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1 Úvod 

 
Doprava je dnes jedním z nejvýznamnějších prvků ovlivňujících ekonomickou a 

sociální úroveň oblasti, ve které působí. Na jedné straně působící vlivy dopravy na okolí 

- jsou negativní jak z ekologických důvodů (emise,hluk, zábor půdy apod.), tak i z 

ekonomických, kdy náklady na dopravy zvyšují nároky na výrobu i život obyvatel. Na 

straně druhé je růst dopravy silně svázán s růstem životní úrovně v jednotlivých 

oblastech, a je tedy nutno řešit co nejefektivněji minimalizaci negativních účinků 

dopravy na okolí. Ta by měla dosáhnout souladu s potřebami území a jeho dalším 

rozvojem. Nezbytným předpokladem pro dosažení tohoto cíle je stanovení správné 

strategie dalšího vývoje celého dopravního systému. V současné době se rozvoj 

dopravního systému jako celku relativně opožďuje za vývojem společnosti a jejích 

potřeb, přitom je třeba počítat s tím, že přepravní nároky a požadavky uživatelů na 

kvalitu dopravy se budou dále zvyšovat.  Úkolem dopravy je sloužit společnosti a 

umožňovat zvyšování jejího ekonomického rozvoje a životní úrovně obyvatelstva. 

Vývoj společnosti je podmíněn přemístěním, v osobní dopravě se jedná především o 

každodenní cesty za prací, za vzděláním, za kulturou, za zábavou, atd.. 

 

 

V dlouhé vývojové etapě byl praktikován nabídkový přístup, kdy na rostoucí 

požadavky individuální automobilové dopravy bylo reagováno rozvojem komunikační 

sítě a navazujících dopravních ploch. Současně s tím byly sice hledány možnosti 

rozvoje systému veřejné osobní dopravy, ale výsledkem tohoto přístupu byl v konečném 

důsledku další nárůst automobilové dopravy a naopak pokles dopravy veřejné, pěší i 

cyklistické.  

 
Doprava tvoří důležitou funkční složku oblastí a měst, spočívající v zajištění 

jejich dopravní obslužnosti. Každá obec musí mít zajištěnou dopravní obsluhu. K tomu 

slouží příměstská doprava autobusová i železniční. Jejím úkolem je zajištění napojení 

obcí, ležících mimo hlavní dopravní směry na spádové obce, které jsou pak napojeny 

páteřní dopravou na centra vyššího významu, především na okresní a krajská města. 
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Veřejná osobní doprava je na území Moravskoslezského kraje zajišťována 

železniční, autobusovou a městskou hromadnou dopravou na regionální, příměstské a 

městské úrovni. Dosavadní vývoj v dělbě přepravní práce signalizuje odklon obyvatel 

od veřejné dopravy, což je důsledek řady faktorů - vnímání automobilu jako „svobodné“ 

volby a znaku prestiže, nízké kvality veřejné dopravy i růstu cen jízdného ve veřejné 

dopravě. Východiskem pro zastavení nebo alespoň zpomalení nežádoucího trendu 

změny přepravní práce je vytváření integrovaných dopravních systémů, které by 

umožňovaly zajištění dopravní obslužnosti území na úrovni konkurenceschopné 

dopravě individuální, především zvyšováním kvality dopravy při udržení ceny za 

přepravu přijatelné pro cestující, zachováním přepravních kapacit a poskytováním širší 

nabídky dopravy, ale také rozšiřováním účasti železniční dopravy v těchto IDS. 

 
            Cílem mé práce je popsat současný stav využití malých autobusů v příměstské 

dopravě ve vybraném regionu Ostrava a celé ČR, posoudit možnosti jejich využití a 

navrhnout efektivní variantu využití malých autobusů v příměstských částech regionu 

Ostrava, včetně zhodnocení daného návrhu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Diplomová práce                                                                                    Bc. Michal Jahn                    

1.1 Definice pojmů 

Doprava – úmyslný pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a zařízeních. 

Přeprava – přemisťování osob a věcí, výsledek dopravy. 

Dopravní proces – souhrn časově a věcně navazujících úkonů, jimiž se uskutečňuje a 

zabezpečuje doprava. 

  

 

 

Dopravní systém – soustava prostředků a činnosti všech druhů dopravy v územním 

celku ve vazbě na ostatní oblasti života společnosti, hospodářství a obyvatelstva. 

 
Hromadná osobní doprava – základní funkci silniční hromadné osobní dopravy je 

přepravit maximálně možné množství osob na požadované kvalitativní úrovni a 

s vynaložením minimálního množství práce s použitím silničních dopravních 

prostředků. Další funkcí silniční hromadné osobní dopravy je zabezpečení kvalitní 

dopravní obslužnosti území v koordinaci se železniční dopravou. 

 

Hromadná silniční doprava osob – technologie silniční dopravy osob závisí na druhu 

provozované dopravy. Tato doprava se dělí na individuální a hromadnou. Hromadná 

silniční doprava osob se uskutečňuje autobusy, a to jako linková popřípadě příležitostná 

autobusová doprava. 

 

Technologie linkové autobusové dopravy – linkovou autobusovou dopravu může 

dopravce provozovat na základě udělené licence. Jejím základním prvkem je jízda 

autobusů při obsluze příslušné linky, tedy při zajišťování konkrétního spoje. 

 

 

 

DOPRAVNÍ  
CESTA 

DOPRAVNÍ  
PROCES 

DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDEK 
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Přeprava osob – je nutným důsledkem prostorového rozdělení činností i důsledkem 

osvojení, využívání a tvorby osídleného prostředí, protože prostřednictvím osobní 

dopravy se realizují životně důležité komunikační vztahy, vznikající vzájemným 

působením faktorů bydlení, práce, nákupů, vzdělání, odpočinku, kultury a tělovýchovy. 

 

Mobilní technická základna – důležitou složkou technické základny jsou dopravní 

prostředky (tzv. mobilní technická základna). V silniční a městské dopravě mezi ně 

řadíme vozidla silniční dopravy a tramvaje.  

