy však neslouţí k pravidelné denní přepravě cestujících v rámci 

kraje a tudíţ nejsou zahrnuty do IDS JMK. Proto nebudou zahrnuty do následujících analýz a 

závěrů. 

4.3 Dopravní obsluţnost ţelezniční a silniční hromadnou dopravou 

Počátky vývoje veřejné dopravy jsou spojené se vznikem ţelezniční dopravy. Ţeleznice 

v Brně fungovala od svého počátku na principu samostatného dopravního systému, který byl 

uplatňován i při návrzích IDS jako páteřní dopravní prostředek se stávajícími tratěmi, do 

jejichţ stanic budou vedeny jednotlivé linky autobusů (Čuma, 2014). 

Od roku 1989, nástupem privatizace, rozpadem a reorganizací státních firem (ČSD a 

ČSAD) jakoţto jediných monopolních dopravců, prošla VHD zásadními změnami.  

Po tomto roce zůstala ţelezniční doprava uzavřená konkurenci z důvodu vysokých 

nákladů a monopolního postavení státního dopravce ČD, který vlastnil veškeré vybavení na 

provoz. V roce 2002 došlo k zániku státní organizace České dráhy, na jehoţ základě vznikly 

dvě nástupnické organizace - akciová společnost České dráhy a státní organizace Správa 

ţelezniční dopravní cesty (SŢDC). SŢDC plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provoz, 

modernizaci a rozvoj celostátních a regionálních drah ve vlastnictví státu a hospodaří 



34 

 

s majetkem státu, který zahrnuje především ţelezniční dopravní cestu. Rozdělení státního 

podniku umoţnilo vstup soukromých dopravců na ţelezniční síť (Kvizda, Tomeš, 2014); 

(Široký, 2016); (SŢDC, 2009). 

Autobusová doprava oproti ţelezniční prošla řadou organizačních změn. Bylo umoţněno 

poskytovat dopravní sluţby na komerční riziko, kdy tyto sluţby v roce 1950 mohl provádět 

pouze podnik ČSAD a komunální podniky jen ve své zájmové oblasti. Po roce 1989 došlo 

k privatizaci a transformaci závodů ČSAD, ze kterých se staly soukromé společnosti, z nichţ 

některé si ponechaly zkratku ČSAD. Jednotlivé dopravní závody byly transformovány na 

společnosti. Bývalý závod ČSAD 601 Blansko byl transformován na akciovou společnost ČAD 

Blansko, provoz 604 Břeclav na BORS Břeclav a. s., provoz 606 Kyjov na ČSAD Kyjov Bus 

a.  s., provoz 612 Vyškov na VYDOS BUS a. s., provoz 616 Hodonín na ČSAD Hodonín a. s. a 

provoz 617 Rosice na ADOSA a. s. Bývalý závod ČSAD 613 Znojmo byl transformován na 

ČAS - SERVICE a. s. Po roce 2003 dopravní agendu podniku převzali Znojemská dopravní 

společnost – PSOTA, s. r. o.; Břeţanská dopravní společnost s. r. o.; BK BUS s. r. o. a Bítešská 

dopravní společnost (BDS-BUS, s. r. o.). Závod ČSAD 615 Boskovice byl transformován na 

akciovou společnost BODOS, kterou v roce 2009 koupila společnost VYDOS BUS. Ten však 

v roce 2012 svoji pozici na Boskovicku neobhájil. Dopravu regionálních autobusových linek 

zajišťují dále společnosti ČSAD Tišnov, spol. s. r. o.; DOPAZ s. r. o.; Dopravní podnik města 

Brna, a. s.; FTL - First Transport Lines, a. s.; ICOM transport a.s.; SEBUS s. r. o.; Tourbus, 

a.  s.; TRADO-BUS, s. r. o.; TREDOS, spol. s. r. o.; ZDAR, a. s.; Zlatovánek spol. s. r. o. 

Ţelezniční doprava je zajišťována podnikem ČD, a. s. a Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

(Kvizda, Tomeš, 2014); (Citybus, 2007); (Seznam-autobusu, 2005). 

V rámci zajištění vazeb na hranici krajů jsou zajišťovány mezikrajské linky do 72 obcí 

jiných krajů či států, jejichţ dopravní spádovost směřuje na území Jihomoravského kraje (Plán 

dopravní obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 2017 - 2021). 

Koordinátorem ţelezniční, regionální autobusové a městské hromadné dopravy 

v Jihomoravském kraji je jiţ několik let  KORDIS JMK, a. s. Organizace KORDIS JMK byla 

zaloţena v roce 2002 Jihomoravským krajem společně se Statutárním městem Brnem za 

účelem koordinace dopravní obsluţnosti a provozování IDS na celém území kraje (IDS JMK, 

2017). 
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4.4 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

4.4.1 Integrace dopravy v Jihomoravském kraji 

Počátky integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kraji sahají do roku 1989, 

kdy na území města Brna byla moţnost vyuţívat linkových autobusů tehdejšího monopolního 

dopravce ČSAD. Tento experiment byl zrušen 1. června 1991 z důvodu nízkého vyuţívání 

dopravy ze strany cestujících, které bylo způsobeno vzdáleností a neexistencí provázanosti 

zastávek ČSAD s MHD. Vodítkem pro přípravu IDS se staly změny organizace dopravy ve 

městě Brně v roce 1995, kdy docházelo k odstraňování souběhů mezi MHD a dopravou 

regionální a souběhů mezi ţelezniční a autobusovou dopravou v regionu. Cílem odstraňování 

souběhů mezi jednotlivými druhy dopravy bylo rozšíření četnosti spojů do obcí a zefektivnění a 

optimalizování dopravy v kraji. Samotný projekt integrace v Jihomoravském kraji vzniká 

postupně po dopravně ucelených oblastech od roku 2004. 

Při zavádění IDS se vycházelo z podrobných analýz a území jednotlivých etap byly 

integrovány tak, aby dalším rozšiřováním nemusela být měněna doprava v území jiţ 

zaintegrovaném a minimalizovaly se problémy mezi těmito územími. Integrace celého území 

byla pokryta IDS JMK během sedmi let (ČUMA, 2014). 

Tab. 4.6 Etapy IDS Jihomoravského kraje 

Etapa Oblast integrace Termín spuštění 

E1 Brněnsko, Tišnovsko, Blanensko 1. 1. 2004 

E2A Tišnovsko 1. 1. 2005 

E2B Sokolnicko, Zbraslavsko 1. 9. 2005 

E3A Slavkovsko, Bučovicko, Vyškovsko 11. 12. 2005 

E3B Ivančicko, Rosicko 1. 7. 2006 

E3C Ţidlochovicko 1. 9. 2006 

E4A Boskovicko 4. 3. 2007 

E4B Vyškovsko 28. 6. 2008 

E5 Kyjovsko, Hodonínsko, Břeclavsko, Veselsko 14. 12. 2008 

E6 Znojemsko 1. 7. 2010 

Zdroj: ČUMA, Libor. 10 let IDS JMK: 2004-2014. 2. vyd. Brno: Kordis JMK, 2014. ISBN 

978-80-260-6885-3. 
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Obr. 4.2 Etapy IDS Jihomoravského kraje 

 

Zdroj: Plán dopravní obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 2017 - 2021, s. 5 

Důvodem integrace v Jihomoravském kraji byl narůstající počet dopravců a zvýšená 

nepřehlednost jízdních řádů a rozdílnost cen jízdného. Vlivem nepřehlednosti a 

neekonomičnosti stávajícího systému volili cestující pro svou cestu osobní automobily. 

Zavedením jednotného jízdného, zjednodušením a zpravidelněním dopravy by mělo dojít 

k pozvolnému narůstání uţivatelů veřejné dopravy (IDS JMK, 2017). 

4.4.2 Subjekty v IDS Jihomoravského kraje 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, vlastníkem KORDIS JMK je Jihomoravský kraj společně se 

statutárním městem Brnem. KORDIS má po transformaci v roce 2011 právní formu akciové 

společnosti se základním kapitálem 2 000 tis. Kč. V současné době plní kompetence spojené 

s  organizačním zajištěním dopravní obsluţnosti (smlouvy, podklady pro licence), plánováním 

a zajišťováním realizace rozvoje IDS a zaváděním jednotného tarifního systému, jednotných 

přepravních podmínek a jednotných jízdních dokladů. Společnost se zabývá také návrhem a 

úpravou linkového vedení a jejich vzájemnou koordinací, návrhem jízdních řádů včetně řešení 

organizace dopravy při uzavírkách a výlukách. Plní standartní ekonomické činnosti, zejména 
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dělení trţeb mezi dopravci a provádí dopravní výzkumy. Také pravidelně aktualizuje webové 

stránky IDS JMK, na kterých jsou zveřejněny ceníky jízdného, jízdní řády všech linek, ztráty a 

nálezy a aktuální informace z dopravy.  Na provoz KORDIS JMK přispívá Jihomoravský kraj a 

Statutární město Brno (ČUMA, 2014); (IDS JMK - Výroční zpráva za rok 2015). 

Řízení dopravy IDS JMK je zabezpečováno prostřednictvím Centrálního dispečinku IDS 

JMK, který byl zaloţen v roce 2005. Zajišťuje plynulost a návaznost mezi spoji a v případě 

mimořádné situace zajišťuje náhradní dopravu záloţními autobusy a odklony v případě 

neprůjezdných komunikací. Zároveň také poskytuje informace cestujícím skrz informační 

dopravní telefonní linku (ČUMA, 2014). 

4.4.3 Provoz IDS Jihomoravského kraje 

Na území IDS JMK se mohou cestující přepravovat za stejných podmínek daných 

Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK a mohou cestovat všemi dopravními 

prostředky zahrnutými do IDS JMK.  

Území IDS JMK je členěno na 161 tarifních zón, kdy kaţdá zóna má přiděleno unikátní 

trojmístné označení. První číslice určuje výseč hlavních oblastí. Jádrem tarifního systému jsou 

dvě zóny, které pokrývají území města Brna, a to 100 a 101. Dále pro oblast Znojemsko je 

přidělena číselná řada 800 a pro Hodonínsko 900. Druhá číslice v trojmístném označení 

specifikuje zónovou vzdálenost od spádových měst Brna, Znojma nebo Hodonína. Třetí číslice 

rozlišuje linky podle zajíţďky z dané obce aţ na území Brna nebo do regionálních center. 

Číslování zón a linek je přiřazováno proti směru hodinových ručiček. Třímístné označení má 

většina mimobrněnských autobusových linek, zatímco tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdící 

na území města Brna mají označení jedno a dvoumístné. Pro tangenciální linky
16

 je navrţena 

číselná řada 150 - 199. Čísla linek MHD odpovídají číselným řadám dané oblasti. Stejně tak 

jsou očíslovány i ţelezniční tratě. Nejniţší číslo 2 má trať ve směru do Blanska. Další tratě 

získaly čísla podle zaústění do Brna vzestupně proti směru hodinových ručiček. Toto značení 

ţelezničních tratí se stalo základem značení nejen pro vlakové linky, ale i pro jiţ zmíněné 

značení autobusových linek a tarifních zón (Čuma, 2014); (IDS JMK, 2017). Přehled 

základních údajů o IDS JMK v Příloze 1. 

 

                                                 
16

 Tangenciální linkou se rozumí linka propojující dvě či více obcí v regionu. Druhá číslice této linky vyjadřuje 

vzdálenost od Brna a třetí číslice určuje, které oblasti propojuje (Čuma, 2014). 
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Obr. 4. 3 Schématické znázornění číslování zón a vlakových linek v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: ČUMA, Libor. 10 let IDS JMK: 2004-2014. 2. vyd. Brno: Kordis JMK, 2014. ISBN 

978-80-260-6885-3, s. 56. 

Tarif IDS JMK je zónový a časový. Všechny jízdenky jsou tedy omezeny jak časem své 

platnosti, tak počtem zón, pro které jsou vydány. Jízdní doklady lze rozdělit na jízdenky 

jednorázové, předplatní přenosné a nepřenosné
17

 a univerzální. Z hlediska přestupních míst se 

jízdenky dělí na přestupní a nepřestupní. Jednorázová přestupní jízdenka slouţí pouze pro 

jednu cestu s libovolnými přestupy na MHD IDS JMK a na osobní, spěšné vlaky a rychlíky 

v tarifně zaintegrovaných úsecích ČD. Předplatní jízdenka je určená pro neomezené cestování 

všemi spoji v zónách, pro které je jízdenka vydána. Výhodou jízdenky je moţnost cestovat 

několikrát denně i o víkendech a výhodou je také její cena. V případě, ţe cestující cestuje mimo 

platné zóny, dokupuje si pouze jednorázovou jízdenku pro zóny, ve kterých jízdenka neplatí. 

                                                 
17

 Předplatní nepřenosná jízdenka, tzv. „šalinkarta“, je jízdenka vydaná na jméno a skládá se z průkazky a kupónu 

s počtem koupených zón. Vlastníkem předplatní nepřenosné jízdenky je pouze jeden člověk. Zatímco předplatní 

přenosnou jízdenku můţe vyuţívat kdokoliv (IDS JMK, 2017). 
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Alternativou jednorázových jízdenek je jízdenka univerzální - tzv. „harmonika“, která nabízí 

moţnost cestovat pouze s jednou jízdenku. Univerzální jízdenka obsahuje 24 polí a při zahájení 

cesty si cestující zjistí pouze počet zón a označí příslušné pole jízdenky podle návodu na zadní 

straně jízdenky. Cestující mohou v rámci IDS JMK uplatňovat slevy na jízdenkách za 

podmínek uvedených v Tarifu. Prodej jízdenek zajišťují řidiči, prodejní střediska, informační a 

prodejní centra. Jízdenku lze také koupit přes mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON, která je 

podporována systémy Android a iOS. Jízdenka platí ve všech zónách IDS JMK, MHD, ve 

vlacích i regionálních autobusech (Čuma, 2014); (IDS JMK, 2017). 

Provoz regionální dopravy mezi obcemi je podmíněn standarty, které zajišťují jednotnou 

kvalitu dopravní obsluţnosti ve všech obcích, dostupnost zastávek a stanic pěší dopravou do 

2  km, maximální dobu přestupu 10 minut, minimální frekvenci spojů do obce (pracovní den - 

6  párů spojů, víkend - 3 páry spojů) a také zajišťují dopravu do škol, zaměstnání a úřadů (Plán 

dopravní obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 2017 - 2021). 

4.4.4 Finanční toky IDS Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj zajišťuje veřejné sluţby v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou prostřednictvím uzavření smluv s dopravci. Od roku 2011 kraj vyhlašuje výběrová 

řízení na zajištění autobusové dopravy. Výběr dopravce se uskutečňuje prostřednictvím 

smlouvy o veřejných sluţbách uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona 

č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek
18

, ve znění pozdějších předpisů.  

Výše kompenzace poskytovaná Jihomoravským krajem pro zajištění provozu regionální 

autobusové dopravy vychází z výše kompenzace hrazené v předcházejících letech. Schválený 

rozpočet pro rok 2016 má na zajištění dopravní obsluţnosti linkami IDS JMK vyhrazeno 

577  mil. Kč, na linky zasahující do sousedních krajů částku 5 mil. Kč. Kompenzací ztráty 

z provozu regionálních autobusových linek se rozumí vyrovnání rozdílu dopravcům za 

realizovanou přepravu cestujících v IDS JMK. Výše úhrady prokazatelné ztráty je částka, která 

vznikne rozdílem mezi trţbami z prodeje jízdních dokladů a vysoutěţenou nákladovou cenou 

dle objemu výkonů, uvedenou ve smlouvě o veřejných sluţbách. 

                                                 
18

 Veřejná zakázka je z právního hlediska zakázka na dodávky, stavební práce nebo sluţby, realizovaná na základě 

uzavřené písemné smlouvy mezi jedním nebo více zadavateli a jedním nebo více dodavateli. Z ekonomického 

hlediska lze za dodavatele povaţovat subjekt veřejného sektoru. Prvním krokem veřejné zakázky je vytvoření 

zadávací dokumentace zadavatelem, která obsahuje předmět plnění, cenu, termín plnění a dále poţadovanou 

kvalifikaci dodavatele. Spolu s tvorbou zadávací dokumentace musí zadavatel zvolit typ řízení, otevřené nebo uţší 

(Ochrana, Pavel, Maaytová, 2015). 
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Na kompenzaci ztráty z provozu regionálních linek IDS JMK se podílí také obce, a to 

částkou 50 Kč na obyvatele a rok na standart IDS
19

. V roce 2016 činil příspěvek částku 

přesahující 36 mil. Kč ročně. 

Kraj ve většině případů uzavírá s dopravci působícími v IDS JMK brutto smlouvy 

zpravidla na 10 let, kde riziko trţeb je na straně objednatele dopravní sluţby. V tomto případě 

objednatel dopravy hradí ztrátu za spoje, které si u dopravce objednal. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe IDS JMK zasahuje do sousedních krajů, jsou uzavírány také netto smlouvy na 

jeden kalendářní rok. Jedná se o smlouvy s rizikem na straně dopravce. Tyto smlouvy bez 

soutěţe, tzv. „přímé“, jsou však uzavírané z pouhých 5 %. V současné době JMK objednává 

provoz autobusových linek i po území Pardubického, Olomouckého, Zlínského, Jihočeského 

kraje a kraje Vysočina. Tyto kraje za provoz linek IDS JMK po svém území platí 

Jihomoravskému kraji příslušnou kompenzaci a Jihomoravský kraj za provoz linek výše 

uvedených krajů hradí příslušnou kompenzaci krajům (Čuma, 2014); (Plán dopravní 

obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 2017 - 2021). 

V případě ţelezniční dopravy má Jihomoravský kraj uzavřenou netto smlouvu s ČD na 

10  let, podepsanou v roce 2009. Výše dotace na zajištění dopravní obsluţnosti veřejnou 

ţelezniční osobní dopravou činí 1/3 celkové roční kompenzace, kterou hradí JMK ţelezničnímu 

dopravci. Princip kompenzace za provoz linek IDS JMK po území sousedního kraje nefunguje 

jako u autobusové dopravy. ČD na území sousedních krajů uplatňují svůj tarif. Kompenzaci 

z provozu MHD ve městech uvedených v Příloze 1 hradí vţdy jednotlivá města (Plán dopravní 

obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 2017 - 2021). Celkový přehled finančních toků 

v rámci IDS JMK a přesahů do ostatních krajů je znázorněn v Příloze 2. Tab. 4.7 znázorňuje 

výši kompenzace za veřejnou osobní linkovou dopravu a regionální ţelezniční dopravu ze 

strany Jihomoravského kraje v letech 2010 aţ 2015. Celková výše vyplacené kompenzace 

veřejné linkové a ţelezniční dopravě za rok 2016 bude k dispozici v průběhu roku 2017.  

 

 

 

                                                 
19

 Řada obcí si přispívá také na nadstandard, který zahrnuje vyšší četnosti spojů včetně spojů v nočních hodinách. 

V roce 2016 obce v rámci nadstandardu přispívaly částkou cca 9 mil. Kč ročně (Plán dopravní obsluţnosti 

Jihomoravského kraje pro období 2017 - 2021). 
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Tab. 4.7 Výše kompenzace za veřejnou linkovou dopravu a regionální ţelezniční dopravu 

v letech 2010 - 2015 

Rok 
Výše kompenzace 

za veřejnou linkovou dopravu
20

 za regionální ţelezniční dopravu 

2010 563 088 608 Kč 838 082 522 Kč 

2011 548 806 578 Kč 843 125 274 Kč 

2012 777 524 298 Kč 853 402 024 Kč 

2013 871 868 782 Kč 891 863 486 Kč 

2014 1 046 214 706 Kč 938 139 801 Kč 

2015 1 063 470 697 Kč 940 588 628 Kč 

Zdroj: Souhrnné zprávy o závazcích veřejné sluţby za rok 2010 - 2016 

Předpokládaná výše kompenzace za regionální ţelezniční dopravu ze strany 

Jihomoravského kraje je pro rok 2017 - 2021 stanovena v průměrné výši na 1 165 mil. Kč. 

V  nadcházejících letech 2017 - 2021 se také předpokládá uzavření smluv se sousedními kraji, 

do kterých zasahují ţelezniční linky. Kraje budou Jihomoravskému kraji přispívat na úhradu 

kompenzace. Stejný princip se předpokládá i v případě, kdy bude jiný kraj zajišťovat ţelezniční 

dopravu na území Jihomoravského kraje. Tato skutečnost se týká Zlínského, Pardubického, 

Olomouckého kraje, kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Pro veřejnou osobní linkovou 

dopravu je předpokládaná výše kompenzace ze strany JMK stanovena na následujících pět let 

v průměrné výši na 631 mil. Kč (Plán dopravní obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 

2017 - 2021). 
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 Kompenzace zahrnuje smlouvy s rizikem trţeb na straně dopravce a objednavatele. 
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5 ANALÝZA DOPRAVNÍ OBSLUŢNOSTI A DOJÍŢĎKOVÝCH VZTAHŮ 

Důleţitou součástí návrhu a doporučení na zlepšení dopravní obsluţnosti IDS 

v Jihomoravském kraji je analýza dojíţďkových vztahů v území.  Identifikace dojíţďky přináší 

údaje o přirozených regionech plnící funkci spojení bydliště s centrem. Analýza dopravní 

obsluţnosti v kraji zahrnuje metodickou část, na niţ navazuje část tvořená z výsledků analýzy a 

zhodnocení dopravní obsluţnosti.  

5.1 Vymezení pracovních center v Jihomoravském kraji 

Smyslem vymezení regionálních center pracovní dojíţďky v Jihomoravském kraji je 

identifikace přirozených územních jednotek. Z hlediska charakteru této práce byly vymezeny 

pracovní centra, zaloţené na vzájemných vazbách a vztazích v území. Tyto vztahy jsou 

zaloţeny na údajích o počtu osob vyjíţdějících do zaměstnání a škol z místa svého bydliště do 

jiné obce.
21 

Cílem vyjíţďky z obce je některá obec leţící v regionu daného centra dojíţďky. 

K vymezení pracovních center byly pouţity údaje bez rozlišení periodicity vyjíţďky (denní, 

týdenní a jiná), jeţ jsou publikovány jako výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.  

Vymezením regionálních pracovních center vytvořených z dat o počtu osob vyjíţdějících 

za účelem práce a studia lze pohlíţet jako na jeden z moţných způsobů organizace území 

Jihomoravského kraje. 

Vyjíţďka za sluţbami a dojíţďka do škol vykazují určitá specifika. Dojíţďka do škol je 

pro regionalizaci méně vyuţitelná. Zejména dojíţďka do základních škol je směrově silně 

ovlivněna dopravním spojením, kdy jsou zavedeny školní spoje jezdící v ranních a odpoledních 

hodinách. Trasy těchto spojů mohou být odlišné od ostatních spojů během dne, a pokud tyto 

spoje nespojovaly vybrané dopravní body k analýze dopravní obsluţnosti, nebyly do analýzy 

zahrnuty. Také dojíţďku na vysoké školy, která má charakter týdenní periody, nelze zahrnout 

do analýzy. Stejně tak je i obtíţně zachytitelná dojíţďka za sluţbami, která má zpravidla 

nedenní a nepravidelný charakter vyjíţďky. Pracovní dojíţďce nejvíce odpovídá ve směru 

i  čase dojíţďka do středních škol, které jsou většinou umístěné v pracovních centrech. Odlišná 
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 Místem bydliště se rozumí místo obvyklého pobytu, které je definováno jako „místo, kde osoba obvykle tráví 

období svého každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, 

pracovních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem konkrétní domácnosti Pro zahrnutí osoby 

do obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky je rozhodující kritérium 12 měsíců pobytu na území ČR, příp. 

úmysl dlouhodobého pobytu.“ 

Vyjíţdějící, jeţ jsou v této práci pouţity, jsou chápány jako „osoby, jejich pracoviště resp. školy byla jiná než obec 

obvyklého pobytu“ (SLDB - Metodické vysvětlivky, 2011). 
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můţe být dojíţďka studentů na internáty středních škol. V tomto případě se jedná o nedenní 

dojíţďku, která se svým charakterem blíţí dojíţďce na vysoké školy. 

5.1.1 Výběr pracovních center na základě dojíţďky do zaměstnání a škol 

Základem pro vymezení center pracovní dojíţďky jsou pouţita data pro vyjíţďku 

z jednotlivých obcí, zjištěná sčítáním lidu, domů a bytů z roku 2011. Výběr hlavních center 

dojíţďky se uskutečnil ve dvou stupních. 

A) PRVOTNÍ VÝBĚR PRACOVNÍCH CENTER DOJÍŢĎKY 

Účelem prvního kola byla identifikace regionálních pracovních center na základě 

vyjíţďky z obcí. Z důvodu velkého počtu obcí v Jihomoravském kraji byly při výběru center 

eliminovány obce do dvou tisíc obyvatel (588 obcí). V prvním kole identifikace center byly 

vybrány tedy obce s počtem obyvatel 2000 a více (85 obcí) viz Příloha 4. Jako pomocný bod 

bylo pro přesnější identifikaci center pouţito 104 obcí s počtem obyvatel 1 000 aţ 1 999.
22

 

Vyjíţďka z obcí byla počítána jako podíl relativních hodnot vyjíţďky k celkovému počtu všech 

vyjíţdějících z obce. Obec byla řazena do centra dojíţďky té obce, kam měla daná obec 

nejsilnější vyjíţďkový proud. Zároveň musela být splněna podmínka, ţe nejsilnější vyjíţďkový 

proud u vyjíţďky v rámci obce a do jiné obce okresu je větší neţ 30 % všech vyjíţdějících osob 

z obce a alespoň o 5 procentních bodů větší neţ druhý proud vyjíţďky. Pokud některá obec 

nesplňovala výše uvedené podmínky, byla obce přiřazována do jiného okresu kraje podle 

vyjíţďky, která musela být větší neţ 50 %. Tato situace byla zaznamenána u několika obcí 

v blízkosti velmi silného centra dojíţďky, zejména u SO ORP Brno-město. Jedná se o obce 

Černá Hora, Klobouky u Brna, Dolní Kounice a obce ze SO ORP Šlapanice, Rosice a Kuřim. 

Hodnoty podílů zde často přesahují 70 % z celkového počtu vyjíţdějících. Obce, které 

nevyhověly výše uvedeným kritériím, byly označeny jako obce s vícesměrnou vyjíţďkou. 

V tomto případě se jedná o obce Velké Opatovice, Rousínov, Zastávka a Blučina. Většina obcí 

v kraji je spjata se svými centry dojíţďkovými proudy tvořícími 35 aţ 78 % celkového počtu 

vyjíţdějících z dané obce. U obcí s nejednoznačnou spádovostí vyjíţďky bylo přihlíţeno 

k hodnotě vyjíţďky v rámci obce a byly přiřazeny mezi centra dojíţďky. Jedná se o obce 

Čejkovice a Stráţnice, které měly shodnou vyjíţďku v rámci obce a do jiné obce v okresu a 

byly tedy zařazeny mezi centra dojíţďky. Obec Tišnov patří k převaţujícímu cíli dojíţďky pro 
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 Také u těchto obcí byl počítán podíl vyjíţďky k celkovému počtu vyjíţdějících z obce. Tyto obce však nejsou 

uvedeny v Příloze 4. 
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několik obcí, avšak tyto obce netvoří souvislé území a obce byly přirazeny podle dojíţďkového 

proudu do Brna. 

Výsledkem prvního kola je 22 center, které jsou převaţujícím cílem pracovní vyjíţďky 

pro nejméně dvě sousední obce. 

B) VYMEZENÍ PRACOVNÍCH CENTER 

Hlavním předpokladem pracovního centra by měla být především jeho ekonomická 

atraktivita, která spočívá v široké nabídce pracovních příleţitostí ve všech výrobních odvětvích 

a oborech, sluţbách, zdravotnictví, školství a také administrativě. Pracovní centrum by mělo 

také poskytovat veřejnou hromadnou dopravu na meziregionální úrovni a mělo by být zároveň 

sídlem jednotlivých správních a samosprávných úřadů. Jako pracovní centra dojíţďkových 

regionů byla vybrána sídla, která splňovala alespoň šest z následujících osmi poţadavků. 

Poţadavky byly stanoveny tak, aby sídla plnila nejen funkci pracovního, ale také i školského 

střediska a střediska specifických sluţeb. 

Sídlo by mělo mít: 

- statut města, 

- kladné saldo vyjíţďky a dojíţďky, 

- cíl dojíţďky alespoň ze čtyř obcí do zázemí centra, 

- vyjíţďku v rámci centra silnější neţ vyjíţďku do vzdálenějších obcí, 

- přítomnost alespoň jednoho supermarketu, hypermarketu nebo obchodního domu, 

- přítomnost alespoň dvou firem se 100 a více zaměstnanci, působící v odvětví průmyslu, 

- správní či samosprávný úřad jako je například Stavební úřad, Finanční úřad, sídlo POU 

nebo ORP, 

- školu, poštu nebo zdravotnické zařízení. 

Na základě těchto kritérií bylo stanoveno těchto 17 center: Blansko, Boskovice, Brno, 

Břeclav, Bučovice, Bzenec, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Letovice, Mikulov, Moravský 

Krumlov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou, Vyškov a Znojmo. Základní údaje 

o jednotlivých centrech dojíţďky jsou uvedeny v Tab. 5.8. 

Výše uvedená kritéria pro výběr center nesplňovaly Čejkovice, Hrušovany nad 

Jevišovkou, Ivančice, Miroslav a Stráţnice. Čejkovice nemají statut města a nevykazují kladné 

saldo dojíţďky. Zároveň v obci chybí supermarket a působí zde pouze jedna firma se 100 a více 
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zaměstnanci. Města Hrušovany nad Jevišovkou, Ivančice a Miroslav vykazují záporné saldo 

dojíţďky, nejsou cílem vyjíţďky zkoumaných obcí a nesplňují podmínku silnější vyjíţďky 

v rámci centra. Město Stráţnice vykazuje kladné saldo dojíţďky, ale nesplňuje podmínku 

silnější vyjíţďky v rámci centra, město není cílem vyjíţďky okolních obcí a v samotném městě 

chybí firma. 

Při vymezování pracovních center bylo dbáno na pokud moţno nejvyšší celistvost 

správních obvodů ORP. Zásada územní celistvosti nebyla dodrţena u regionu Brna, který je 

bezesporu nejsilnějším centrem pracovní dojíţďky v Jihomoravském kraji. Město Brno 

zahrnuje dojíţďku z okresu Brno-venkov a dále zasahuje do okresů Blansko, Břeclav, Hodonín, 

Vyškov a Znojmo. Nejsilnější dojíţďkové proudy z okresu Brno-venkov do Brna směřují ze 

Šlapanic, Bílovic nad Svitavou, Modřic, Kuřimi, Moravan, Říčan, Ivančic a Tišnova. 

Spádovost za prací do Brna mají také dojíţďkové proudy z Adamova a Černé Hory (okres 

Blansko), Klobouků u Brna (okres Břeclav), Ţdánic (okres Hodonín), Hrušovan u Brna, 

Rajhradu a Ţidlochovic (okres Brno-venkov). Ostatní okresy v kraji zůstaly zcela beze změn. 

Vymezení pracovních center zobrazuje Obr 5.4. 
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Tab. 5.8 Základní údaje o pracovních centrech v Jihomoravském kraji 

Název obce Okres Název ORP 

Počet obyvatel (SLDB 2011) Saldo dojíţďky a vyjíţďky 

Počet OPM 
celkový 

v tom EA 
celkem 

v tom 

absolutní % pracovní školní 

Blansko Blansko Blansko 20 629 10 165 49,28 552 705 -153 10 717 

Boskovice Blansko Boskovice 11 502 5 485 47,69 3 016 1 646 1 370 8 501 

Brno  Brno-město Brno 385 913 193 620 50,17 87 018 44 668 42 350 280 638 

Břeclav Břeclav Břeclav 24 737 12 503 50,54 2 233 1 884 349 14 736 

Bučovice Vyškov Bučovice 6 396 3 068 47,97 225 32 193 3 293 

Bzenec Hodonín Kyjov 4 251 2 085 49,05 1 005 546 459 3 090 

Hodonín Hodonín Hodonín 24 961 12 381 49,60 2 970 2 627 343 15 351 

Hustopeče Břeclav Hustopeče 5 746 2 869 49,93 1 665 1 268 397 4 534 

Kyjov Hodonín Kyjov 11 462 5 368 46,83 2 963 2 039 924 8 331 

Letovice Blansko Boskovice 6 637 3 033 45,70 12 1 11 3 045 

Mikulov Břeclav Mikulov 7 287 3 666 50,31 829 720 109 4 495 

Moravský 

Krumlov 
Znojmo 

Moravský 

Krumlov 
5 778 2 973 51,45 219 -112 331 3 192 

Pohořelice Brno-venkov Pohořelice 4 667 2 386 51,12 590 653 -63 2 976 

Slavkov u Brna Vyškov Slavkov u Brna 6 207 3 174 51,14 694 484 210 3 868 

Veselí nad 

Moravou 
Hodonín 

Veselí nad 

Moravou 
11 266 5 513 48,93 -91 126 -217 5 422 

Vyškov Vyškov Vyškov 21 391 10 968 51,27 1 632 1 509 123 9 336 

Znojmo Znojmo Znojmo 34 122 16 438 48,17 3 110 1 453 1 657 13 328 

Zdroj: SLDB 2011; vlastní zpracování
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Obr. 5.4 Pracovní centra v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: SLDB 2011; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje  

5.2 Analýza kvality spojení zázemí s pracovním centrem 

Po vymezení pracovních center v kraji byla provedena analýza kvality spojení 

jednotlivých zkoumaných obcí s jejich centry prostřednictvím VHD. Analýza kvality spojení 

byla především zaměřena na autobusové a vlakové spojení. Jak vyplývá z následující analýzy, 

autobusové spojení je souvislé mezi obcemi a u převáţné části obcí nebyl v tomto směru 

zásadní problém. Zatímco ţelezniční spojení vzhledem ke svému umístění ţelezniční sítě je 

lépe pouţitelné mezi hlavními pracovními centry.  