                                                                               

 Autobus - je nezávislý dopravní prostředek, který se vyznačuje velkou pružností a    

přizpůsobivostí při změnách dopravních nároků v rámci MHD.[1] 

 

 

1.2 Základní rozdělení autobusů 

            Základní rozdělení autobusů se nachází ve vyhlášce č. 102/2005 Sb. Autobusy 

lze obecně rozdělit podle: 

1)  typu karoserie: 

     a) velký autobus 

     b) malý autobus 

         - minibus 

         - midibus 

2)  použití: 

     a) městský 

     b) meziměstský  

     c) dálkový 

3)  provedení: 

     a) kloubový 

     b) dvoupodlažní 

 

 

 

 

 

 4



Diplomová práce                                                                                    Bc. Michal Jahn                    

1.2.1 Velký autobus 
            Dvounápravový vůz dlouhý nejčastěji 12 metrů, je to nejrozšířenější druh 

autobusu. Obsaditelnost velkého autobusu činí až 55 cestujících (linkový autobus), nebo 

30 sedících cestujících a až 70 stojících cestujících (městský autobus). 

 

 
Obr. 1.1 :Velký autobus Irisbus Arway 12.8M 

 

 

1.2.2 Malý autobus  
            Dvounápravový vůz dlouhý nejčastěji 7 metrů, určený pro přepravu malých 

skupin osob na ne zcela vytížených linkách. Obsaditelnost malého autobusu činí 9 až 22 

cestujících. 

 

 

 
Obr. 1.2 : Malý autobus Iveco Daily 2000C 
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1.2.3 Minibus 
          Dvounápravový vůz s obsaditelností 9 až 16 cestujících, který spadá do 

kategorie M2. Většinou je odvozen z největšího karosářského provedení dodávkového 

automobilu. 

 

 

 
Obr. 1.3 : Minibus Mercedes-Benz Sprinter 

 

 

 
1.2.4 Midibus 
          Malý autobus s obsaditelností 17 až 22 cestujících, jehož délka bývá 7-10 metrů. 

Je nasazován na málo vytížené linky, nebo linky vedené extremní trasou (úzké ulice, 

prudké zatáčky). 

         

 
Obr. 1.4 : Midibus Mercedes-Benz Sprinter 
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1.2.5 Meziměstský autobus  
            Určeny pro provoz v blízkostech velkých měst, nebo zajišťuje dopravní 

obslužnost na venkově, na úrovni okresů. Většinou je vybaven manuální mechanickou 

převodovkou, vyšší rychlost (max. 90km/h). Do autobusu se nastupuje předními 

dveřmi. 

 

 
Obr. 1.5 : Meziměstský autobus Irisbus Ivco Crrosway 

 

 

1.2.6 Dálkový autobus 
            Dvou až třínápravové vozidlo dlouhé nejčastěji 12-15 metrů, určené pro provoz 

na středních i dlouhých trasách. Má jedny nebo dvoje dveře, technicky je to autobus 

konstruovaný pro vyšší rychlosti (100km/h i více). Bývá vybaven záchodem, 

nápojovým automatem, klimatizací, přístroji na pouštění filmu a hudby.  

 

 
Obr. 1.6 : Dálkový autobus Irisbus Iveco Evadys 
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1.2.8 Kloubový autobus 
            Vznikl z požadavku větší přepravní kapacity, která je dosažena jeho délkou, 

nejčastěji 18 metrů. Kvůli této délce musí být rozdělen kloubem, díky němuž se přední 

část vůči zadní může natočit. Je využíván jako městský, nebo příměstský autobus, jehož 

celková obsaditelnost stojících a sedících cestujících činí 150 osob (městský autobus). 
 

 
Obr. 1.7 : Kloubový autobus SOR NB 18 CITY 

 

1.2.9 Dvoupodlažní autobus 
            Dvou až třínápravové vozidlo. Díky druhému podlaží je větší celková kapacita 

cestujících. Délka je stejná nebo o málo větší než u klasického autobusů, což je výhodné 

z hlediska manévrovatelnosti a průjezdnosti úzkých ulic.[2] 

 

 
Obr. 1.8 : Dvoupatrový autobus Routemaster 
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2 Rozbor současného stavu příměstské dopravy v regionu  

   Ostrava 

 
            Region  Ostrava naleznete na severovýchodě České republiky. Je největší a 

zároveň nejpestřejší turistickou oblastí, jejíž centrem je město Ostrava (323 000 

obyvatel), třetí největší město České republiky.   
 
2.1 Obecné informace o městě Ostrava 

Ostrava vznikla ve 13. století na obchodní tzv. Jantarové stezce vedoucí od Baltu 

přes střední Evropu ke Středozemnímu moři. Název dostala podle řeky Ostravice. 

Rozvoj zaznamenala od 18. století po nálezu kvalitního černého uhlí, k největšímu 

rozmachu průmyslu a nárůstu obyvatel došlo začátkem 20. století. Po roce 1989 se 

struktura průmyslu i tvář města mění, Ostrava se stává významným centrem kultury, 

obchodu a sportu. Z provozu byly vyřazeny některé průmyslové závody. Poslední uhlí 

na území města Ostravy bylo vykopáno 30.6.1994 a všechny zdejší hlubinné doly jsou  

již zakonzervovány. 

 

 Ostrava je metropolí a sídelním městem Moravskoslezského kraje nacházející se 

na soutoku řek: Odry, Opavy, Ostravice a Lučiny.Skládá se z celkem 23 městských 

obvodů (obr. 3.3). Počtem obyvatel přes 310 tis. osob je třetím a plochou 214,21 km2 

druhým největším městem v ČR. Nachází se v  nadmořské výšce od 208 do 334 m.n.m. 

Hustota osídlení je 1466 osob/km2. Počet měst a obcí, které spadají pod Ostravu je 13 z 

toho 4 města. 
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Obr. 2.1 : Členění Ostravy na městské obvody (celkem 23 obvodů) 

 

            V Ostravě je  bohatý kulturní život, který zajišťují  divadelní scény,  muzea, 

galerie a výstavní síně,  veletržní a výstavní plochy a přes 20 hudebních klubů, dále se 

zde nachází zoologická zahrada, planetárium a hvězdárna, hornické muzeum OKD a 

další historická, kulturní, sportovní a turisticky atraktivní vyhledávaná místa. 

 

 Na území Ostravy se nacházejí mateřské, základní a speciální školy dále učiliště, 

střední školy a gymnázia, umělecké a vyšší odborné školy a také Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava a ostravská univerzita. 

 

 Dále jsou na území města 4 nemocniční zařízení, ústavy sociální péče, domovy 

s pečovatelskou službou, domovy důchodců a  penziony pro důchodce. 