Údaje o počtech spojů byly zjišťovány z webového portálu IDOS. Pro kaţdou obec 

v kraji byl zjišťován počet spojů v pracovní den a o víkendu a průměrná doba jízdy. Zjištěný 

počet spojů byl následně rozdělen do čtyř časových etap: 

1. 3:00 - 7:59, 

2. 8:00 - 12:59, 
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3. 13:00 - 17:59, 

4. 18:00 - 23:59. 

Ranní časový úsek, 3:00 - 7:59, je charakteristický dojíţďkou do zaměstnání a do škol a 

převaţuje tedy vyjíţďkový proud ze zázemí do blízkých center. Dopolední autobusové a 

vlakové spojení se vyznačuje mírným poklesem spojů a u některých obcí téměř bez spojů. 

Odpolední časový úsek, 13:00 - 17:59, je charakteristický mohutnou vyjíţďkou z center zpět 

do zázemí. Večerní spojení je vyuţíváno v pracovní dny především cestujícími do zázemí 

z odpoledních směn. Převaţuje tedy vyjíţďkový proud z center do obcí v zázemí. 

O  víkendech je večerní spojení vyuţíváno cestujícími za zábavou.
23

 

Do autobusových a vlakových spojení byly započítávány linky přímé mezi zázemím a 

centrem a linky s nejvýše jedním přestupem s maximální délkou přestupu nebo přesunu deset 

minut. Pro kaţdou obec a pracovní centrum byly stanoveny zastávky. Za bod zastávky 

v centrech bylo povaţováno vlakové a autobusové nádraţí, kdy vyjíţdějící v tomto místě 

s nejlepší návazností mohou dále pokračovat na další spoje. Za bod zastávky u jednotlivých 

obcí byla zvolena zastávka, vyskytující se nejblíţe sídlu samosprávy (obecní úřad) nebo 

zastávka v centru obce, kde se nachází pošta a náměstí, popřípadě škola. V některých 

případech byl bod zastávky zvolen stejně jako u center. Seznam všech autobusových a 

vlakových zastávek je uveden v Příloze 5, 6. V přílohách jsou také uvedeni dopravci působící 

mezi centry a zázemími vyjíţďky a dojíţďky. 

Při analýze počtu spojení se vycházelo z autobusových spojení vyuţívající pouze 

„místní autobus“, značený na webovém portálu IDOS modrou barvou. Vlaková spojení byla 

analyzována počtem spojů dopravního prostředku „regionální vlak“, zahrnující osobní a 

spěšné vlaky. Dálkové a meziregionální spoje nebyly do analýzy zahrnuty z důvodu jejich 

odlišného zajišťování dopravní obsluţnosti, viz kapitola 2.2. Počet spojů mezi centrem a 

zázemím byl zjišťován pro pracovní den, sobotu a neděli. Oddělení pracovního dne od 

víkendu je nezbytné z hlediska odlišné intenzity dojíţďkových a vyjíţďkových proudů. 

Pracovní den se vyznačuje velmi intenzivními dopravními proudy mezi hlavními sídly a 

obcemi. O víkendu však bývá doprava méně intenzivní, coţ má za následek sníţení počtu 

spojů a jejich odlišné rozloţení během dne. Rozloţení spojů závisí také na atraktivitě a poloze 

oblasti vůči hlavnímu sídlu. Zpravidla obce blíţe k hlavnímu centru mají kvalitnější spojení 
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 Časové etapy byly zvoleny na základě zkušeností a pozorování. Počet spojů se však můţe mezi jednotlivými 

časovými úseky obcí lišit. 
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během víkendu, neţ obce vzdálené od center. Autobusové spojení v sobotu je pro obce 

v Jihomoravském kraji charakteristické značným poklesem spojů během dne oproti 

pracovnímu dni. Počet spojů klesne u většiny obcí o více jak polovinu a u některých obcí 

ranní a večerní spoje zcela chybí. Spojení v neděli vykazuje u některých obcí vyšší počet 

v ranních hodinách a zejména pak odpoledne a večer, kdy dojíţdí studenti a pracující do 

zaměstnání a škol. Výsledná charakteristika analýzy autobusových spojení a dojíţďkových 

vztahů
24

 je shrnuta v následujících mapách (Obr. 5.5 - 5.7), v Tab. 5.9 a v Příloze 7. Některé 

obce na základě dojíţďky a vyjíţďky ze SLDB 2011 mají nejvýše tři směry do více 

pracovních center. Tyto směry jsou znázorněny v mapách (Obr. 5.5. - 5.10). Jedná se o obce 

Kunštát, Ivančice, Miroslav, Hrušovany nad Jevišovkou, Rousínov, Prušánky, Valtice, 

Vacenovice, Vracov a Stráţnice. Nejvyšší počet autobusového spojení během pracovního dne 

byl zjištěn v obci Rousínov, kde je 89 spojů ve směru na Vyškov a na směr Brno 64 spojů. 

S druhým nejvyšším počtem spojení, a to 86, je obec Modřice. Zároveň byl u této obce zjištěn 

nejvyšší počet spojení během nepracovních dnů, přesahující 30 spojů. Také u obcí 

Svatobořice-Mistřín, Drnovice, Šlapanice a Svatobořice přesahoval počet zjištěných spojů 

hodnotu 50.  
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 Dojíţďka a vyjíţďka cestujících je v mapách (Obr. 5.5 - 5.7) znázorněna mezi analyzovanými obcemi a 

pracovními centry, přes které vede dálnice a rychlostní silnice. V tomto případě se jedná o Pohořelice, Vyškov a 

Břeclav. Údaje o proudech cestujících mezi obcemi jsou čerpány z publikace Dojíţďka do zaměstnání a škol 

podle SLDB 2011.  
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Obr. 5.5 Kvalita spojení zázemí a pracovního centra v Jihomoravském kraji a počet 

dojíţdějících v daných úsecích pro pracovní den 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.6 Kvalita spojení zázemí a pracovního centra v Jihomoravském kraji a počet 

dojíţdějících v daných úsecích pro sobotu 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.7 Kvalita spojení zázemí a pracovního centra v Jihomoravském kraji a počet 

dojíţdějících v daných úsecích pro neděli 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje  

Tab. 5.9 Celková charakteristika autobusového spojení zázemí a pracovního centra 

v Jihomoravském kraji pro pracovní den a); sobotu b) a neděli c) 

a) 

Hodnoty 

Časové pásmo 
Celkový počet 

spojení během dne 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Průměrný počet spojů 9 5 9 3 7 5 10 3 7 6 

Modus 7 5 11 4 7 5 10 4 4 4 

Maximální počet spojů 30 20 37 14 30 21 31 11 37 31 

Minimální počet spojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doba cesty 

(min) 

průměrná - - - - - - - - 29,13 29,07 

maximální - - - - - - - - 94,50 93,00 

minimální - - - - - - - - 0,00 0,00 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 
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b) 

Hodnoty 

Časové pásmo 
Celkový počet 

spojení během dne 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Průměrný počet spojů 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

Modus 2 2 2 0 1 2 2 1 2 1 

Maximální počet spojů 6 11 10 7 4 9 7 5 11 9 

Minimální počet spojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doba cesty 

(min) 

průměrná - - - - - - - - 26,48 23,44 

maximální - - - - - - - - 82,25 81,66 

minimální - - - - - - - - 0,00 0,00 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 

c) 

Hodnoty 

Časové pásmo 
Celkový počet 

spojení během dne 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Průměrný počet spojů 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 

Modus 2 2 2 0 1 0 2 1 2 1 

Maximální počet spojů 6 11 12 9 4 8 7 9 12 9 

Minimální počet spojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doba cesty 

(min) 

průměrná - - - - - - - - 27,86 24,50 

maximální - - - - - - - - 81,00 74,10 

minimální - - - - - - - - 0,00 0,00 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 

Kvalita vlakového spojení byla zjišťována stejným způsobem jako u regionální 

autobusové dopravy. Touto metodou došlo ke zvýraznění polohy dopravně zapojených obcí 

do ţelezničních tratí.  Vlivem nízké kapacity ţelezniční tratě byly zkoumány pouze obce, 

které měli vlakovou stanici, a to 50. Jedná se o celkový počet obcí s vlakovou stanicí včetně 

pracovních center. Tato metoda zjištění kvality vlakového spojení zázemí s pracovním 
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centrem a naopak byla zvolena z důvodu sloţitosti identifikace vlakového spojení s moţnými 

přestupy na autobusovou dopravu. Během pracovního dne, zvláště v ranních a odpoledních 

hodinách, se vlakové spojení vyznačuje vysokou intenzitou přepravního proudu cestujících. 

O  víkendu dochází k poklesu přepravy cestujících a také většiny vlakových spojů. Ve většině 

úseků mezi zázemím a centrem dochází pouze k mírnému poklesu spojů. Pouze v některých 

případech ranní a večerní spoje zcela zmizí. Intenzita spojů je zobrazena v následujících 

mapách (Obr. 5.8 - 5.10), v Tab. 5.10 a v Příloze 8. Nejvyšší počet spojů během pracovního 

dne byl na základě analýzy kvality spojení zjištěn u obcí Kuřim (49 spojů), Tišnov (48 spojů), 

Modřice (47 spojů) a Adamov (46 spojů). Dále u obcí Rajhrad, Hrušovany u Brna, Střelic, 

Bílovice nad Svitavou a Rájec-Jestřebí, kdy počet přesahoval 40 spojů. Obec Střelice měla 

během nepracovních dnů nejvyšší počet spojů, a to 35 spojení v sobotu a 33 spojení v neděli. 

Analýza dopravní obsluţnosti Jihomoravského kraje je zaměřena především na počet 

spojů regionální autobusové dopravy mezi zázemím a pracovním centrem. Jedná se pouze 

o  jeden ze způsobů, kterými se dá kvalita dopravní obsluţnosti a dojíţďkových vztahů 

zkoumat. V analýze nebyla zohledněna řada faktorů, zejména kvalita vozového parku a 

spokojenost cestujícího. Také nebylo bráno v úvahu tangenciální spojení, které se vyskytuje 

na území kraje. Většina zkoumaných linek regionální autobusové a ţelezniční dopravy 

v rámci IDS JMK je zajišťována jízdními řády v pravidelně se opakujících a snadno 

zapamatovatelných časech. Tento systém je inspirován systémem integrovaných taktových 

jízdních řádů, týkajících se ţeleznice v západních zemích jako je Německo, Rakousko a 

Švýcarsko. 

Analýza kvality regionální autobusové a vlakové dopravy je jen jedna ze způsobů, jak 

lze sledovat pohyb cestujících v kraji. Zpravidla platí, ţe čím vyšší je výskyt počtu spojů 

v daném úseku, tím intenzivnější je pohyb osob v této oblasti. Jak jiţ bylo zmíněno, analýza 

kvality spojení se zabývala počtem osob pohybujících se mezi zázemím a pracovním centrem. 

Do grafického zobrazení (Obr. 5.5 - 5.7) kaţdého úseku byly zahrnuty celkové počty osob 

vyjíţdějících a dojíţdějících. Nelze jednoduše graficky zobrazit směr zvlášť do pracovního 

centra a do zázemí. Do map byly zahrnuty pouze proudy obcí, u nichţ byl počet cestujících 

větší neţ 10. Počet spojů u analyzovaných obcí je znázorněn v jednotlivých mapách pouze za 

směr ze zázemí do centra. 

V rámci provedené analýzy kvality spojení byla částečně potvrzena hypotéza č. 1: 

„Standart minimální frekvence spojů do obce je dodržen, a to v pracovní den 6 páry spojů a 
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ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 3 páry spojů.“ Standart minimální frekvence 

počtu spojů do obce byl dodrţen u 53 zkoumaných obcí včetně pracovních center. U 32 obcí 

nebyla potvrzena hypotéza. Bylo zjištěno, ţe 2 obce (Troubsko, Střelice) nemají ţádné 

autobusové spojení v pracovní den. U obcí Zbýšov a Blučina chybí autobusové spojení 

z centra do zázemí. Hypotéza nebyla potvrzena u dalších pěti obcí (Rakvice, Oslavany, 

Veverská Bítýška, Adamov, Bílovice nad Svitavou), u kterých bylo zjištěno méně neţ 6 párů 

spojů během pracovního dne. Bez vlakového spojení jsou obce Velké Pavlovice, Kobylí a 

Rousínov - směr Brno a Slavkov u Brna. Dále obec Vranovice, kde chybí vlakové spojení 

z centra do zázemí a obce Velké Opatovice a Rousínov - směr Vyškov s méně neţ 6 páry 

spojů. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je bez autobusového spojení 14 obcí 

(viz Obr. 5.6 - 5.7) a bez vlakového spojení 5 obcí (Velké Opatovice, Vranovice, Velké 

Pavlovice, Kobylí, Rousínov - směr Slavkov u Brna a Brno). U dalších 9 obcí (Ivančice, 

Zbýšov, Rosice, Zastávka, Dolní Kounice, Kuřim, Pozořice, Sokolnice, Újezd u Brna) nebyla 

potvrzena hypotéza z důvodu chybějícího autobusového spojení z centra do zázemí a ze 

zázemí do centra. Také u obcí Troubsko a Ivanovice na Hané nebyla potvrzena hypotéza, 

počet spojů byl menší, neţ bylo předpokládáno. U obcí Hrušovany u Brna a Tišnov byla také 

vyvrácena hypotéza. Obci Tišnov chybělo sobotní spojení a obci Hrušovany u Brna chybělo 

sobotní i nedělní spojení, a to ve směru z centra do zázemí. Počet spojů u těchto dvou obcí 

v ostatních směrech nedosahoval 3 páry spojů denně, tudíţ nedošlo k potvrzení hypotézy. U 

obcí Rousínov - směr Vyškov a Mokrá-Horákov nebyla potvrzena hypotéza, bylo zjištěno 

méně neţ 6 vlakových spojů. 

Dny pro analýzu kvality spojení byly voleny v takové době, aby nedocházelo k jejich 

zkreslování vlivem prázdnin, svátků nebo začátku a konci týdne. Pro analýzu byl zvolen jako 

pracovní den čtvrtek 9. března, nepracovní den sobota 11. března a neděle 12. března 2017.  
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Tab. 5.10 Celková charakteristika vlakového spojení zázemí a pracovního centra 

v Jihomoravském kraji pro pracovní den a); sobotu b) a neděli c) 

a) 

Hodnoty 

Časové pásmo 
Celkový počet 

spojení během dne 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Průměrný počet spojů 6 5 7 4 5 5 8 4 5 5 

Modus 3 5 5 6 7 10 5 2 5 5 

Maximální počet spojů 15 22 17 9 12 10 20 11 22 20 

Minimální počet spojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doba cesty 

(min) 

průměrná - - - - - - - - 17,46 18,09 

maximální - - - - - - - - 45,68 54,50 

minimální - - - - - - - - 0,00 3,32 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 

b) 

Hodnoty 

Časové pásmo 
Celkový počet 

spojení během dne 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Průměrný počet spojů 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Modus 1 5 5 1 2 5 5 1 5 2 

Maximální počet spojů 9 10 10 6 5 10 10 7 10 10 

Minimální počet spojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doba cesty 

(min) 

průměrná - - - - - - - - 17,60 16,99 

maximální - - - - - - - - 47,00 48,07 

minimální - - - - - - - - 3,94 3,17 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 
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c) 

Hodnoty 

Časové pásmo 
Celkový počet 

spojení během dne 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Průměrný počet spojů 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 

Modus 1 5 2 2 2 2 5 1 2 2 

Maximální počet spojů 7 10 10 6 4 10 10 9 10 10 

Minimální počet spojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doba cesty 

(min) 

průměrná - - - - - - - - 17,71 16,65 

maximální - - - - - - - - 47,31 47,36 

minimální - - - - - - - - 3,95 3,15 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 

 

Obr. 5.8 Kvalita spojení zázemí a pracovního centra v Jihomoravském kraji pro 

pracovní den 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.9 Kvalita spojení zázemí a pracovního centra v Jihomoravském kraji pro sobotu 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.10 Kvalita spojení zázemí a pracovního centra v Jihomoravském kraji pro neděli 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje
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5.3 Analýza dopravní obsluţnosti 

Při analýze kvality spojení mezi zázemím a pracovním centrem byla dodrţena co 

nejvyšší celistvost správních obvodů ORP. Pouze pracovní centrum Brno, s velkým 

mnoţstvím pracovních příleţitostí, škol a sluţeb, je charakteristické dojíţďkou z obcí vně 

správní obvody ORP.  

5.3.1 Dopravní obsluţnost spojení během pracovních dní 

Na základě údajů zjištěných předchozí analýzou je moţné jednotlivé obce klasifikovat 

podle kvality dopravní obsluţnosti. K analýze kvality dopravní obsluţnosti byla pouţita 

výchozí hodnota modusu autobusového a vlakového spojení. Hodnota celkového počtu 

autobusového spojení během dne činí 4 spoje (Tab. 5.9) a u vlakového spojení činí hodnotu 

5  spojů (Tab. 5.10). Za rozhodující hodnotu pro klasifikaci obcí je povaţována hodnota pět 

spojů během dne. K dosaţení klasifikace dopravní obsluţnosti byly vymezeny tři kategorie, 

do kterých byly obce zařazeny. Jedná se o kategorie: 

- obce bez spojení (0 spojů), 

- obce s nízkou dopravní obsluţností (1 - 4 spojů), 

- obce se střední dopravní obsluţností (5 - 14 spojů), 

- obce s vysokou dopravní obsluţností (15 a více spojů). 

Na základě této kategorizace bylo analyzováno u obcí, ţe převáţná většina disponuje 

vyšším počtem autobusového spojení a jejich častou frekvencí během dne oproti 

nepracovnímu dni. Pouze nepatrná část obcí disponuje niţším počtem spojů. Obce zařazené 

do kategorie s nízkou dopravní obsluţností se nacházejí v zázemí, kde bylo zaznamenáno více 

přestupů, neţ bylo při analýze kvality spojení poţadováno. Tyto obce s populační velikostí 

nad 3 000 obyvatel se nacházejí v dopravně méně obsluhovaných polohách. Obce s vysokou 

dopravní obsluţností se nacházejí především v blízkosti pracovních center nebo také na 

hlavních dopravních osách. Nejedná se však pouze o obce s velkou populací nad 

5 000  obyvatel, ale i o obce s počtem méně neţ 2 500 obyvatel. Z 85 analyzovaných obcí je 

22 obcí s méně neţ 2 500 obyvatel.
25

 V rámci IDS má téměř kaţdá obec v průběhu dne 

alespoň jedno přímé spojení mezi zázemím a centrem. Porovnáním následujících map (Obr. 

5.11 a 5.12) lze zjistit rozdíl mezi kvalitou dopravní obsluţnosti do centra a z centra. Jedná se 

o rozdíl velmi neparný. Obce byly spíše řazeny do vyšší kategorie dopravní obsluţnosti. 

                                                 
25

 Počet obcí nad 2 500 obyvatel včetně pracovních center je 63 obcí. 
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Pouze u několika málo obcí došlo ke změně v počtu spojení. Jednalo se o obce Blučina, 

Troubsko, Bílovice nad Svitavou a obec Zbýšov. Největší rozdíl ve změně počtu spojení byl 

zaznamenán u obce Zbýšov, kde počet spojů ve směru z centra do zázemí poklesl 

o  100  procentních bodů. U vlakového spojení byl naplněn předpoklad, ţe obce leţící 

v blízkosti pracovních center a zároveň u významných ţelezničních tratí disponují vyšším 

počtem spojů a častější frekvencí spojů. Převáţná většina analyzovaných 37 obcí ve směru ze 

zázemí do centra byla zařazena do vyšších kvalitativních kategorií (23 obcí s vysokou 

kvalitou obsluţnosti, 9 obcí se střední kvalitou obsluţnosti). Pouze 3 obce byly bez spojení a 

2 obce s nízkou dopravní obsluţností, kde počet spojení nepřesahoval 4 spoje. V opačném 

směru vzrostl počet obcí s nízkou dopravní obsluţností o 2 obce a počet obcí bez spojení 

poklesl o 1 obec. Výsledná kategorizace obcí je zobrazena v následujících mapách, Obr. 5.13 

- 5.14. 

Porovnáním jednotlivých níţe uvedených map (Obr. 5.11 - 5.14) lze zjistit rozdíly mezi 

intenzitou spojení ve směru z centra a do centra. Intenzita spojení mezi jednotlivými směry je 

téměř stejná, avšak dá se říct, ţe více spojení převaţuje ve směru ze zázemí do centra.  

Kvalita dopravní obsluţnosti je ovlivňována také časovou dostupností, respektive 

délkou cesty mezi obcí v zázemí a pracovním centrem. Časová dostupnost obce do 

pracovního centra je ovlivňována nejen trasováním cest, ale také výhodnou dopravní polohou. 

Při analýze spojení na webovém portálu idos.cz byla zjišťována časová dostupnost 

autobusového a vlakového spojení během dne pomocí aritmetického průměru. Výsledek 

znázorňují mapy (Obr. 5.15 - 5.18). 
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Obr. 5.11 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

pracovní den a směr ze zázemí do centra - BUS 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.12 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

pracovní den a směr z centra do zázemí - BUS 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.13 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

pracovní den a směr ze zázemí do centra - VLAK 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.14 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

pracovní den a směr z centra do zázemí - VLAK 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.15 Časová dostupnost center Jihomoravského kraje z obcí v zázemí při vyuţití 

autobusového spojení 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.16 Časová dostupnost obcí v zázemí Jihomoravského kraje z center při vyuţití 

autobusového spojení 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.17 Časová dostupnost center Jihomoravského kraje z obcí v zázemí při vyuţití 

vlakového spojení 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.18 Časová dostupnost obcí v zázemí Jihomoravského kraje z center při vyuţití 

vlakového spojení 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Tab. 5.11 Porovnání časové dostupnosti centra z obcí v zázemí autobusového a 

vlakového spojení pro pracovní den, sobotu a neděli 

Pracovní centrum 

Průměrná doba cesty dojíţdějících obcí ze zázemí do centra (min) 

Autobusové spojení Vlakové spojení 

Pracovní 

den 
Sobota Neděle 

Pracovní 

den 
Sobota Neděle 

Blansko 19,16 21,73 21,75 8,34 8,68 8,66 

Boskovice 27,16 28,23 27,81 - - - 

Brno 36,40 18,22 25,59 23,31 23,43 23,45 

Břeclav 28,42 18,39 18,39 58,30 11,66 11,53 

Bučovice 16,50 16,50 16,50 - - - 

Bzenec 17,73 - - 14,18 22,10 14,67 

Hodonín 20,93 21,15 21,16 12,63 12,49 12,41 

Hustopeče 32,50 37,09 37,09 28,42 - - 

Kyjov 18,02 14,57 14,35 12,40 12,17 12,25 

Letovice 28,77 26,25 38,95 27,25 - - 

Mikulov 40,09 - - 18,65 11,00 14,67 

Moravský 

Krumlov 
31,65 27,65 27,65 20,29 19,79 19,79 

Pohořelice 40,57 48,92 47,42 - - - 

Slavkov u Brna 15,17 39,11 35,38 - - - 

Veselí nad 

Moravou 
20,79 21,60 21,47 11,48 13,19 11,63 

Vyškov 13,47 16,63 14,52 10,47 10,38 10,34 

Znojmo 39,79 47,37 43,05 28,18 27,84 27,69 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 

Tab. 5.11 obsahuje srovnání časové délky cest pro kaţdé pracovní centrum. Na základě 

provedené analýzy dopravní obsluţnosti vyplývá, ţe hypotéza č. 2: „Časová dostupnost 

pracovních center ze zázemí jednotlivých obcí Jihomoravského kraje je přibližně stejná.“ se 

částečně potvrdila. U většiny obcí je průměrná doba cesty v pracovní a nepracovní den 15 - 

20  minut. Hypotéza se nepotvrdila v případě pracovních center Hustopeče, Letovice, 

Pohořelice a Znojmo. Průměrná doba cesty ze zázemí je zde vyšší neţ 30 minut. Lze také 
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vyvrátit hypotézu u obcí dojíţdějících do Boskovic, Brna a Slavkova u Brna, u kterých se 

průměrná doba cesty za všechny dny pohybuje kolem 30 minut. 

Rozdílnost hodnot v pracovní a nepracovní dny je dána nejen vzdáleností některých 

obcí od center, ale také výskytem hodnoty doby cesty, která je výrazně vyšší od všech hodnot 

doby cesty během dne. V porovnání autobusového spojení v  pracovní den vůči dnům 

nepracovním je průměrná doba cesty kratší, maximálně však o  8  minut. Kratší průměrná 

doba v nepracovní dny můţe být z důvodů neobslouţení odlehlejších obcí, které jsou 

obsluhovány v pracovní dny. U vlakového spojení se průměrná doba cesty shoduje téměř ve 

všech dnech. Výjimkou je vysoká průměrná doba cesty v pracovní den mezi spojením 

Lanţhot - Břeclav, kde přesahuje doba cesty 50 minut. Detailnější porovnání průměrné doby 

cesty mezi centry a zázemími viz Příloha 7 a 8. 

5.3.2 Dopravní obsluţnost spojení během nepracovních dní 

Autobusové a vlakové spojení se od sebe v pracovní a nepracovní dny liší nejvíce 

počtem spojů a jejich rozloţením během dne.  Procentuální rozdíl v počtu spojů mezi 

pracovním dnem a víkendem je uveden v Tab. 5.12, kde hodnota pro dny o víkendu je 

podílem počtu spojů o víkendu a v pracovní den (počet spojů v pracovní den je 100 %). 

Z hlediska doby cesty nedochází k výrazné změně v prodlouţení cestovní doby (viz také Tab. 

5.9 - 5.11). Výjimkou je autobusové spojení u center Slavkov u Brna, Brno a Břeclav a 

vlakové spojení u centra Břeclav (viz Tab. 5.11). Průměrný cestovní čas u těchto center je 

znatelně vyšší v pracovní den neţ v nepracovní dny. U centra Pohořelice je tomu 

u  autobusového spojení naopak, kdy rozdíl průměrného cestovního času mezi nepracovními a 

pracovními dny je téměř 47 minut.  

Také pro nepracovní dny byla provedena klasifikace obcí v Jihomoravském kraji podle 

kvality dopravní obsluţnosti. Klasifikace probíhala stejnou metodou jako analýza kvality 

dopravní obsluţnosti v pracovní den. Avšak vzhledem k rozdílné dopravě v nepracovní dny 

ode dne pracovního, byly obce rozděleny do tří kategorií. Kategorie byly voleny pomocí 

hodnoty průměrného počtu autobusových a vlakových spojů. Výsledná hodnota byla 

zaokrouhlena na celé číslo, tj. 3 spoje denně (viz Tab. 5. 9 a 5. 10). Jedná se o kategorie: 

- bez spojení (počet spojů je roven 0), 

- nízká dopravní obsluţnost (počet spojů 1 - 3), 

- střední dopravní obsluţnost (počet spojů 4 - 7), 
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- vysoká dopravní obsluţnost (počet spojů 8 a více). 

Výsledek klasifikace obcí v nepracovní dny je zobrazen v mapách (Obr. 5.19 - 5.22) 

 

Tab. 5.12 Změny v počtu spojů autobusového a vlakového spojení mezi pracovními a 

nepracovními dny v Jihomoravském kraji 

Pracovní centrum 

Podíl počtu spojů v nepracovní dny (%) 

Autobusové spojení Vlakové spojení 

Sobota Neděle Sobota Neděle 

Z  C C  Z Z  C C  Z Z  C C  Z Z  C C  Z 

Blansko 14,26 19,28 14,29 19,28 44,19 40,00 41,86 40,00 

Boskovice 19,35 30,77 19,35 26,92 - - - - 

Brno 24,58 19,24 26,54 22,70 51,62 47,61 48,18 47,81 

Břeclav 23,53 24,64 22,55 22,71 56,34 57,53 54,93 53,42 

Bučovice 33,33 33,33 33,33 33,33 - - - - 

Bzenec - - - - 67,50 55,56 67,50 63,89 

Hodonín 29,28 29,96 29,28 29,96 47,95 52,11 52,05 50,70 

Hustopeče 20,00 16,00 20,00 14,00 - - - - 

Kyjov 26,21 26,03 27,59 26,03 72,00 66,67 80,00 70,37 

Letovice 13,21 17,31 15,09 19,23 - - - - 

Mikulov - - - - 50,00 75,00 50,00 75,00 

Moravský 

Krumlov 
16,33 21,28 16,33 21,28 76,00 80,00 76,00 80,00 

Pohořelice 41,67 42,86 41,67 42,86 - - - - 

Slavkov u Brna 52,17 40,91 43,48 36,36 - - - - 

Veselí nad 

Moravou 
33,00 35,64 36,00 35,64 56,52 43,06 53,62 47,22 

Vyškov 24,05 22,44 30,38 28,85 55,56 55,56 66,67 55,56 

Znojmo 37,93 31,75 34,48 33,33 64,29 64,29 57,14 57,14 

Zdroj: idos.cz, 2017; vlastní zpracování 

Jak vyplývá z Tab. 5.12, podíl počtu spojů o víkendu u vlakového spojení je o polovinu 

menší neţ v pracovní den. U center Bzenec, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov a Znojmo 
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značně nahrazuje autobusové spojení, kde se hodnoty pohybují v rozmezí 50 - 80 %. 

V případě měst Bzenec a Mikulov vlakové spojení plně nahrazuje autobusové spojení.  

Stanovená hypotéza č. 3: „Podíl počtu spojů autobusového a vlakového spojení 

v nepracovní dny dosahuje minimálně 30 % pracovního dne.“ je částečně potvrzena.  

V případě pracovních center Bučovice, Pohořelice, Slavkov u Brna, Veselí  nad Moravou a 

Znojmo se hypotéza potvrdila. Maximální hodnota podílu počtu autobusových spojů dosahuje 

aţ 52 %, a to u města Pohořelice. Lze tvrdit, ţe se hypotéza potvrdila i u obcí dojíţdějících do 

Hodonína, Kyjova a Vyškova. Hodnota podílu počtu spojů se zde pohybuje u hranice 30 %. U 

vlakového spojení se hypotéza potvrdila u všech obcí dojíţdějících do pracovních center.  

 

Obr. 5.19 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

sobotu a směr ze zázemí do centra - BUS 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.20 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

neděli a směr ze zázemí do centra - BUS 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.21 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

sobotu a směr ze zázemí do centra - VLAK 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.22 Klasifikace obcí Jihomoravského kraje podle kvality dopravní obsluţnosti pro 

neděli a směr ze zázemí do centra - VLAK 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Jak vyplývá z Obr. 5.19 a 5.20, kvalita dopravní obsluţnosti v sobotu je niţší neţ 

v neděli. Průměrná obsluţnost u Obr. 5.21 a 5.22 v sobotu je stejná jako v neděli. 

U  autobusového spojení vykazují nejhorší víkendovou obsluţnost některé obce ve správních 

obvodech ORP Kuřim, Břeclav, Tišnov a Šlapanice. Vliv na kvalitu obsluţnosti má také 

umístění zastávek (Příloha 5), které nejsou o víkendu plně obsluhovány. U vlakového spojení 

vykazují nízké hodnoty dopravní obsluţnosti obce Kobylí, Velké Pavlovice, Rousínov, Velké 

Opatovice a Vranovice.  

Nejlepší dopravní obsluţnost o víkendu vykazují správní obvody ORP Břeclav, 

Hodonín a Znojmo. Všechny tyto regiony patří co do počtu obyvatel k největším a zároveň 

také disponují výhodnou polohou obcí u komunikací. Podobná situace je sledovatelná i 

u  vlakového spojení, které se výrazně podílí na zlepšování kvality dopravní obsluţnosti 

o  víkendech a v některých případech plně nahrazuje autobusové spojení. Příkladem jsou obce 

Tišnov, Kuřim, Bílovice nad Svitavou, Adamov a Vracov. 
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5.4 Analýza rozloţení spojů během dne  

V následujících mapách (Obr. 5.23 - 5.28) je zakresleno rozloţení spojů během 

pracovního dne a nepracovních dnů pro jednotlivé zkoumané obce. Z map je jednak patrné 

rozdílné rozloţení autobusových spojů mezi pracovním dnem a víkendem, ale také rozloţení 

spojů mezi sobotou a nedělí. Pracovní den je charakteristický spoji během ranní špičky 

z kaţdé obce Jihomoravského kraje do pracovního centra. Výjimkou jsou obce Troubsko a 

Střelice, které jsou bez autobusového spojení. U většiny zkoumaných obcí kraje jsou 

zastoupeny všechny časové etapy během dne, přičemţ největší podíl počtu spojů tvoří ranní a 

odpolední špičky. Tato konstrukce rozloţení spojů je v souladu s největším pohybem 

cestujících během dne. U některých obcí můţe chybět dopolední nebo odpolední spojení. 