 

Život města je stále ovlivňován probíhajícími změnami ve struktuře výroby. 

V polovině devadesátých let zde byla zastavena těžba uhlí a postupně je výrazně 

omezována výroba železa, což má za následek úbytek pracovních příležitostí a stále 

rostoucí míru nezaměstnanosti (14,82 % k 31.12.2006). Toto má vliv i na přepravní 

vztahy, a to co do objemu i směrů. 

 

Osobní doprava navíc zaznamenává, obdobně jako u všech měst naší republiky, 

změny v dělbě přepravní práce mezi hromadnou dopravou a individuální,  a  to  ve  
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prospěch  dopravy   individuální.   Tato  skutečnost  má významný vliv na dopravní 

infrastrukturu města, která není v převážné většině na zvyšující se počet vozidel 

v dopravním proudu připravena. Důsledkem tohoto faktu jsou narůstající dopravní 

kongesce na významných komunikacích, zejména v blízkosti úrovňových křižovatek 

městského dopravního okruhu a v centru města.  

 

Jelikož je Ostrava významným střediskem  Moravskoslezského kraje,    je pro ni 

obzvlášť důležité zabezpečení dopravního spojení hromadnou osobní dopravou se 

sousedními okresy i spádovými oblastmi. 

 
            Přeprava osob veřejnou hromadnou dopravou je v Ostravě zajišťována v rámci 

integrovaného dopravního systému ODIS, přičemž na území města je dominantním 

dopravcem společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., jež provozuje tramvajovou, 

trolejbusovou a autobusovou dopravu. Území ODIS pokrývá přes 3 646 km2  a 

umožňuje dopravu pro více než 1 200 000 obyvatel. V systému je zapojeno 175 měst a 

obcí Moravskoslezského kraje, z toho 69 obcí se připojilo v roce 2007. Počet dopravců 

(7) zůstal stejný jako v roce 2006. V roce 2008 se počet dopravců zvýšil na 8. 

 

Tab. 2.1 : Struktura Ostravského dopravního integrovaného systému 

OSTRAVSKÝ DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 

  
Stav k 

31.12.2005 
Stav k 

31.12.2006 
Stav k 

31.12.2007 
Počet dopravců 6 7 7 
Počet linek 173 174 231 
Z toho tramvajových 15 16 16 
       Z toho za hranici Ostravy 1 1 1 
Z toho trolejbusových 17 22 21 
       Z toho za hranici Ostravy 7 11 11 
Z toho autobusových 130 125 176 
       Z toho za hranici Ostravy 94 91 136 
            z toho Dopravní podnik a.s. 
Ostrava 24 24 24 
            z toho Connex Morava a.s. 39 40 61 
            z toho TQM - holding s.r.o. 15 15 39 
            z toho MDP Opava a.s. 17 13 13 
            z toho ČSAD Frýdek - Místek a.s. 1 1 1 
            z toho REGIOBUS s.r.o. 0 1 1 
Z toho železničních 11 11 18 
Počet tarifních zón 59 (vč. ČD) 59 (vč. ČD) 92 (vč. ČD) 
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         V roce 2007 zajišťovali dopravu na území ODIS tito dopravci – DPO 

a.s.,CONNEX MORAVA a.s. dnes Veoila Transport a.s.. ČD s.o., TQM-holding s.r.o., 

ČSAD    Frýdek – Místek a.s., Městský dopravní podnik v Opavě a.s.  a REGIOBUS 

s.r.o.  

            Dopravní podnik Ostrava a.s. a Veolia Transport provozují společně 2 linky. 

Veolia Transport a.s. a TQM-holding s.r.o provozují společně 1 linku.      

            V roce 2008 a 2009 zajišťují dopravu na území ODIS tito dopravci – DPO a.s., 

Veolia Transport a.s., ČD s.o., TQM-holding s.r.o., ČSAD Frýdek – Místek a.s.,  ČSAD 

Karviná a. s., ČSAD Havířov a. s., ČSAD Vsetín, a.s., BUS SLEZSKO, a.s., Maxner 

s.r.o. 

 

2.2 Dopravci obsluhující region Ostrava 

Veolia Transport Morava a. s. 

         Linkami pravidelné osobní dopravy zajišťuje dopravní obslužnost mezi největšími 

městy regionu Moravskoslezského kraje. Disponuje autobusy s průměrným stářím 

vozového parku 8 let. Autobusy najezdí za rok zhruba 47 500 000 km. V průběhu roku 

2008 společnost provozovala v průměru 700 autobusů. 

 

  Tab. 2.2 : Struktura vozového parku a provozních výkonu Veolia Transport Morava a. s. 
 
Ukazatel Jednotka Rok 2006 Rok 2007 Index 2007/06 
Vozový park 
Autobusy počet 122 125 1,02 

Provozní zařízení 
Místní linky ks 47 48 1,02 

Délka místních linek km 1 822 1 852 1,02 
Průměrná délky linky km 38,8 38,6 0,99 

Dálkové linky ks     1,00 
Dálka dálkových linek km     1,00 

Provozní výkony 
Celkem přepraveno osob mil. osob 5,197 5,222 1,00 

žákovské jízdy /do 15let/ mil. osob 0,712 0,716 1,01 
žákovské jízdy /nad 15let/ mil. osob 4,485 4,506 1,00 
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            Veřejnou linkovou dopravu (příměstské linky) zajišťuje společnost Veolia 

Transport a.s. následujícími typy vozidel: 

 
Karosa C 734, C 934, C 943, C 954, LC 936, LC 956, ARES, SOR LH 12, SOR LC 

10.5, SOR LC 9.5, SOR CN 12, SOR CN 10.5, MAN SL 222, AXER, 

nízkopodlažní vozidla Renault CITIBUS a Solaris. 

 

            V roce 2008 Veolia Transport nakoupila 56 nových vozidel z nich 27 

nízkopodlažních, které budou vybaveny ozvučením pro nevidomé, vnitřním 

informačním panelem a plošinou pro snadnější nástup imobilních cestujících.  

 

TQM-holding s. r. o. 

            Linkami pravidelné osobní dopravy zajišťuje dopravní obslužnost mezi 

největšími městy  regionu Moravskoslezského kraje. TQM – holding s.r.o. v současnosti 

provozuje autobusy s průměrným stářím vozového parku 7,5 let. Autobusy najezdí za 

rok zhruba 4 700 000 km.   