Důvodem je jednak přestupní čas přesahující stanovených 10 minut, jednak větší počet 

přestupů neţ jeden a také v některých případech obsluha dálkovými spoji (například Černá 

Hora, Kuřim, Veverská Bítýška).  

Autobusové spojení v nepracovní dny je charakteristické odlišným zastoupením počtů 

spojů v některých obcích pro jednotlivé části dne. Obce na jihovýchodě kraje (Břeclavsko, 

Hodonínsko, Veselsko, Kyjovsko) mají zastoupeny téměř všechny vymezené části dne. Obce 

v severní části kraje (Blanensko, sever Brna, Vyškovsko) mají zpravidla méně neţ čtyři spoje 

do pracovního centra, nebo jsou úplně bez spojení. Jak je patrné z map (Obr. 5.24 a 5.25), 

kvalita dopravní obsluţnosti je v sobotu horší neţ v neděli. 

U vlakového spojení (Obr. 5.26 - 5.28) je rovnoměrné rozloţení spojů jak v pracovní 

den, tak o víkendu. Výjimkou jsou obce Mutěnice a Moravský Písek, u kterých chybí 

o  víkendu ranní a odpolední spojení.  
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Obr. 5.23 Rozloţení autobusového spojení v pracovní den ve směru ze zázemí do centra  

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5. 24 Rozloţení autobusového spojení v sobotu ve směru ze zázemí do centra  

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5. 25 Rozloţení autobusového spojení v neděli ve směru ze zázemí do centra  

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5. 26 Rozloţení vlakového spojení v pracovní den ve směru ze zázemí do centra  

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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Obr. 5.27 Rozloţení vlakového spojení v sobotu ve směru ze zázemí do centra 

  

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Obr. 5.28 Rozloţení vlakového spojení v neděli ve směru ze zázemí do centra  

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 
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6 NÁVRH A DOPORUČENÍ NA ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŢNOSTI 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

Jak vyplývá z úvodu, cílem diplomové práce není navrhnout IDS Jihomoravského kraje, 

ale pouze zhodnotit IDS Jihomoravského kraje za účelem návrhu a moţných doporučení ke 

zlepšení dopravní obsluţnosti. Na základě skutečností zjištěných dopravní analýzou, jsou 

v následující kapitole navrhována základní pravidla směřující ke zlepšení dopravní 

obsluţnosti Jihomoravského kraje a také doporučení, kterými by se organizace KORDIS 

mohla řídit. 

6.1 Celkové zhodnocení 

Jihomoravský kraj lze hodnotit jako monocentrický, s výraznou dominancí města Brna 

a ostatními pracovními centry, spíše menšími. Obsluţnost obcí v Jihomoravském kraji je 

z větší části prostorově i časově heterogenní. Analyzované obce v regionu Břeclavsko, 

Hodonínsko a zejména pak obce v blízkosti regionu Brněnska vykazují vyšší kvalitu dopravní 

obsluţnosti oproti ostatním analyzovaným obcím v regionech. Těmito oblastmi jednak 

prochází dálnice do Břeclavi a Bratislavy, rychlostní komunikace Pohořelice - Brno a 

ţelezniční linka R13 (do 12/2016 linka R5). Obdobně je to i v blízkosti regionu Brněnska, kde 

vede dálnice z Prahy do Polska přes Vyškov a ţelezniční linky R11 (dříve R4) a R12 (dříve 

R7). Jak vyplývá z analýz, Brno je důleţitým dopravním uzlem, kde se střetává celé mnoţství 

tratí, zejména ţelezničních.  

Jak jiţ bylo zmíněno, viz Kapitola 4.4, v Jihomoravském kraji je od 1. 1. 2004 

realizován projekt Integrovaný dopravní systém. V první etapě integrace byly zahrnuty oblasti 

Brněnska, Tišnovska a Blanenska. V průběhu roku 2005 se IDS rozšířil do území na 

Sokolnicko, Zbraslavsko, Slavkovsko, Bučovicko, Vyškovsko a do zbývajícího území 

Tišnovska. V červenci 2006 byla integrována oblast Ivančicko a Rosicko. Téhoţ roku v září 

následovala oblast Ţidlochovicko. Následující integrace pokračovala v roce 2007 

Boskovickem a v roce 2008 byla integrována oblast Vyškovsko. Koncem roku 2008 byla do 

IDS zahrnuta oblast Kyjovsko, Hodonínsko, Břeclavsko a Veselsko. Poslední integrace 

proběhla v červenci 2010 na Znojemsku. V současné době tento systém Jihomoravského kraje 

zahrnuje 322 linek, z toho 194 regionálních autobusových linek a 24 vlakových linek. 
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Region Brněnsko 

Do regionu Brněnska lze zařadit podle dojíţďky a vyjíţďky analyzovaných obcí správní 

obvody ORP Tišnov, Kuřim, Šlapanice, Rosice, Ţidlochovice a také Ivančice - vzhledem 

k  silným přepravním proudům ze zázemí obcí do pracovního centra Brna.  

V rámci Brněnska bylo celkem analyzováno 28 dojíţdějících obcí, včetně obcí 

Rousínov (ORP Vyškov), Klobouky u Brna (ORP Hustopeče) a Černá Hora (ORP Blansko). 

Jak vyplývá z analýz dopravní obsluţnosti, zkoumané obce v zázemí vykazují jiţ zmíněnou 

vyšší kvalitu dopravní obsluţnosti. Výjimkou jsou obce Střelice a Troubsko. Obec Střelice, 

u  které chybí téměř autobusové nebo vlakové spojení ze zázemí obce do pracovního centra. 

Obec Střelice je bez autobusového spojení s pracovním centrem v pracovní i nepracovní dny, 

obec Troubsko se vyznačuje nízkou autobusovou dopravní obsluţností během pracovních i 

nepracovních dnů. Z hlediska kvality autobusového i vlakového spojení a rozloţení spojů 

během dne jsou spoje v obcích zajištěny ve všech časových etapách, nejvíce však v ranních a 

odpoledních špičkách. Výjimkou jsou obce Bílovice nad Svitavou a Adamov, kde je 

zajišťována doprava pouze ráno, a to dvěma spoji. Stejně tak jako autobusové, tak i vlakové 

spojení je charakteristické vyšší kvalitou dopravní obsluţnosti. Z 28 dojíţdějících obcí do 

Brna má 15 obcí vlakovou stanici. Rozloţení spojů během dne je rovnoměrné a o víkendech 

dochází k mírnému poklesu spojů, nepřesahující více neţ polovinu spojů v pracovní den. 

Výjimkou je obec Rousínov, kde spojení do centra a z centra nepřesahuje hranici počtu 2 

spojů během dne.  

Regiony Blanensko a Vyškovsko 

V regionech Blansko, Bučovice a Vyškov bylo celkově analyzováno 8 obcí s populační 

velikostí nad 2 000 obyvatel. Z hlediska kvality dopravní obsluţnosti v pracovní den lze obce 

řadit k obcím s vyšší kvalitou dopravní obsluţnosti, v nepracovní dny je kvalita obsluţnosti 

spíše střední. Z hlediska kvality spojení je pracovní centrum dostupnější pouţitím 

autobusového spojení, kdy počet spojů je rozloţen rovnoměrně během dne. Vlakovou stanici 

mají pouze obce Rájec-Jestřebí, Velké Opatovice, Ivanovice na Hané a Rousínov
26

. Nejlepší 

spojení poskytuje Rájec-Jestřebí ve směru do pracovního centra Blansko.  

 

                                                 
26

 Obec Rousínov má 3 dojíţďkové proudy do pracovních center Brno, Vyškov a Slavkov u Brna. Ve směru do 

pracovního centra Slavkov u Brna vykazuje obec vysokou kvalitu dopravní obsluţnosti (autobusové spojení). 

Vlakové spojení v tomto směru není k dispozici.  
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Region Hodonínsko 

Region Hodonínsko zahrnuje správní obvody ORP Hodonín, Kyjov a Veselí nad 

Moravou. V rámci těchto správních obvodů bylo zkoumáno 18 dojíţdějících obcí. Vyšší 

kvalitu dopravní obsluţnosti vykazují v pracovní den všechny obce. Kvalita dopravní 

obsluţnosti v nepracovní dny je však na horší úrovni, u 3 obcí chybí autobusové spojení a 

9  obcí nemá vlakovou stanici. Rozloţení spojů během dne je v pracovní a nepracovní dny 

rovnoměrné do všech časových etap. Region Hodonínsko je velmi dobře dostupnou oblastí 

pro veřejnou hromadnou dopravu. Lze tvrdit, ţe autobusová a ţelezniční doprava je velmi 

vyrovnaná. 

Region Břeclavsko 

Region Břeclav zahrnuje správní obvod ORP Břeclav, Hustopeče a Mikulov. 

Analyzované obce jsou velmi dobře obslouţeny. Je to díky především jiţ zmiňované kvalitní 

silniční a ţelezniční infrastruktuře. Z celkového počtu analyzovaných 12 obcí pouze 5 obcí 

nemá vlakovou stanici. 

Oblast Znojemsko 

V rámci regionu Znojemska bylo analyzováno 5 obcí, 2 obce v rámci správního obvodu 

ORP Znojmo a 3 obce dojíţdějící do pracovního centra Moravský Krumlov. Z hlediska 

dopravní obsluţnosti lze tyto dojíţdějící obce zařadit k obcím se střední kvalitou dopravní 

obsluţností.  

Většina analyzovaných spojů je vedena jako přímé spojení mezi zázemím a pracovním 

centrem. Přestupy z autobusu na vlak a naopak nebyly ve výše uvedených analýzách 

zkoumány, stejně tak jako nebylo zjišťováno mezikrajské spojení. Spojení přes hranice okresů 

v rámci kraje bylo zjišťováno u obcí v případě, pokud nebyly splněny podmínky uvedené 

v kapitole 5.1.1 v bodě A). V některých případech, u obcí s počtem osob vyjíţdějících do 

zaměstnání a škol do jiného okresu kraje přesahující 50 %, byla nabídka spojení velmi slabá, 

o víkendu zpravidla bez spojení. Příkladem jsou některé obce ve správních obvodech ORP 

Šlapanice, Kuřim, Rosice, Ivančice a Ţidlochovice. 
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6.2 Návrh a doporučení na zlepšení dopravní obsluţnosti 

Hlavní výhodou organizace dopravy v Jihomoravském kraji je jiţ zmíněná široká 

nabídka přímého spojení mezi jednotlivými obcemi s pracovními centry, přičemţ jsou po 

trase obsluhovány další obce. Přímé spojení je pro cestujícího přínosné, neboť odpadají 

starosti s přestupy na jiný spoj. Velmi kladně lze hodnotit dostatečnou nabídku spojů během 

ranní a odpolední špičky, ale také existenci poměrně široké nabídky večerních spojů.  

V Jihomoravském kraji existuje dominantní centrum, podle kterého je přizpůsoben takt 

v jeho zázemí. U spojů v době ranní a odpolední špičky by měl být kladen důraz na co 

nejkratší přestupní dobu vzhledem k potencionálním dojíţďkám a vyjíţďkám do jiného 

pracovního centra. Regionální doprava by měla být přizpůsobena denním potřebám 

cestujících. Dojíţďka ze zázemí do center by měla být řízena časovými okamţiky, tzn. 

začátek školního vyučování a pracovních směn, jimiţ je řízena v současnosti. Doba přestupu 

by neměla přesáhnout během dne hodinu. Následující podkapitola obsahuje pravidla moţných 

návrhů a doporučení na zlepšení dopravní obsluţnosti ve vybraných obcích, 

6.2.1 Zlepšení dopravní obsluţnosti vybraných center a jejich obcí 

Na základě skutečností získaných prostřednictvím analyzovaných pracovních center a 

jejich dojíţdějících obcí byly vybrány obce ze 7 pracovních center, které nastiňují moţnost 

zlepšení dopravní obsluţnosti. U těchto obcí je vlivem chybějícího spojení velmi nízká kvalita 

dopravní obsluţnosti. Následující návrhy a doporučení ke zlepšení dopravní obsluţnosti 

u  obcí by měly přispět ke kvalitnějšímu IDS v Jihomoravském kraji. 

Nejvíce zalidněná oblast Jihomoravského kraje, Brno, by měla disponovat co 

nejkvalitnějším IDS, který by měl napomáhat sniţovat zatíţenost silnic individuální 

automobilovou dopravou. Návrh na zavedení a rozšíření autobusových a vlakových linek 

předpokládá rozšíření a zkvalitnění dopravní obsluţnosti v kraji a také zvýšení počtu 

cestujících. 

Zavedení autobusových linek ve směrech: 

1. Rosice,,Trávníky - Troubsko,,ObÚ - Střelice,,ObÚ - Moravany,,Hlavní - Brno,,ÚAN 

Zvonařka, 

2. Adamov,,Karlov - Bílovice nad Svitavou,,Ţiţkova - Brno,,ÚAN Zvonařka. 
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Zavedení autobusové linky č. 1 by mělo značně přispět ke zvýšení kvality dopravní 

obsluţnosti v pracovní i nepracovní dny u obce Střelice, u které nebyla zjištěna ţádná 

autobusová linka z obce do centra a z centra do zázemí. Současně by mělo také dojít ke 

zvýšení kvality dopravní obsluţnosti u obce Troubsko, a to růstem počtu spojů a jejich 

rozloţením do časových etap během pracovního dne a víkendu. Zavedením linky č. 2 

v pracovní i nepracovní dny by mělo být docíleno zvýšení dopravní obsluţnosti u obce 

Adamov a také u obce Bílovice nad Svitavou, zejména během víkendu. Autobusové linky č. 1 

a 2 viz Obr. 5.29. 

Obr. 5.29 Zavedení autobusových linek 

 

Zdroj: vlastní zpracování; mapový podklad: Správní členění Jihomoravského kraje 

Zavedení jiţ existujících autobusových spojů v nepracovní dny ve směrech: 

- linka 401 a 420 - Říčany - Lesní Hluboké,,motel 9 kříţů - Brno,,ÚAN Zvonařka, 

- linka 151 a 109 - Blučina,,nám. - Měnín,,rozc. - Brno,,ÚAN Zvonařka, 

- linka 312 a 311 - Veverská Bítýška,,nám. - Kuřim,,ţel. st. - Brno,,ÚAN Zvonařka, 

- linka 312 a 311 - Tišnov,,čerp. st. - Brno,,ÚAN Zvonařka, 

- linka 512 a 105 - Dolní Kounice,,Masarykovo nám. - Rajhrad,,Stará pošta (linka 505 - 

Modřice,,Brněnská) - Brno,,ÚAN Zvonařka, 

- linka 153 a 432 - Oslavany,,náměstí - Ivančice,,nám. - Moravský Krumlov,,aut. nádr., 
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- linka 542 - Velké Pavlovice,,gymnázium - Hustopeče,,aut. nádr., 

- linka 574 - Podivín,,Besední dům - Břeclav,,aut. nádr., 

- linka 550 a 542 - Rakvice,,kostel - Velké Pavlovice,,aut. nádr. - Břeclav,,aut. nádr., 

- linka 585 - Valtice,,aut. st. - Mikulov,,ţel. st., 

- linka 665 - Vracov,,ObÚ - Bzenec,,nám. - Stráţnice,,aut. st., 

- linka 912 - Vracov,,ObÚ - Vacenovice - Bzenec,,nám., 

- linka 665 - Vracov,,ObÚ - Kyjov,,aut. st. 

K zajištění dostupnosti regionální autobusové dopravy mezi jednotlivými obcemi a 

centry ve dnech pracovního volna a klidu jsou zavedeny jiţ existující linky. Do centra je zde 

předpokládaná minimální frekvence 3 párů spojů. U analyzované obce Zbýšov by mělo dojít 

k zajištění dopravního spojení pro všechny dny ve směru z pracovního centra Brno do zázemí 

obce. V tomto směru, Brno,,Poříčí - Zbýšov,,MěÚ, by měl počet spojů odpovídat alespoň 

polovině počtu spojů ve směru ze zázemí do centra (pracovní den - 13 spojů, nepracovní den - 

4 spoje).  

Vlakové spojení mezi pracovním centrem Hustopeče a zázemím Velké Pavlovice 

existuje. Vzhledem k umístění centra se jedná o spojení s kombinací regionálního vlaku (Os, 

Sp) a vlaku vyšší kvality (EC, IC), dvěma přestupy a maximální dobou čekání 10 minut. 

Celkový počet spojení během dne je 15 spojů, které jsou rovnoměrně rozmístěny do časových 

etap s průměrnou dobou cesty 29 minut. Obdobně je tomu tak i u obce Kobylí, kde průměrná 

doba cesty je 44 minut. Není tedy nutné zavádět nové linky, vedoucí v těchto úsecích. Také 

mezi centrem Slavkov u Brna a obcí Rousínov je zbytečné vést nové trasování. Vlakové 

spojení se v tomto úseku vyskytuje pouze v ranních hodinách s přestupy delšími více jak 

10  minut. Toto spojení „Rousínov - Slavkov u Brna“ - je plně nahrazeno autobusovým 

spojením s vysokou kvalitou dopravní obsluţnosti. Vlakové spojení ze zázemí Velké 

Opatovice do centra Letovice existuje na trati S21 Velké Opatovice - Skalice nad Svitavou - 

Letovice. Z důvodu délky přestupu větší neţ 10 minut tato trasa nebyla analyzována. Pouze 

u  obce Vranovice je doporučeno zavedení ţelezniční dopravy v nepracovní dny s počtem 

spojů odpovídající alespoň polovině spojů v pracovní den, a to 3. 

Zavedení jiţ existujících vlakových spojů v nepracovní dny ve směrech: 

- Vranovice - Šakvice - Hustopeče u Brna. 



80 

 

Pro maximální vyuţití potenciálu ţelezničních tratí v Jihomoravském kraji je 

doporučena rekonstrukce trati, spočívající v modernizaci a ve zdvojkolejnění některých tratí. 

Jedná se o směry, ve kterých nemůţe ţelezniční doprava plně převzít funkci páteře z důvodu 

nízké kapacity jejich tratí. Zdvojkolejnění se týká doposud jednokolejových tratí v úseku: 

- Brno - Rousínov - Vyškov na Moravě, 

- Brno - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. 

Zavedením ţelezniční dopravy v úseku „Brno - Rousínov - Vyškov na Moravě“ dojde 

k přesunu silného přepravního proudu z autobusové na ţelezniční dopravu. Zdvojkolejnění 

tratí bude mít kladný dopad nejen pro dopravu regionální, ale také pro dopravu dálkovou. 

Hlavní výhodou modernizace je zvýšení rychlosti přepravy cestujících v daných úsecích. 

Ke  značnému vyuţití potenciálu by mohla také přispět zvýšená četnost vlaků mezi 

pracovními centry Brno a Slavkov u Brna na trati S2. Vlakové spojení „Slavkov u Brna - 

Brno“ by převedlo podstatnou část cestujících ze silnice na ţeleznici a přispělo by ke 

kvalitnější dopravní obsluţnosti v kraji. Také posílením kapacit osobních vlaků na lince S2 a 

S21 na Boskovicku, zejména pak u obce Velké Opatovice, by došlo k efektivnější dopravní 

obsluţnosti.  

Při zavádění výše uvedených spojů do IDS Jihomoravského kraje by měl být kladen 

důraz především na zajištění návaznosti mezi jednotlivými spoji v důsledku zvýšení počtu 

spojů. Zároveň by měla být snaha organizátora KORDIS minimalizovat souběhy mezi 

jednotlivými druhy dopravy. Důleţitou podmínkou při návrhu autobusových linek č. 1 a 2 je 

počet přestupů. Linky byly konstruovány tak, aby při cestě ze zázemí do pracovního centra 

nebylo potřeba absolvovat více neţ jeden přestup.  

6.2.2 Cestování s SMS jízdenkou 

Doporučením ke zlepšení dopravní obsluţnosti je rozšíření SMS jízdenek do pracovních 

center. V současnosti SMS jízdenky, zakoupené prostřednictvím mobilního komunikačního 

zařízení ve formě SMS zprávy, umoţňují přepravu cestujících v tarifních zónách 100 a 101. 

Jízdenka je platná v tramvajích, trolejbusech a autobusech. Podmínkou pro nákup je vlastnit 

SIM kartu českého mobilního operátora a mít aktivaci sluţby Premium SMS u mobilního 

operátora. Prostřednictvím SMS zprávy lze koupit jízdenku za 20 Kč (s platností 20 minut), 

jízdenku přestupní za 29 Kč (s platností 75 minut) nebo jízdenku celodenní za 99 Kč 

(s  platností 24 hodin). 
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SMS jízdenky by měli být postupně zavedeny do center s linkami městské dopravy. 

Jedná se o centra Blansko (zóna 235), Břeclav (zóna 575), Hodonín (zóna 800), Vyškov (740) 

a Znojmo (zóna 800). Výjimkou je centrum Kyjov, kde vzhledem k malému počtu obyvatel 

(11 405) a malé rozloze území centra (29, 88 km
2
) není nutné zavádět SMS jízdenky. Hlubší 

integrace jízdenek do ostatních obcí by neměla být zaváděna. Nejprve by měli být zavedeny 

jízdenky do jádrové oblasti (pracovní centra) a aţ po ověření uplatnění jízdenek v centrech by 

mohlo probíhat rozšiřování do okolních obcí. Rozšiřování jízdenek do obcí by znamenalo 

nutnost razantní změny jízdného, proto tento návrh na zavedení jízdenek do obcí není 

doporučován. 

V současné době má objednávky SMS jízdenek na starosti Dopravní podnik města 

Brna, a.s., který uchovává telefonní čísla kupujících pro účely reklamace. Rozšířením SMS 

jízdenek do výše zmiňovaných center by převzala jednotlivá města, která hradí kompenzaci 

MHD v jednotlivých centrech a náleţitosti spojené s těmito jízdenkami.  

6.2.3 KORDIS jako krajský koordinátor dopravy 

Akciová společnost KORDIS coby koordinátor a organizace odpovídající za organizaci 

IDS Jihomoravského kraje by měl hrát ve vztahu k veřejnosti významnou úlohu. Lze říct, ţe 

v současné době je povědomí o společnosti KORDIS mezi obyvateli kraje poměrně malé a 

společnost je málo prezentována jako koordinátor dopravy a subjekt, jeţ vytváří jízdní řády, 

jízdní doklady, přepravní kontrolu a odpovídá za zajištění dopravní obsluţnosti v kraji. 

KORDIS by měl do budoucna posílit svůj význam koordinátora například uváděním 

svého loga u autobusových a jízdních řádů. Veškeré aktuální informace o výlukách, 

dlouhodobých změnách v dopravě, také propagační materiály a webové stránky IDS uvádějí 

logo IDS JMK.  Cílem změny prezentace společnosti KORDIS by mělo být zvýšení 

povědomí široké veřejnosti o tom, ţe společnost nejenţe svou organizací shromaţďuje 

všechny údaje o dopravě v kraji, ale současně je zodpovědná za její bezchybné fungování. 

Budování většího povědomí společnosti KORDIS je z hlediska marketingu úkolem na 

zpracování samostatné odborné práce. 
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7 ZÁVĚR 

„Rychlost je narkotická látka, která způsobuje závislost.“(Eriksen, 2009, s. 63) Doprava 

hraje významnou roli v kaţdodenním ţivotě člověka. Lze ji charakterizovat jako pohybovou 

činnost uskutečňovanou dopravními prostředky, která spočívá v přemístění osob nebo věcí po 

dopravních cestách. Počátek 90. let 20. století znamená pro Českou republiku začátek 

zavádění integrovaných dopravních systémů, které mají propojit dopravně-informační systém, 

zkvalitnit dopravní obsluţnost center, obcí a venkovských oblastí se slabou frekvencí 

cestujících, zachovat zdraví cestujících a sníţit negativní dopad na ţivotní prostředí.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení území Jihomoravského kraje z hlediska dopravní 

obsluţnosti zajišťované Integrovaným dopravním systémem. Na základě analýzy došlo 

k formulaci moţných návrhů a doporučením změny organizace dopravy na území kraje 

uvedených v závěru práce.  

Prvním krokem byla identifikace dojíţďkových center pomocí míry intenzity vazeb 

jednotlivých obcí k centru, vyjádřena jako podíl vyjíţdějících do centra k celkovému počtu 

vyjíţdějících z obce. Poté byla vymezena centra na základě stanovených podmínek v rámci 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Vymezení pracovních center na základě 

dojíţďky do zaměstnání a škol však není moţné povaţovat za vysvětlení dopravních vazeb 

v kraji, můţe ale slouţit jako vzorec organizace regionální dopravy, na jehoţ základě mohou 

být uskutečněny další analýzy a plánování dopravní infrastruktury. 

Druhý krok práce tvořila analýza dopravní obsluţnosti, zaměřená na jiţ zmíněnou 

regionální autobusovou a ţelezniční dopravu. Z analýzy je patrné, ţe situace v zabezpečení 

veřejné dopravy mezi centry a obcemi není nijak heterogenní. Příkladem je ţelezniční 

doprava, u které byl zjištěn stabilní počet spojů během sledovaného období. Existuje však 

rozdílnost obsluţnosti, zejména u autobusové dopravy, mezi pracovními a nepracovními dny 

co se týče počtu spojů nebo jejich rozloţení během dne. V pracovní dny existuje jen malý 

počet obcí bez spojení nebo s malým počtem spojů do centra, zatímco v nepracovní dny jejich 

počet narůstá. Rostoucí charakter neobslouţených obcí v nepracovní dny můţe být zapříčiněn 

neexistencí spojení mezi zastávkami vyplývající z hypotézy č. 3 a také nízkou atraktivitou 

regionů. 

V souladu s cílem diplomové práce byly stanoveny 3 hypotézy. Hypotéza č. 1: 

„Standart minimální frekvence spojů do obce je dodržen, a to v pracovní den 6 páry spojů a 
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ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 3 páry spojů.“ Hypotéza č. 2: „Časová 

dostupnost pracovních center ze zázemí jednotlivých obcí Jihomoravského kraje je přibližně 

stejná.“ Hypotéza č. 3: „Podíl počtu spojů autobusového a vlakového spojení v nepracovní 

dny dosahuje minimálně 30 % pracovního dne“. Standart minimální frekvence počtu spojů do 

obce byl dodrţen u 53 zkoumaných obcí včetně pracovních center. U 32 obcí nebyla 

potvrzena hypotéza č. 1. Tato můţe být na základě zjištěných spojů částečně potvrzena. 

Hypotéza č. 2 se potvrdila u 10 pracovních center. U pracovního centra Boskovice, Brno, 

Hustopeče, Letovice, Pohořelice, Slavkov u Brna a Znojmo se hypotéza nepotvrdila. Časová 

dostupnost těchto center ze zázemí se pohybuje kolem 30 minut a více. Na základě údajů 

z Tab. 5.12 došlo k částečnému potvrzení hypotézy č. 3. Celkem u 8 pracovních center 

dosahovala hodnota podílu počtu autobusových spojů minimálně 30 % pracovního dne, 

zatímco u vlakového spojení byla hypotéza bezpochyby potvrzena u všech obcí dojíţdějících 

do pracovních center. 

Integrovaný dopravní systém jako forma organizace VHD je nejvhodnějším způsobem, 

jak zajistit dojíţďku a vyjíţďku s jasnou orientací a určitým časovým ohraničením spojů a 

v neposlední řadě také rychlost spojů srovnatelnou s individuální automobilovou dopravou. 
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SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 
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SŢDC   Správa ţelezniční dopravní cesty 

Z  Zázemí 
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Příloha 1: Základní údaje IDS Jihomoravského kraje. Zdroj: IDS JMK, 2017; vlastní 

zpracování. 

Počet zón 161 

Počet dopravců 23 

Počet linek v IDS JMK 322 

Počet vlakových linek 24 

Počet regionálních autobusových linek 194 

Počet tramvajových linek v Brně 11 

Počet trolejbusových linek v Brně 13 

Počet autobusových linek v Brně 47 

Počet linek městské dopravy v Adamově 1 

Počet linek městské dopravy v Blansku 4 

Počet linek městské dopravy v Břeclavi 9 

Počet linek městské dopravy v Bystřici nad Pernštejnem 1 

Počet linek městské dopravy v Hodoníně 4 

Počet linek městské dopravy v Kyjově 3 

Počet linek městské dopravy ve Vyškově 4 

Počet linek městské dopravy ve Znojmě 7 



 

 

Příloha 2: Přehled finančních toků v IDS Jihomoravského kraje. Zdroj: Plán dopravní obsluţnosti Jihomoravského kraje pro období 2017 - 

2021. 

 



 

 

Příloha 3: Přehled integrovaných dopravních systémů jednotlivých krajů České republiky v roce 2017. Zdroj: Oficiální stránky jednotlivých 

dopravních systémů. 

 

 

 

Zkratka Název IDS Kraj Integrace Tarify Doprava Vznik 

IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje Karlovarský T Z, Č V, B, MHD 2004 

IDP Integrovaná doprava Plzeňska Plzeňský T Z V, B, MHD 2002 

IREDO Integrovaná regionální doprava Královehradecký, Pardubický K Z, Č V, B 2005 

IDS JMK 
Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje 
Jihomoravský K Z, Č V, B, MHD 2004 

IDOL 
Integrovaný dopravní systém Libereckého 

kraje 
Liberecký T Z, Č V, B, MHD 2009 

IDSOK 
Integrovaný dopravní systém 

Olomouckého kraje 
Olomoucký T Z, Č V, B, MHD 2003 

DÚK Doprava Ústeckého kraje 
Ústecký (postupné zavádění ve 

městech) 
K Z, Č V, B, MHD 2015 

ODIS Ostravský dopravní integrovaný systém Moravskoslezský K Z, Č V, B, MHD 1997 

PID Praţská integrovaná doprava Praha, Středočeský K P V, B, MHD 1993 

SID Středočeská integrovaná doprava Středočeský T Z, Č V, B, MHD 2005 

VYDIS 
Východočeský integrovaný dopravní 

systém 
Královehradecký, Pardubický T Z, Č V, MHD 2002 

ZID Zlínská integrovaná doprava 
Zlínský kraj (jen města Zlín, 

Otrokovice) 
T P, Č V, B, MHD 2002 



 

 

Poznámky k příloze 3: 

Integrace 

T tarifní integrace území 

K  komplexní integrace území 

Tarify 

Z zónový 

Č časový 

P pásmový 

K  kilometrický 

Doprava 

V vlak 

B regionální autobusová doprava 

MHD městská hromadná doprava 

  



 

 

Příloha 4: Přehled obcí nad 2000 obyvatel na základě vyjíţďky do zaměstnání a škol v Jihomoravském kraji. Zdroj dat: SLDB 2011; Počet 

obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016; vlastní zpracování. 