Tab. 2.3 : Počet vypravených vozidel v síti / den (v ks) a přepravených osob (v tis. osob) 

 

Ukazatel Jedn. 
Rok 2006 Rok 2007 Index 2007/06 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Počet vypravených 
vozidel v síti / den ks 32 10 33 10 1,03 1,00 

Počet 
přepravených osob 

v tis. 
os 735 300 760 280 1,03 0,93 

            Veřejnou linkovou dopravu (příměstské linky) zajišťuje společnost TQM s.r.o. 

následujícími typy vozidel: 

Karosa C 734, SOR C 12, SOR C 10.5, SOR C 9.5, SOR CN 12, SOR BN 12, SOR LH 

10.5, SOR, CN 12, SOR CN 10.5. 
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ČSAD Frýdek-Místek a.s 

          Zajišťuje autobusy jednak městskou hromadnou dopravu ve Frýdku - Místku a 

také pravidelnou linkovou autobusovou, kterou  zajišťuje dopravní obslužnost mezi 

největšími městy  regionu Moravskoslezského kraje. Počet linek do Ostravy v roce 2008 

činil 4 ocelkové délce 36 km. 

Tab. 2.4 : Počet vypravených vozidel v síti / den (v ks) a přepravených osob (v tis. osob) 

Ukazatel Jedn. 
Rok 2006 Rok 2007 Index 2007/06 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Počet vypravených 
vozidel v síti / den ks 56 25 57 26 1,02 1,04 

Počet 
přepravených osob 

v tis. 
os 130 33 127 9 0,98 0,27 

 

            Veřejnou linkovou dopravu (příměstské linky) zajišťuje společnost ČSAD 

Frýdek Místek a.s. následujícími typy vozidel: 

Karosa C 934, C 943, C 954, MAN SL 222, AXER,  SOR C 12, SOR C 10.5, SOR C 

9.5, SOR CN 12, Volvo. 

 

ČSAD Karviná a. s. 

            Linkami pravidelné osobní dopravy zajišťuje dopravní obslužnost mezi 

největšími městy  regionu Moravskoslezského kraje. Počet linek do Ostravy v roce 2008 

činil 5 o celkové délce 53 km. 

Tab. 2.5 : Počet vypravených vozidel v síti / den (v ks) a přepravených osob (v tis. osob) 

            

Ukazatel Jedn. 
Rok 2006 Rok 2007 Index 2007/06 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Počet vypravených 
vozidel v síti / den ks 193 120 202 112 1,05 1,00 

Počet 
přepravených osob 

v tis. 
os 737 107 735 170 1,00 1,59 
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            Veřejnou linkovou dopravu (příměstské linky) zajišťuje společnost ČSAD 

Karviná a.s. následujícími typy vozidel: 

Karosa C 934, C 943, C 954, LC 936, LC 956, MAN SL 222, AXER,  SOR C 12, SOR 

C 10.5, SOR C 9.5. 

 

ČSAD Havířov a. s. 
          Linkami pravidelné osobní dopravy zajišťuje dopravní obslužnost mezi 

největšími městy Moravskoslezského kraje. Počet linek do Ostravy v roce 2008 činil 5 o 

celkové délce 43 km. 

Tab. 2.6 :Počet vypravených vozidel v síti / den (v ks) a přepravených osob (v tis. osob) 

Ukazatel Jedn. 
Rok 2006 Rok 2007 Index 2007/06 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Počet vypravených 
vozidel v síti / den ks 193 120 202 112 1,05 1,00 

Počet 
přepravených osob 

v tis. 
os 737 107 735 170 1,00 1,59 

 

            Veřejnou linkovou dopravu (příměstské linky) zajišťuje společnost ČSAD 

Havířov a.s. následujícími typy vozidel: 

Karosa C 934, C 943, C 954, LC 936, AXER, Volvo, SOR C 12, SOR C 10.5. 

 

ČSAD Vsetín a.s. 
 
            Linkami pravidelné osobní dopravy zajišťuje dopravní obslužnost mezi 

největšími městy Moravskoslezského kraje. Počet linek do Ostravy v roce 2008 činil 6 o 

celkové délce 39 km. 

Tab. 2.7 : Počet vypravených vozidel v síti / den (v ks) a přepravených osob (v tis. osob) 

Ukazatel Jedn. 
Rok 2006 Rok 2007 Index 2007/06 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Počet 
vypravených 

vozidel v síti / den
ks 15 15 15 12 1,00 0,80 

Počet 
přepravených 

osob v tis. 
os 167 36 154 36 0,92 1,00 
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            Veřejnou linkovou dopravu (příměstské linky) zajišťuje společnost ČSAD 

Vsetín a.s. následujícími typy vozidel: 

Karosa C 934, C 943, C 954, LC 936, AXER, Volvo, Setra S 415 HD, Mercedes 0303   

SOR C 12, SOR C 10.5. 

 

BUS SLEZSKO a.s. 

            Linkami pravidelné osobní dopravy zajišťuje dopravní obslužnost mezi 

největšími městy regionu Moravskoslezského kraje. Počet linek do Ostravy v roce 2008 

činil 2 o celkové délce 97 km. 

    

Tab. 2.8 : Počet vypravených vozidel v síti / den (v ks) a přepravených osob (v tis. osob) 

 

Ukazatel Jedn. 
Rok 2006 Rok 2007 Index 2007/06 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Pracovní 
den 

Sobota  
Neděle 

Počet 
vypravených 

vozidel v síti / den
ks 12 4 12 6 1,00 1,50 

Počet 
přepravených 

osob v tis. 
os 221 21 230 31 1,04 1,48 

            Veřejnou linkovou dopravu (příměstské linky) zajišťuje společnost BUS Slezsko 

a.s. následujícími typy vozidel: 

Karosa C 934, C 943, C 954, LC 936, AXER, Volvo, SOR C 12, SOR C 10.5. 

 

 

Fotografie jednotlivých typů autobusů provozovaných v příměstských částech regionu 

Ostrava jsou uvedeny v příloze 1. 
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3 Analýza stavu využití malých autobusů v ČR 

Česká republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě. Sousedí na západě s 
Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. 
Svou rozlohou (78 886 km2) a počtem obyvatel (10,4mil.) je 20. největší město ve 
střední Evropě, jejíž centrem je hlavní město Praha (1 233 211 obyvatel), hlavní město 
České republiky. 

 
            Česká republika se skládá ze 14 krajů a to kraje Jihomoravského, Jihočeského, 

Královehradeckého, Libereckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, 

Plzeňského, Středočeského, Ústeckého, Vysočiny, Zlínského a Hlavního města Prahy.  

 

 

Obr. 3.1 : Mapa jednotlivých krajů ČR 

 

            Na území jednotlivých krajů je relativně dobrá nabídka dopravní obslužnosti. 

Dopravní obslužnost v závazku veřejné služby jednotlivých krajů je zajišťována 

rozdílným počtem dopravců. Vozidlový park, kterým je dopravní obslužnost 

v jednotlivých krajích zajišťována, je tvořen z velké části velkokapacitními autobusy 

karosa C 934, C 954 a C 955, v některých případech jsou nasazovány autobusy SOR 9.5 
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a minibusy  Mercedes Benz - Sprinter. Vlivem rozvíjející se integrace (optimalizace) 

veřejné dopravy se začínají objevovat v některých regionech jednotlivých krajů nové 

malokapacitní autobusy např. Isuzu Turquoise, nebo polský Solaris. 

 

Tab. 3.1 : Mikrobusy a autobusy registrované v ČR 
 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet celkem 18 259 20 627 19 948 20 134 20 331 20 416 

podle věkových kategorií                

do 2 let 1 437 1 833 1 830 1 782 1 757 1 885 

od 2 do 5 let 2 262 2 487 2 523 2 794 2 826 2 782 

od 5 do 10 let 3 138 3 569 3 777 3 976 4 228 4 473 

přes 10 let 11 422 12 738 11 818 11 582 11 520 11 276 

podle typu spotřebované energie          

benzínové 216 2 849 2 634 2 493 2 408 2 350 

dieselové 17 966 17 659 17 227 17 449 17 704 17 816 

ostatní 77 119 87 192 219 250 

Počet sedadel             

celkem  652 966 599 789 575 643 584 313 596 762 602 580

 

 

3.1 Problémy dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích 

            Kvalita obslužnosti v různých obcích jednotlivých krajů je velmi rozdílná. 

Například více než dvoutisícová obec má v hlavních směrech horší obslužnost než ani 

ne poloviční obec. Neprovázanost dopravních systémů železniční, dálkové, regionální a 

městské dopravy   v jednotlivých krajích způsobuje mezi sebou problémy: 

 
       a. Problémy při přestupech. 

       b. Souběhy doprav, které způsobují horší kvalitu a vyšší náklady dopravní  

           obslužnosti. 

       c. Vozový park dopravců je z velké většiny tvořen velkokapacitními  autobusy,  

           přitom zapojení malokapacitních autobusů by bylo na řadě linek možné. 
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            V Královehradeckém kraji vzhledem ke geografickým podmínkám jsou 

v linkové dopravě spíše využívány malé autobusy. Kromě malých autobusů v linkové 

dopravě zde také provozuji systém autobusů na telefonické objednání, kdy tento systém 

provozování je první svého druhu v celé ČR.  

            Tato služba je provozována v Rychnově nad Kněžnou, má několik segmentů a 

nese název „radiobus“. Není to konkurence veřejné dopravy, nýbrž její partner. Oba 

druhy služby se vzájemně doplňují. a zde je uplatnění malých autobusů nejlépe 

viditelné. Na základě dřívějších zkušeností byla vytipována období, kdy je poptávka po 

přepravě jen velmi malá a interval 60 minut je tedy zbytečný. Spoje vedené v tuto denní 

dobu vyjíždějí jen v případě zájmu cestujících na základě předchozí telefonické 

objednávky. Ve večerních hodinách je pak v každý pracovní den bez předchozí 

telefonické objednávky pravidelně přistavován autobus u nádraží jako rozvoz od 

večerních vlaků.  

            Jedním ze čtyř segmentu služby „radiobus“  je tzv. „radiobus  při MHD“. 

 

Radiobus při MHD 

Je efektivní a ekonomickým řešením pro zajištění dopravní obslužnosti pro: 

• města a obce 

• mikroregiony 

Jeho klíčovým úkolem je: 

• nahrazení nebo doplnění MHD dopoledne a večer, tedy v čase, kdy je málo 

cestujících (tzv. dopravního sedla), 

• nahrazení MHD o víkendech, 

• pravidelná doprava občanů např. na zahrádkářskou kolonii, koupaliště aj. 

Specifika služby radiobus: 

• vznikl jako doplňková nebo-li nadstandardní služba v městské hromadné 

dopravě, 

• vyjíždí pouze na telefonickou objednávku, 

• zajišťuje i na malém městě pravidelnou linkovou dopravu, která by jeho 

občanům byla jinak nepřístupná, nebo by její provoz byl velice neekonomický, 
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• „radiobus“ není taxi i když se jedná o prostředek na telefonické objednání, 

pohybuje se pouze po pevně stanovené trase a zastávkách, 

• je občanům města k dispozici během celého týdne (dle jízdního řádu). 

• ve všedních dnech v časech dopravního sedla, 

• o víkendech. 

Výhody systému radiobus: 

• cestující na malém městě mají možnost pravidelné linkové dopravy (každou 

hodinu), 

• vozidlo „radiobus“ vyjíždí pouze, má-li koho přepravit, 

• tím odpadají jízdy prázdného, nevytíženého vozu po městě, 

• 40 minut před jízdou je dispečinku znám počet cestujících, 

• velikost (kapacitu) „radiobusu“ lze operativně přizpůsobit množství cestujících. 

• vozidlem „radiobusu“ je povětšinu času mikrobus, který kapacitně pokrývá 

poptávku po přepravě v době dopravního sedla, 

• v případě většího množství objednávek nebo požadavku přepravy větší skupiny 

osob je na linku vypraven autobus s potřebnou kapacitou, 

• zavedením služby „radiobus“ došlo k optimálnímu rozložení cestujících do 

kapacit MHD během celého dne. 

            Pro různorodost jednotlivých částí služby „radiobus“, vždy společnost Audis 

Bus s.r.o. provozující tento projekt hledala optimální řešení v podobě vozidla, kterým 

bude jeho provoz zajištěn. V současné době je služba „radiobus“  zajišťována malými 

autobusy několika různých značek s více či méně specializovanou vnitřní výbavou. 