Správní obvod obce s rozšířenou 

působností/obec nad 2000 obyvatel 

Vyjíţdějící do zaměstnání a škol 

v rámci obce do jiné obce okresu do jiného okresu kraje do jiného kraje 

SO ORP Blansko     

Adamov 0,12 0,11 0,74 0,02 

Blansko 0,46 0,14 0,36 0,03 

Černá hora 0,19 0,26 0,52 0,01 

Jedovnice 0,15 0,40 0,42 0,01 

Rájec-Jestřebí 0,18 0,49 0,30 0,02 

SO ORP Boskovice     

Boskovice 0,54 0,22 0,17 0,04 

Kunštát 0,23 0,41 0,31 0,04 

Letovice 0,41 0,34 0,17 0,07 

Velké Opatovice 0,29 0,28 0,12 0,29 

SO ORP Brno     

Brno 0,86 - 0,09 0,03 

SO ORP Břeclav     

Břeclav 0,63 0,15 0,14 0,04 

Lanţhot 0,08 0,69 0,15 0,04 

Lednice 0,21 0,61 0,09 0,03 

Moravská Nová Ves 0,13 0,53 0,27 0,04 

Podivín 0,19 0,56 0,21 0,02 

Rakvice 0,18 0,53 0,21 0,04 

Tvrdonice 0,14 0,69 0,10 0,03 

Valtice 0,31 0,49 0,08 0,04 

Velké Bílovice 0,34 0,43 0,17 0,03 

SO ORP Bučovice     



 

 

Bučovice 0,38 0,26 0,31 0,04 

SO ORP Hodonín     

Čejkovice 0,36 0,37 0,21 0,04 

Dolní Bojanovice 0,13 0,62 0,19 0,04 

Dubňany 0,18 0,64 0,11 0,05 

Hodonín 0,58 0,16 0,16 0,06 

Luţice 0,15 0,55 0,21 0,06 

Mutěnice 0,15 0,59 0,18 0,05 

Prušánky 0,15 0,39 0,39 0,04 

Ratíškovice 0,18 0,63 0,10 0,06 

Rohatec 0,18 0,66 0,10 0,04 

SO ORP Hustopeče     

Hustopeče 0,48 0,12 0,34 0,02 

Klobouky u Brna 0,23 0,15 0,57 0,02 

Kobylí 0,20 0,46 0,27 0,05 

Velké Pavlovice 0,24 0,43 0,28 0,04 

SO ORP Ivančice     

Dolní Kounice 0,12 0,28 0,57 0,01 

Ivančice 0,37 0,21 0,36 0,04 

Oslavany 0,25 0,36 0,34 0,04 

SO ORP Kuřim     

Kuřim 0,25 0,08 0,63 0,03 

Veverská Bítýška 0,20 0,20 0,56 0,03 

SO ORP Kyjov     

Bzenec 0,45 0,33 0,05 0,15 

Hovorany 0,12 0,55 0,27 0,03 

Kyjov 0,56 0,23 0,13 0,06 

Svatobořice-Mistřín 0,15 0,66 0,11 0,05 



 

 

Šardice 0,12 0,59 0,23 0,04 

Vacenovice 0,10 0,72 0,10 0,07 

Vracov 0,15 0,61 0,11 0,11 

Ţdánice 0,23 0,28 0,44 0,04 

SO ORP Mikulov     

Mikulov 0,52 0,21 0,16 0,04 

SO ORP Moravský Krumlov     

Miroslav 0,30 0,19 0,44 0,04 

Moravský Krumlov 0,36 0,08 0,40 0,13 

SO ORP Pohořelice     

Pohořelice 0,38 0,17 0,39 0,03 

Vranovice 0,09 0,26 0,61 0,02 

SO ORP Rosice     

Rosice 0,19 0,19 0,56 0,04 

Říčany 0,11 0,21 0,62 0,06 

Zastávka 0,25 0,22 0,48 0,04 

Zbýšov 0,10 0,38 0,43 0,07 

SO ORP Slavkov u Brna     

Slavkov u Brna 0,34 0,15 0,47 0,03 

SO ORP Šlapanice     

Bílovice nad Svitavou 0,05 0,05 0,86 0,03 

Modřice 0,20 0,07 0,69 0,02 

Mokrá-Horákov 0,18 0,09 0,70 0,02 

Moravany 0,08 0,10 0,77 0,03 

Ořechov 0,13 0,22 0,63 0,02 

Pozořice 0,08 0,16 0,71 0,03 

Sokolnice 0,11 0,13 0,73 0,03 

Střelice 0,17 0,09 0,72 0,02 



 

 

Šlapanice 0,12 0,06 0,78 0,03 

Troubsko 0,07 0,10 0,77 0,04 

Újezd u Brna 0,15 0,12 0,69 0,03 

SO ORP Tišnov     

Tišnov 0,25 0,27 0,43 0,03 

SO ORP Veselí nad Moravou     

Blatnice pod Svatým Antonínkem 0,22 0,40 0,03 0,31 

Moravský Písek 0,20 0,40 0,06 0,33 

Stráţnice 0,39 0,40 0,06 0,12 

Velká nad Veličkou 0,30 0,35 0,07 0,22 

Veselí nad Moravou 0,33 0,24 0,05 0,35 

Vnorovy 0,08 0,61 0,08 0,22 

SO ORP Vyškov     

Drnovice 0,06 0,69 0,19 0,05 

Ivanovice na Hané 0,29 0,44 0,14 0,11 

Rousínov 0,20 0,27 0,48 0,03 

Vyškov 0,56 0,13 0,22 0,08 

SO ORP Znojmo     

Dobšice 0,05 0,78 0,60 0,04 

Hrušovany nad Jevišovkou 0,39 0,15 0,30 0,05 

Znojmo 0,60 0,18 0,08 0,06 

SO ORP Ţidlochovice     

Blučina 0,23 0,26 0,48 0,02 

Hrušovany u Brna 0,12 0,24 0,58 0,03 

Rajhrad 0,13 0,17 0,67 0,03 

Ţidlochovice 0,19 0,23 0,53 0,03 

 



 

 

Příloha 5: Seznam autobusových zastávek pro analýzu dopravní obsluţnosti a dojíţďkových vztahů v Jihomoravském kraji. Zdroj: idos.cz; 

Mapy.cz; vlastní zpracování. 

Obec Název autobusové zastávky GPS poloha Dopravce 

Blansko Blansko,,aut. st. N 49°21.22072', E 16°38.81162' ČAD Blansko a.s. 

Jedovnice Jedovnice,,nám. N 49°20.59528', E 16°45.27400' ČAD Blansko a.s. 

Rájec-Jestřebí Rájec-Jestřebí,,nám. N 49°24.65672', E 16°38.36063' Zdar, a.s.; ČAD Blansko a.s. 

Boskovice Boskovice,,aut. st. N 49°29.49797', E 16°39.19743' ZDAR, a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 

Letovice Letovice,,nám. N 49°32.81165', E 16°34.37542' ČSAD Tišnov, spol. s. r. o., ZDAR, a.s. 

Kunštát Kunštát,,nám. N 49°30.43112', E 16°31.09110' 
DOPAZ s. r. o., ZDAR, a.s., ČAD Blansko, ČSAD 

Tišnov, spol. s. r. o. 

Velké Opatovice Velké Opatovice,,aut. st. N 49°36.65955', E 16°40.42733' ČSAD Tišnov, spol. s. r. o., ZDAR, a.s. 

Brno Brno,, Brno,,ÚAN Zvonařka N 49°11.12583', E 16°36.96842' 

ČSAD Tišnov, spol. s. r. o., BORS Břeclav a.s., 

ČSAD Hodonín a. s., Znojemská dopravní 

společnost - PSOTA, s. r. o., ČSAD Ústí nad 

Orlicí, a.s., ZDAR, a.s., VYDOS BUS a.s., 

KRODOS BUS a.s., FTL - First Transport Lines, 

a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ICOM transport 

a.s., BDS-BUS, s. r. o., ČSAD Kyjov Bus a.s., 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

 Brno,,Poříčí N 49°11.23517', E 16°35.67317' ADOSA a. s., TREDOS, spol. s. r. o 

Břeclav Břeclav,,aut. nádr. N 48°45.30315', E 16°53.61305' BORS Břeclav a.s., VYDOS BUS a.s. 

Lanţhot Lanţhot,,aut. nádr. N 48°43.51680', E 16°58.04860' BORS Břeclav a.s. 

Lednice Lednice,,nám. N 48°47.99920', E 16°48.24703' BORS Břeclav a.s. 

Moravská Nová Ves Moravská Nová Ves,,křiţ. N 48°48.15910', E 17°0.87910' BORS Břeclav a.s. 

Podivín Podivín,,Besední dům N 48°49.78613', E 16°50.86687' BORS Břeclav a.s. 

Rakvice Rakvice,,kostel N 48°51.52800', E 16°48.74802' BORS Břeclav a.s. 

Tvrdonice Tvrdonice,,náměstí N 48°45.65177', E 16°59.56753' BORS Břeclav a.s. 

Valtice Valtice,,aut. st. N 48°44.56925', E 16°45.32673' BORS Břeclav a.s., VYDOS BUS a.s. 



 

 

Velké Bílovice Velké Bílovice,,aut. nádr. N 48°51.09225', E 16°53.35368' VYDOS BUS a.s., BORS Břeclav a.s. 

Bučovice Bučovice,,aut. st. N 49°8.88170', E 17°0.09990' ČSAD Kyjov Bus a.s. 

Mikulov Mikulov,,ţel. st. N 48°48.10708', E 16°37.59015' BORS Břeclav a.s., VYDOS BUS a.s. 

Moravský Krumlov Moravský Krumlov,,aut. nádr. N 49°2.88977', E 16°18.55952' 

BDS-BUS, s.r.o., ADOSA a.s., TREDOS, spol. s 

r.o., ČSAD Hodonín a.s., Znojemská dopravní 

společnost - PSOTA, s.r.o. 

Miroslav Miroslav,,aut. st. N 48°56.80987', E 16°18.77965' 

BDS-BUS, s.r.o., ADOSA a.s., TREDOS, spol. s 

r.o., ČSAD Hodonín a.s., Znojemská dopravní 

společnost - PSOTA, s.r.o. 

Pohořelice Pohořelice,,nám. N 48°58.84850', E 16°31.33882' 

Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., 

BORS Břeclav a.s., BDS-BUS, s.r.o., TREDOS, 

spol. s r.o., ČSAD Hodonín a.s., 

Slavkov u Brna  Slavkov u Brna,,aut. st. N 49°8.94072', E 16°52.57068' 
ČSAD Kyjov Bus a.s., VYDOS BUS a.s., Tourbus, 

a.s., SEBUS s.r.o., FTL - First Transport Lines, a.s. 

Hodonín Hodonín,,aut. nádr. N 48°51.24760', E 17°7.29625' 
BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., ČSAD 

Kyjov Bus a. s., VYDOS BUS a. s. 

Čejkovice Čejkovice,,u kostela N 48°54.29958', E 16°56.64767' 
BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., ČSAD 

Kyjov Bus a. s., VYDOS BUS a. s. 

Dolní Bojanovice Dolní Bojanovice,,hor. zast. N 48°51.71243', E 17°1.57272' 
BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., ČSAD 

Kyjov Bus a.s., VYDOS BUS a. s. 

Dubňany Dubňany,,nám. N 48°55.20882', E 17°6.15375' 
BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., ČSAD 

Kyjov Bus a.s., VYDOS BUS a.s. 

Luţice Luţice,,u školy N 48°50.24393', E 17°4.17240' 
BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., VYDOS 

BUS a.s. 

Mutěnice Mutěnice,,křiţ. N 48°54.26587', E 17°1.72958' 
BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., VYDOS 

BUS a.s., ČSAD Kyjov Bus a.s. 

Prušánky Prušánky,,ObÚ N 48°49.74030', E 16°58.89485' 
BORS Břeclav a. s., ČSAD Hodonín a.s., VYDOS 

BUS a.s. 

Ratíškovice Ratíškovice N 48°55.25523', E 17°9.69645' BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., VYDOS 



 

 

BUS a.s., ČSAD Kyjov Bus a.s. 

Rohatec Rohatec,,nám. N 48°52.81647', E 17°10.90128' 
ČSAD Hodonín a.s., VYDOS BUS a.s., ČSAD 

Kyjov Bus a.s. 

Hustopeče Hustopeče,,aut. nádr. N 48°56.28642', E 16°44.11848' VYDOS BUS a.s., BORS Břeclav a.s. 

Kobylí Kobylí N 48°55.93333', E 16°53.04182' VYDOS BUS a.s., BORS Břeclav a.s. 

Velké Pavlovice Velké Pavlovice,,gymnázium N 48°54.27063', E 16°48.99978' VYDOS BUS a.s., BORS Břeclav a.s. 

Ivančice Ivančice,,nám. N 49°6.13875', E 16°22.50672' 

Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., 

BDS-BUS, s.r.o., TREDOS, spol. s.r.o., ADOSA 

a.s. 

Oslavany Oslavany,,náměstí N 49°7.58973', E 16°19.84972' 
ADOSA a.s., ČSAD Tišnov, spol. s r.o., TREDOS, 

spol. s r.o. 

Dolní Kounice Dolní Kounice,,Masarykovo nám. N 49°4.21812', E 16°27.84678' ADOSA a.s. 

Kuřim Kuřim,,ţel. st. N 49°18.03173', E 16°32.05337' 
ČAD Blansko a.s., ZDAR, a.s., ČSAD Tišnov, 

spol. s r.o. 

Veverská Bítýška Veverská Bítýška,,nám. N 49°16.55520', E 16°26.15843' ČSAD Tišnov, spol. s r.o. 

Bzenec Bzenec,,nám. N 48°58.39438', E 17°15.91650' 
ČSAD Kyjov Bus a.s., ČSAD Hodonín a.s., 

VYDOS BUS a.s. 

Vracov Vracov,,ObÚ N 48°58.78212', E 17°13.16008' ČSAD Kyjov Bus a.s., ČSAD Hodonín a.s. 

Vacenovice Vacenovice N 48°56.71812', E 17°10.44252' 
ČSAD Kyjov Bus a.s., ČSAD Hodonín a.s., 

VYDOS BUS a.s. 

Kyjov Kyjov,,aut.st. N 49°0.39648', E 17°7.45558' 
ČSAD Kyjov Bus a.s., BORS Břeclav a.s., ČSAD 

Hodonín a.s. 

Hovorany Hovorany,,kostel N 48°57.28173', E 16°59.89072' ČSAD Kyjov Bus a.s. 

Svatobořice-Mistřín Svatobořice-Mistřín,,kult.dům N 48°58.67142', E 17°5.41355' 
ČSAD Hodonín a.s., ČSAD Kyjov Bus a.s., BORS 

Břeclav a.s. 

Šardice Šardice N 48°57.83963', E 17°1.71012' ČSAD Kyjov Bus a.s. 

Ţdánice Ţdánice N 49°4.01607', E 17°1.66807' ČSAD Kyjov Bus a.s. 

Blatnice pod Svatým 

Antonínkem 

Blatnice pod Svatým 

Antonínkem,,křiţ. 
N 48°56.75423', E 17°27.69078' VYDOS BUS a.s. 



 

 

Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou,,ţel. st. N 48°56.95805', E 17°22.92423' VYDOS BUS a.s., ČSAD Hodonín a.s. 

Moravský Písek Moravský Písek,,ObÚ N 48°59.40628', E 17°19.88532' VYDOS BUS a.s. 

Stráţnice Stráţnice,,aut. st. N 48°53.88173', E 17°18.96133' 
ČSAD Hodonín a.s., VYDOS BUS a.s., ČSAD 

Kyjov Bus a.s., BORS Břeclav a.s. 

Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou N 48°52.75960', E 17°31.09898' VYDOS BUS a.s., ČSAD Kyjov Bus a.s. 

Vnorovy Vnorovy,,škola N 48°55.62532', E 17°20.72565' 
ČSAD Hodonín a.s., VYDOS BUS a.s., BORS 

Břeclav a.s. 

Vyškov Vyškov,,aut. nádr. N 49°16.53062', E 16°59.48727' 

Tourbus, a.s., VYDOS BUS a.s., SEBUS s.r.o., 

FTL - First Transport Lines, a.s., KRODOS BUS 

a.s., ČAD Blansko a.s., 

Rousínov Rousínov,,aut. st. N 49°12.18090', E 16°53.11507' 

Tourbus, a.s., VYDOS BUS a.s., SEBUS s.r.o., 

FTL - First Transport Lines, a.s., KRODOS BUS 

a.s. 

Ivanovice na Hané Ivanovice na Hané,,aut. st. N 49°18.27558', E 17°5.33178' ČAD Blansko a.s., KRODOS BUS a.s. 

Drnovice Drnovice N 49°16.58993', E 16°57.12563' ČAD Blansko a.s., VYDOS BUS a.s. 

Znojmo Znojmo,,aut. nádr. N 48°51.10117', E 16°3.40620' 

Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., 

BORS Břeclav a.s., TREDOS, spol. s r.o., ADOSA 

a.s., Břeţanská dopravní společnost 

Hrušovany nad 

Jevišovkou 

Hrušovany nad 

Jevišovkou,,Lidická VÚPP 
N 48°49.88738', E 16°24.11732' 

Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., 

BORS Břeclav a.s., TREDOS, spol. s r.o., ADOSA 

a.s. 

Dobšice Dobšice,,rest. N 48°50.91892', E 16°5.13600' 

Znojemská dopravní společnost - PSOTA, 

Břeţanská dopravní společnost, s.r.o., ADOSA 

a.s., BDS-BUS, s.r.o. 

Vranovice  Vranovice,,škola N 48°58.01953', E 16°36.37015' 
ČSAD Hodonín a.s., BORS Břeclav a.s., 

TREDOS, spol. s r.o. 

Zbýšov Zbýšov,,MěÚ N 49°9.28110', E 16°20.95580' 
ADOSA a.s., ČSAD Tišnov, spol. s. r.o., 

TREDOS, spol. s. r.o. 

Blučina Blučina,,nám. N 49°3.29388', E 16°38.78800' ADOSA a.s., VYDOS BUS a.s., BORS Břeclav 



 

 

a.s. 

Ţidlochovice Ţidlochovice,,aut. st. N 49°2.15993', E 16°36.90185' 
BORS Břeclav a.s., ADOSA a.s., ČSAD Hodonín 

a.s. 

Rajhrad Rajhrad,,MěÚ N 49°5.38010', E 16°36.23655' BORS Břeclav a.s. 

Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna,,ţel. st. N 49°2.05543', E 16°35.51523' 
ADOSA a.s., BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín 

a.s. 

Tišnov Tišnov,,čerp. st. N 49°20.53015', E 16°25.21210' 
ZDAR, a.s., BDS-BUS, s.r.o., ČSAD Tišnov, spol. 

s r.o 

Újezd u Brna Újezd u Brna,,MěÚ N 49°6.28165', E 16°45.42802' ADOSA a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Troubsko Troubsko,,ObÚ N 49°10.25408', E 16°30.36683' BDS-BUS, s.r.o. 