 

                                         

Obr. 3.2 : Vozidla služby radiobus  
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            Služba „radiobus“  je sice ojedinělá, ale obyvateli byla i tak kladně přijata. Za 

dva roky provozu vykazuje jedno vozidlo v Rychnově nad Kněžnou následující 

výsledky. 

 

Průměrné výsledky za měsíc v roce 2007 

Autobus na telefon si měsíčně objednalo   280 osob 

Rozvoz od vlaků byl proveden pro               90 osob 

Svoz do zaměstnání                                       95 osob 

Přeprava handicapovaných dětí                   370 osob 

Přeprava dětí do a ze školy                          370 osob 

Celkem                                                       1205 osob 

            Po dokončení integrace systému, vedení společnosti  Audis Bus s.r.o.  

předpokládá měsíční přepravu až 1900 osob na jedno vozidlo. [7]                                         
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4 Stanovení kriterií optimálního využití malých autobusů a  

   posouzení technických, technologických a ekonomických   

   podmínek jejich využití v příměstské dopravě 

 
4.1 Kritéria výběru vozidla 

            Dopravní prostředky příměstské dopravy se svými technickými vlastnostmi 

vzájemně odlišují. Účel použití dopravního prostředku je daný přepravními poměry a 

charakterem linky, rozsahem výměny cestujících na zastávkách, konstrukčním řešením 

pro určité vymezené skupiny apod. 

            Při posuzování jejich vlastnosti se jednotlivé dopravní prostředky hodnotí 

s použitím soustavy kritérií, kterým je přiřazena odpovídající váha důležitosti. 

Stanovení kritérií optimálního využití malých autobusů jsem provedl s použitím metod 

multikriteriálního hodnocení. 

 

Mezi kritéria optimálního využití malých autobusů patří: 

 Přepravní kapacita – hodnocená ve vztahu k maximální intenzitě přepravního 

proudu na  lince, nebo v daném přepravním směru. Toto kritérium může být 

limitujícím  hlavně při velkých intenzitách  přepravního  proudu                       

(cca 4 500 osob . h-1 a větších).  

 

         Problém volby kapacity autobusů při existujících linkách a počtu a poloze 

jednotlivých spojů spočívá v otázce, zda se vyplatí pořídit malý autobus, pokud to 

znamená zmenšení intenzity využití obou takových autobusů. Jako většina 

ekonomických problémů, nemá ani tento jediné jednoznačné řešení. Jeho výsledek 

závisí na konkrétních podmínkách v případě, který má být řešen.  Průměrná 

přepravní kapacita malého autobusu se pohybuje o kolo 19 cestujících + 1 místo pro 

řidiče.  Tato přepravní kapacita by měla především vyhovovat k přepravě osob na ne 

zcela vytížených linkách osobní dopravy.  

                               

 Investiční náklady – považované za významné ekonomické kriterium a  vybudování 

dopravních staveb a dopravních zařízení. Investiční náklady na pořízení malého 

 22



Diplomová práce                                                                                    Bc. Michal Jahn                    

autobusů ve standardním provedení jsou řádově nižší v porovnání s velkým 

autobusem. 

        Cena malého autobusu ve standardním provedení činí 1 475 000 Kč, zatím co 

cena na pořízení velkého autobusu ve standardním provedení  se pohybuje řádově o 

kolo 3 000 000 Kč. Toto kritérium bývá často zhodnocováno při výběru daného 

dopravního prostředku na ne zcela vytížených linkách osobní dopravy.  

                    

 Provozní náklady – hodnocené v peněžních jednotkách jako absolutní nebo 

jednotkové náklady provozu příslušného dopravního prostředku za rok.  

 

         Provozní náklady malého autobusů v porovnání s velkým jsou nižší, což bývá 

pro samotného dopravce důležitým kritériem, z hlediska volby daného dopravního 

prostředků a zároveň jeho samotného provozování. Znatelný rozdíl provozních 

nákladů nastává především u spotřeby PHM, odpisy vozidla, servis a opravy. 

 

 Spolehlivost – dopravního  prostředku  po stránce  technické a  také spolehlivost 

provozu jeho příslušné dopravní cesty.  

 

         Spolehlivost daného dopravního prostředků bude odvíjená už od jeho samotné 

volby. Při výběru malého typu autobusu budeme zvažovat jeho technické parametry 

(maximální výkon motorů, celková hmotnost, pohotovostní hmotnost, stoupavost ). 

Výrobci zabývající se výrobou malých autobusů poskytují na veškeré jeho části i 

díly patřičnou záruku a také řádnou pravidelnou kontrolu autorizovaných servisech. 

Doba provádění intervalů pravidelných kontrol se zvýšila na 45 000 km, čímž 

zároveň dokazují vysokou životnost i spolehlivost těchto vozidel. 

     

 Nerovnoměrnost  přepravního proudu – hodnocená součinitelem přepravní  

                                 nerovnoměrnosti přepravního proudu jsou nedostatečně využité investičně náročné 

dopravní prostředky, stavby a zařízení, což se odráží ve vysokém podílu nákladů na 

odpisy v jednotkových provozních nákladech. 

                                  

                                          Na jednotlivých linkách se stanovují potřebné počty vozidel, počty spojů, příp. 

linkové intervaly dopravy. V souvislosti s přepravní špičkou je počet vozidel během 

dne (případně během týdne, roku) různý. Jak z provozních tak i z kapacitních 
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důvodů a z důvodů kvality dopravy počet vozidel v provozu neodpovídá svou 

nabídkou míst (přepravní kapacitou) přepravním požadavkům. V porovnání 

s potřebou počtu vozidel v provozu je v době přepravní špičky jejich počet menší 

než je nutné a to z důvodů nedostatku kapacity. V době přepravního sedla je počet 

vozidel v provozu větší než je nutné, protože v této době je k dispozici dostatek 

kapacity a dopravce může nabídnout větší kvalitu přepravy. 

 

 Vliv na životní prostředí – hodnocený úrovní negativních vlivů, dopravních 

prostředků, tj. hluku, emisí, prašnosti, kapalných odpadů, vibrací a také estetickým 

řešením.  

 

         Vztah dopravy a životního prostředí je v současnosti ustavičným problémem a 

jedním z výrazných impulzů rozvoje přemísťovacího procesu. Dopravci se snaží 

nabízet cestujícím v oblasti kvality dopravy nejen zvýšené pohodlí, ale také jde 

z jejich strany o snahu různými prostředky snížit právě dopad na životní prostředí. 

Emisní limity dnes všech vyráběných malých autobusů vyhovují směrnici podle 

norem EU a zároveň jsou přizpůsobovány pro provoz pro oblasti se zvláštními 

požadavky na emise (lázně, pěší zóny apod.). Lepší odhlučnění malých autobusů se 

dnes pohybuje na úrovni osobních vozů. 

 

 Energetická náročnost – dostupnost pohonných hmot a energie, hodnocená jejich 

absolutní a relativní spotřebou.  

 

         Spotřeba všech druhů energií a pohonných hmot tvoří jednu 

z nejvýznamnějších položek kalkulačního vzorce a proto je jí věnována zvýšená 

pozornost s cílem nalezení nákladových úspor. Malé autobusy jsou již dnes běžně 

vybaveny úspornějšími motory s vyšším výkonem až 100KW, splňující emisní 

normy Euro 4. Nově vyráběné motory se vyznačují nižší spotřebou nafty až o 16%, 

což pro samotného dopravce znamená  značnou část nákladových úspor. 

 

 Struktura a topografie území – funkční členění, formy osídlení (plošná, lineární, 

satelitní), struktura a kapacita komunikační sítě, stupeň urbanizace, hustota 

obyvatel, rozsah objížďky a vyjížďky za prací a do škol, směrové a výškové poměry 
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vedení tras linek, plošná náročnost dopravních prostředků, tj. podmínek, které 

umožňují nebo neumožňují provoz hodnocených dopravních prostředků.  

 

         V současnosti se rychlý růst měst, rozvoj aktivit obyvatel a odtud i růst 

intenzity dopravy staví do protikladu s existující strukturou komunikační sítě. 

Dopravní vztahy mezi jednotlivými částmi měst, center a obydlenými oblastmi se 

stěžují. K jejich správné prostorové organizaci je třeba vytvořit organickou vazbu 

mezi sociálně-ekonomickou a funkční strukturou oblastí a měst, mezi rozmístěním 

zdrojů a cílů a dopravní síti linek hromadné osobní dopravy. 

 

 Očekávaný růst přepravních požadavků – použije se u kriteria přepravní kapacity, 

intenzity přepravního proudu a jeho nerovnoměrnosti.  

 

         Před nasazením malých autobusů je nutno provést důkladnou přípravu, ujasnit 

si především první nasazení na vhodné spoje, příp. linky a vytvořit turnusy tak, aby 

přepravní potřeba nepřesáhla kapacitu nabízených autobusů. 

 

 Způsob provedení a doba výstavby technické základny – hodnocení možnosti na 

sebe navazujících etap výstavby a využívání postupně budovaných úseků tratí a tím 

také rozložení investičních nákladů do delšího časového období.  

 

         Při tvorbě dopravního systému je potřebné brát v úvahu koordinaci všech 

druhů dopravy a jejich vzájemné vztahy. Modernizací současných a výstavba 

nových dopravních systému vede k vytváření lepších podmínek obyvatelstva a 

zároveň ke zlepšení životního prostředí. 

 

 Kvalita dopravní obsluhy – s tím že daný prostředek na základě svých vlastností 

umožňuje plošnou dopravní obsluhu daného území, nabízí odpovídající dobu 

přemístění, cestovní rychlost, pravidelnost, bezpečnost, pohodlí, schopnost 

uspokojit požadavky v prostoru a čase.  

 

         Názory na ,, výhodnost´´ či ,,nevýhodnost´´ určitého dopravního prostředku a 

dopravního systému se mění. Výhodnost malého autobusů by měla především 

spočívat v jeho využití. Použití těchto vozidel je různorodé, od krátkých městských 
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a příměstských linek s malou frekvenci přes okružní jízdy malých skupin 

historickými městy, od svozu obyvatel okrajových vilových části do center měst až 

po dovoz děti do/ze škol z malých obcí atd. 

 

 Dopravně technické vlastnosti – dopravního prostředku hodnoceného jeho 

technickými, technologickými parametry, počtem a šířkou dveří a jinými 

vlastnostmi dopravních prostředků využitelných v řešeném území. 

 

         Technicko-technologické parametry malých autobusů odpovídají mnoha 

požadavkům ze strany dopravců. Dnes využívané a zároveň i vyráběné malé 

autobusy jsou standardně vybaveny elektricky ovládanými předními dveřmi, 

polovysokými vypolstrovanými tkaninou čalouněnými sedadly, dostatečným 

větráním a klimatizaci. Malé autobusy jsou homologovány podle předpisu ECE, 

které se na ně vztahují. Tím je mimo jiné zaručeno, že každé vozidlo je na nejvyšší 

technické úrovni s ohledem na ekologii a bezpečnost jak silničního provozu tak 

posádky a cestujících (pevnost karosérie, bezpečnostní pásy pro cestující, pevnost 

sedadel atd.). 

 

 Technická náročnost údržby a oprav – dopravních prostředků, dopravních cest a 

zařízení v návaznosti na jejich spolehlivost, vybavenost středisek údržby a oprav, 

rozsah údržby a oprav, záruční podmínky apod. 

 

         U dnes vyráběných malých autobusů jsou požadavky na opravy a údržby 

minimální z důvodu vysoké životnosti a spolehlivosti těchto vozidel. Novější 

technologie výroby umožňuje automatické seřizování brzd a spojky, hydraulická 

zdvihátka ventilů. Dosavadní zkušenosti z provozu vykazují, že mezi stanovenou 

údržbou (45 000 km) nevyžadují tyto  malé autobusy mimo kontrolu a dolévání 

provozních kapalin, kontrolu tlaku v pneumatikách a dolévání nafty žádnou 

pozornost a neustále opravy. 

 

 Struktura současné používaných dopravních prostředků- je hodnocena počtem  

druhů a typů používaných dopravních prostředků. V případě výběru dopravního 

prostředků, který není v současnosti používaný v systému hromadné osobní 

dopravy, je nutné hodnotit změnu tzv. ,,tradice”, protože kromě podstatného zásahu 
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do technické základny existujícího dopravního systému jde i o profesionální a 

personální změny.[3] 

          

         Malé autobusy na bázi dodávkových vozidel získávají čím dál více na 

významu. Je stále více míst na trhu hromadné osobní dopravy, která jsou svými 

individuálními  požadavky nebo požadavky menších skupin lidí na rozhraní 

s dopravou individuální. A právě tam se mohou vměstnat tyto malé autobusy.  