Šlapanice Šlapanice,Bedřichovice, rozc. N 49°10.97633', E 16°43.36860' 
VYDOS BUS a.s., SEBUS s.r.o., BDS-BUS, s.r.o., 

Tourbus, a.s. 

Střelice Střelice,,ObÚ N 49°9.15917', E 16°30.18263' - 

Sokolnice Sokolnice,,ObÚ N 49°6.85882', E 16°43.25093' 
VYDOS BUS a. s., ADOSA a. s., Dopravní podnik 

města Brna, a. s. 

Pozořice Pozořice,,nám. N 49°12.58963', E 16°47.42477' BDS-BUS, s.r.o. 

Ořechov Ořechov,,ObÚ N 49°6.68902', E 16°31.08822' BDS-BUS, s.r.o., ADOSA a.s. 

Moravany Moravany,,Hlavní N 49°8.83548', E 16°34.73082' BDS-BUS, s.r.o. 

Mokrá-Horákov Mokrá-Horákov,Mokrá N 49°13.41552', E 16°45.07950' BDS-BUS, s.r.o. 

Modřice Modřice,,Brněnská N 49°7.79035', E 16°36.29157' 

BORS Břeclav a.s., Znojemská dopravní 

společnost - PSOTA, s.r.o., ČSAD Hodonín a.s., 

ČSAD Tišnov, spol. s r.o. 

Bílovice nad Svitavou Bílovice n.Svit.,,Ţiţkova N 49°14.80373', E 16°40.35592' Dopravní podnik města Brna, a.s., BDS-BUS, s.r.o. 

Zastávka Zastávka,,ţel. st. N 49°11.24817', E 16°21.56973' ADOSA a.s. 

Říčany Říčany N 49°12.89312', E 16°23.65513' BDS-BUS, s.r.o. 

Rosice Rosice,,Trávníky N 49°11.00777', E 16°23.44890' ADOSA a.s. 

Klobouky u Brna Klobouky u Brna,,nám. N 48°59.71800', E 16°51.44488' BORS Břeclav a.s. 

Černá Hora Černá Hora,,nám. N 49°24.87608', E 16°34.92348' ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ZDAR, a.s. 

Adamov Adamov,,Karlov N 49°18.40198', E 16°39.94373' ČAD Blansko a.s. 



 

 

Příloha 6: Seznam vlakových stanic pro analýzu dopravní obsluţnosti a dojíţďkových vztahů v Jihomoravském kraji. Zdroj: idos.cz; Mapy.cz; 

vlastní zpracování. 

Obec Název vlakové stanice GPS poloha Dopravce 

Blansko Blansko N 49°21.13488', E 16°38.84178' 

České dráhy, a. s. 

Rájec-Jestřebí Rájec-Jestřebí N 49°24.52000', E 16°37.65058' 

Boskovice Boskovice N 49°29.47848', E 16°39.08705' 

Letovice Letovice N 49°33.35832', E 16°34.25438' 

Velké Opatovice Velké Opatovice N 49°36.68010', E 16°41.45088' 

Břeclav Břeclav N 48°45.22112', E 16°53.56630' 

Lanţhot Lanţhot N 48°43.96902', E 16°57.75867' 

Moravská Nová Ves Moravlaská Nová Ves N 48°47.97658', E 17°1.32462' 

Podivín Podivín N 48°50.24875', E 16°51.24265' 

Rakvice Rakvice N 48°52.01193', E 16°49.28762' 

Valtice Valtice N 48°44.85150', E 16°44.56710' 

Mikulov Mikulov na Moravě N 48°48.12667', E 16°37.52482' 

Hodonín Hodonín N 48°51.38457', E 17°7.32215' 

Luţice Luţice N 48°49.65567', E 17°3.71997' 

Mutěnice Mutěnice N 48°54.28142', E 17°2.37118' 

Rohatec Rohatec N 48°53.57137', E 17°11.91478' 

Stráţnice Stráţnice N 48°53.85157', E 17°19.12003' 

Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou N 48°56.93327', E 17°22.95503' 

Blatnice pod Svatým Antonínkem Blatnice pod Svatým Antonínkem N 48°56.43868', E 17°26.39662' 

Moravský Písek Moravský Písek N 48°58.62582', E 17°18.88160' 

Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou N 48°52.73435', E 17°30.63740' 

Vnorovy Vnorovy N 48°55.85023', E 17°20.85955' 

Bučovice Bučovice N 49°8.75587', E 16°59.93585' 

Bzenec Bzenec N 48°58.15665', E 17°15.76062' 

Vracov Vracov N 48°58.59637', E 17°13.17027' 



 

 

Kyjov Kyjov N 49°0.96263', E 17°7.36443' 

České dráhy, a. s. 

Znojmo Znojmo N 48°51.16662', E 16°3.55735' 

Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou N 48°48.60448', E 16°22.98335' 

Vyškov Vyškov na Moravě N 49°16.71313', E 16°59.49495' 

Ivanovice na Hané Ivanovice na Hané N 49°18.37980', E 17°5.23078' 

Rousínov Rousínov N 49°11.82272', E 16°52.06455' 

Slavkov u Brna Slavkov u Brna N 49°8.69958', E 16°52.41475' 

Miroslav Miroslav N 48°56.12152', E 16°21.75172' 

Ivančice Ivančice N 49°5.89343', E 16°22.35690' 

Moravský Krumlov Moravský Krumlov N 49°2.78807', E 16°20.30432' 

Hustopeče Hustopeče u Brna N 48°56.24640', E 16°44.16500' 

Velké Pavlovice Velké Pavlovice N 48°53.39337', E 16°49.42167' 

Kobylí Kobylí na Moravě N 48°56.04463', E 16°52.87622' 

Vranovice Vranovice N 48°57.82393', E 16°36.28633' 

Brno Brno hlavní nádraţí N 49°11.43510', E 16°36.76788' 

Kuřim Kuřim N 49°18.05890', E 16°32.05978' 

Adamov Adamov N 49°17.72038', E 16°39.81228' 

Rosice Rosice u Brna N 49°10.70350', E 16°23.07505' 

Zastávka Zastávka u Brna N 49°11.24938', E 16°21.51948' 

Bílovice nad Svitavou Bílovice nad Svitavou N 49°14.56480', E 16°40.41865' 

Modřice Modřice N 49°8.02665', E 16°36.37022' 

Sokolnice Sokolnice-Telnice N 49°6.47985', E 16°44.00142' 

Střelice Střelice N 49°9.23538', E 16°28.97573' 

Šlapanice Šlapanice N 49°9.40753', E 16°43.76910' 

Újezd u Brna Újezd u Brna N 49°6.43830', E 16°44.73892' 

Tišnov Tišnov N 49°20.81610', E 16°25.10360' 

Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna N 49°2.06580', E 16°35.47933' 

Rajhrad Rajhrad N 49°5.11798', E 16°36.32177' 



 

 

Příloha 7: Seznam pracovních center a jejich autobusových spojení se zázemím pro pracovní den a); sobotu b); neděli c). Zdroj dat: IDOS.CZ, 

vlastní zpracování. 

a) 

Pracovní centrum 

Počet 

dojíţdějících 

obcí 

Časová etapa 
Celkový počet spojení 

během dne 

Průměrná doba cesty 

(min) 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Blansko 2 33 14 31 6 25 16 31 11 84 83 19,31 19,00 

Boskovice 1 10 5 11 5 11 4 8 3 31 26 21,94 32,38 

Brno  28 297 136 259 73 158 106 273 71 765 608 35,78 37,02 

Břeclav 9 65 36 74 29 61 39 73 34 204 207 30,38 26,45 

Bučovice 1 3 2 3 1 2 2 3 2 9 9 16,00 17,00 

Bzenec 3 17 11 21 6 20 7 23 8 55 58 16,57 18,89 

Hodonín 9 89 41 89 44 76 45 91 45 263 257 21,12 20,73 

Hustopeče 3 16 10 18 6 11 13 19 7 50 50 31,29 33,71 

Kyjov 5 43 25 56 21 44 26 54 22 145 146 18,09 17,95 

Letovice 2 17 9 24 3 17 9 20 6 53 52 28,00 29,54 

Mikulov 1 5 4 6 2 4 5 5 2 17 17 39,94 40,24 

Moravský Krumlov 3 16 9 19 5 16 7 20 4 49 47 31,39 31,90 

Pohořelice 2 12 8 12 4 9 7 13 6 36 35 45,51 35,62 

Slavkov u Brna 1 7 4 8 4 7 4 7 4 23 22 16,43 13,91 

Veselí nad Moravou 5 36 15 35 14 34 15 37 15 100 101 20,71 20,87 

Vyškov 3 44 30 60 24 47 34 52 23 158 156 13,65 13,29 

Znojmo 2 19 11 19 9 10 17 27 9 58 63 41,61 37,97 



 

 

b) 

Pracovní centrum 

Počet 

dojíţdějících 

obcí 

Časová etapa 
Celkový počet spojení 

během dne 

Průměrná doba cesty 

(min) 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Blansko 2 3 4 4 1 3 3 5 5 12 16 21,5 21,96 

Boskovice 1 1 2 3 0 2 2 3 1 6 8 26,33 30,13 

Brno  28 40 63 53 32 16 37 34 30 188 117 21,91 14,53 

Břeclav 9 11 14 12 11 10 11 15 15 48 51 18,33 18,44 

Bučovice 1 0 1 2 0 0 1 1 1 3 3 16,00 17,00 

Bzenec 3 bez spojení 

Hodonín 9 21 14 26 16 18 19 18 22 77 77 21,16 21,13 

Hustopeče 3 3 2 4 1 1 3 4 0 10 8 37,67 36,50 

Kyjov 5 10 9 11 8 8 9 10 11 38 38 14,94 14,20 

Letovice 2 1 3 3 0 2 3 3 1 7 9 27,50 25,00 

Mikulov 1 bez spojení 

Moravský Krumlov 3 2 3 3 0 2 1 5 2 8 10 26,50 28,80 

Pohořelice 2 2 6 4 3 3 5 5 2 15 15 43,50 54,34 

Slavkov u Brna 1 2 4 5 1 2 3 3 1 12 9 42,00 36,22 

Veselí nad Moravou 5 9 7 10 7 9 10 9 8 33 36 20,84 22,35 

Vyškov 3 7 13 13 5 7 15 9 4 38 35 18,10 15,15 

Znojmo 2 6 7 6 3 2 7 9 2 22 20 47,59 47,15 

 



 

 

c) 

Pracovní centrum 

Počet 

dojíţdějících 

obcí 

Časová etapa 
Celkový počet spojení 

během dne 

Průměrná doba cesty 

(min) 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Blansko 2 3 4 4 1 3 3 5 5 12 16 21,50 22,00 

Boskovice 1 1 2 3 0 2 1 3 1 6 7 26,33 29,29 

Brno  28 40 62 61 40 17 40 39 42 203 138 29,93 21,24 

Břeclav 9 9 14 12 11 9 11 15 12 46 47 18,33 18,44 

Bučovice 1 0 1 2 0 0 1 1 1 3 3 16,00 17,00 

Bzenec 3 bez spojení 

Hodonín 9 21 14 26 16 18 19 18 22 77 77 21,18 21,13 

Hustopeče 3 3 2 4 1 1 2 4 0 10 7 37,67 36,50 

Kyjov 5 10 9 12 9 8 9 10 11 40 38 14,49 14,20 

Letovice 2 1 3 4 0 3 2 4 1 8 10 27,60 50,29 

Mikulov 1 bez spojení 

Moravský Krumlov 3 2 3 3 0 2 1 5 2 8 10 26,50 28,80 

Pohořelice 2 2 6 4 3 3 5 5 2 15 15 43,50 51,33 

Slavkov u Brna 1 2 3 5 0 1 3 3 1 10 8 38,00 32,75 

Veselí nad Moravou 5 9 8 13 6 9 10 9 8 36 36 20,30 22,64 

Vyškov 3 6 13 16 13 7 13 13 12 48 45 15,69 13,35 

Znojmo 2 4 8 6 2 2 7 10 2 20 21 43,04 43,05 

  



 

 

Příloha 8: Seznam pracovních center a jejich vlakových spojení se zázemím pro pracovní den a); sobotu b); neděli c). Zdroj dat: IDOS.CZ, 

vlastní zpracování. 

a) 

Pracovní centrum 

Počet dojíţdějících 

obcí s vlakovou 

stanicí 

Časová etapa 
Celkový počet spojení 

během dne 

Průměrná doba cesty 

(min) 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Blansko 1 11 10 14 8 7 10 17 11 43 45 8,16 8,51 

Boskovice 0 dojíţdějící obec bez vlakové stanice 

Brno  15 147 112 155 80 101 110 190 101 494 502 23,75 22,86 

Břeclav 5 16 14 23 18 25 14 21 13 71 73 59,52 57,07 

Bučovice 0 dojíţdějící obec bez vlakové stanice 

Bzenec 2 9 10 13 8 11 8 10 7 40 36 14,37 13,98 

Hodonín 4 18 17 24 14 18 17 24 12 73 71 13,21 12,04 

Hustopeče 1 3 2 1 0 2 0 0 0 6 2 29,33 27,50 

Kyjov 1 7 6 7 5 7 6 8 6 25 27 12,68 12,11 

Letovice 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 54,5 

Mikulov 1 3 2 5 2 2 2 2 2 12 8 22,16 15,13 

Moravský Krumlov 2 6 5 8 6 7 5 8 5 25 25 20,14 20,44 

Pohořelice  centrum bez vlakové stanice 

Slavkov u Brna 1 dojíţdějící obec bez vlakového spojení 

Veselí nad Moravou 5 21 16 20 12 18 13 24 17 69 72 11,27 11,69 

Vyškov 2 4 0 2 3 5 0 3 1 9 9 10,82 10,11 

Znojmo 1 3 3 5 3 3 4 5 2 14 14 28,00 28,36 



 

 

b) 

Pracovní centrum 

Počet dojíţdějících 

obcí s vlakovou 

stanicí 

Časová etapa 
Celkový počet spojení 

během dne 

Průměrná doba cesty 

(min) 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Blansko 1 4 5 5 5 2 5 5 6 19 18 8,42 8,94 

Boskovice 0 dojíţdějící obec bez vlakové stanice 

Brno  15 61 70 67 57 35 69 67 68 255 239 23,88 22,97 

Břeclav 5 6 12 11 11 12 11 12 7 40 42 11,93 11,39 

Bučovice 0 dojíţdějící obec bez vlakové stanice 

Bzenec 2 5 8 7 7 4 6 5 5 27 20 30,60 13,59 

Hodonín 4 5 11 11 8 7 12 11 7 35 37 12,97 12,00 

Hustopeče 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kyjov 1 4 5 5 4 3 5 5 5 18 18 12,44 11,89 

Letovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mikulov 1 1 1 3 1 1 2 2 1 6 6 11,00 11,00 

Moravský Krumlov 2 2 7 6 4 5 6 7 2 19 20 20,00 19,57 

Pohořelice  centrum bez vlakové stanice 

Slavkov u Brna 0 dojíţdějící obec bez vlakového spojení 

Veselí nad Moravou 5 8 13 9 9 5 7 12 7 39 31 12,85 13,53 

Vyškov 2 1 0 2 2 2 1 2 0 5 5 10,88 9,88 

Znojmo 1 2 3 2 2 2 2 3 2 9 9 28 27,67 

 



 

 

c) 

Pracovní centrum 

Počet dojíţdějících 

obcí s vlakovou 

stanicí 

Časová etapa 
Celkový počet spojení 

během dne 

Průměrná doba cesty 

(min) 

Z  C C  Z 
Z  C C  Z Z  C C  Z 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Blansko 1 4 5 5 4 2 5 5 6 18 18 8,38 8,94 

Boskovice 0 dojíţdějící obec bez vlakové stanice 

Brno  15 54 65 67 52 30 67 67 76 238 240 23,90 22,99 

Břeclav 5 6 11 12 10 10 10 13 6 39 39 11,83 11,22 

Bučovice 0 dojíţdějící obec bez vlakové stanice 

Bzenec 2 3 8 9 7 3 6 8 6 27 23 15,42 13,91 

Hodonín 4 5 11 11 11 5 12 11 8 38 36 12,90 11,91 

Hustopeče 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kyjov 1 3 5 7 5 2 5 7 5 20 19 12,55 11,95 

Letovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mikulov 1 0 1 3 2 1 2 2 1 6 6 18,33 11,00 

Moravský Krumlov 2 1 3 7 8 2 4 8 6 19 20 20,00 19,58 

Pohořelice  centrum bez vlakové stanice 

Slavkov u Brna 0 dojíţdějící obec bez vlakového spojení 

Veselí nad Moravou 5 3 13 11 10 4 7 14 9 37 34 12,33 10,92 

Vyškov 2 1 0 2 3 2 1 2 0 6 5 10,80 9,88 

Znojmo 1 1 3 2 2 1 2 4 1 8 8 28,00 27,38 

 