 

 

4.1 Posouzení technických, technologických a ekonomických podmínek  

 
Technické podmínky 

            Technika používaná v příměstské dopravě by měla splňovat určité požadavky, 

podle toho pro jaký účel je určena. Dnes vyráběné a zároveň provozované malé 

autobusy lze charakterizovat především novými úspornějšími motory nové převodovky, 

nápravy a řízení, zlepšení klasického listového pérování a v neposlední řadě 

prodloužení lhůt pro údržbu a výměnu oleje na 45 000 km. Vývoj těchto autobusů 

nabízí čím dál větší komfort a jízdní pohodlí (pérování, hlučnost jízdy apod.), ale 

současně vnitřním vybavením dosahují tyto autobusy úrovně, která byla donedávna jen 

doménou velkých autobusů.  U dnes vyráběných malých autobusů je však podstatné, že 

nenáročností na údržbu a prodloužením intervalu údržby je možné jeho použití i u 

malých dopravců bez opravárenského zázemí. U velkých dopravců pak minimalizovat 

technickou základnu, nebo hledat její jiné využití. Mezi technické podmínky daného 

malého autobusu řadíme především jeho max. výkon, kapacita, celková hmotnost, 

pohotovostní hmotnost, délka, šířka, výška, spolehlivost, počet a šířka dveří.  
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Technologické podmínky 

          Linkovou autobusovou dopravu může dopravce provozovat na základě udělené 

licence. Jejím základním prvkem je jízda autobusů při obsluze příslušné linky, tedy při 

zajišťování konkrétního spoje. 

 

          Mezi technologické podmínky autobusové dopravy řadím především oběh na 

daných linkách. Výchozím podkladem pro navržení linky a počtu časových poloh spojů 

by měl být průzkum přepravních potřeb. Základním předpokladem ekonomické 

efektivnosti provozu linky je dostatečný počet cestujících ve vztahu k nabízené 

kapacitě. Podnikatel v linkové autobusové dopravě bude zpravidla úspěšnější, pokud 

zajišťuje provoz  několika linek, a to zejména v případě, že frekvenci cestujících, resp. 

špičky této frekvence se nesčítají. Za takového předpokladu není vhodné přiřadit každý 

autobus ke konkrétní lince, ale je efektivnější organizovat oběhy autobusů při obsluze 

několika linek. Takové řešení však brání přizpůsobit kapacitu autobusů intenzitě 

(frekvenci) na každé konkrétní obsluhované lince (v případě velkých změn frekvence na 

jednotlivých spojích téže linky) dokonce přizpůsobit kapacitu takto proměnlivým 

podmínkám. Je tedy zcela pochopitelné přesvědčení laiků, že provozovatel linky 

zajišťuje některé spoje nepřiměřeně kapacitním autobusem. 

 

            Problém spočívá v rozhodnutí o efektivním přiřazení autobusů obsluze linek a 

jednotlivých spojů na nich. Pro malé autobusy je tedy nutno vybírat linky s menším 

počtem cestujících, kdy počet cestujících na dané lince nepřesáhne kapacitu malého 

autobusů.  

            Použití malých autobusů je různorodé od krátkých městských a příměstských 

linek s malou frekvenci přes okružní jízdy malých skupin historickými městy, od svozu 

obyvatel okrajových obcí do center měst, transfery z/na letiště, tématické zájezdy 

sportovních skupin, dovoz dětí do/ze škol z malých obcí, atd. 
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Ekonomické podmínky   

          Za významné ekonomické podmínky využití malých autobusů považuji 

především investiční a provozní náklady. Investiční náklady jsou hodnocené jako 

náklady na pořízení dopravních prostředků a na vybudování dopravních staveb a 

dopravních zařízení. Investiční náklady na pořízení malého autobusů ve standardním 

provedení činí 1 475 000 Kč. Pro ilustraci uvádím v tab. 4.1. pořizovací ceny malých 

autobusů ve srovnání s velkými. 

 

Tab. 4.1 : Ceny jednotlivých typu autobusů 

Typ Počet míst k sezení Cena 

Iveco Daily S2000 19+1 1 475 000 Kč 

Volswagen Crafter 19+1 1 774 000 Kč 

Mave - nízkopodlažní 20+2 3 175 000 Kč 

Karosa Midway 9.7M 35 2 820 000 Kč 

Karosa Crosway 10.6M 45 3 420 000 Kč 

Karosa Crosway 12.8M 53 3 924 000 Kč 

             

             

 

Provozní náklady hodnotíme v peněžních jednotkách jako absolutní nebo jednotkové 

náklady provozu příslušného dopravního prostředku za rok. Mezi významné provozní 

náklady patří především spotřeba PHM a trakční energie, přímý materiál, přímé mzdy, 

přímé odpisy, přímé opravy a údržba a ostatní přímé náklady. Podrobný přehled 

přímých nákladu malého autobusů na 1 vozový km ve srovnání s velkým autobusem je 

uveden v tab. 4.2.[6] 
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Tab. 4.2 : Přehled provozních nákladů malého a velkého autobusu 

Položka Jednotka 
SOR C 7.5 Karosa C 934

Kč/km Kč/km 

 

Pohonné hmoty, oleje   Kč/vozkm 5,18 7,41 

Pryžové obruče   Kč/vozkm 0,25 0,41 

Ostatní přímý materiál, energie    Kč/vozkm 0,24 0,75 

Přímé mzdy Kč/vozkm 5,26 5,26 

A
ut

ob
us

y 
ce

lk
em

 Odpisy Kč/vozkm 0,79 0,15 

Pronájem dopravních prostředků (leasing) Kč/vozkm 0,26 0,34 

Opravy a udržování autobusů Kč/vozkm 2,60 2,55 

Silniční daň Kč/vozkm 0,03 0,01 

Pojištění (zákonné, havarijní) Kč/vozkm 0,46 0,50 

O
st

at
ní

 p
řím

é 
ná

kl
ad

y 

Cestovné Kč/vozkm 0,45 0,45 

Odvody do fondů Kč/vozkm 1,36 1,36 

Jiné ostatní přímé náklady Kč/vozkm 3,68 4,66 

 
Provozní náklady celkem 

 
Kč/vozkm 20,56 23,85 

 

            Kalkulace na 1 vozkm je vypočtena jako podíl nákladu v Kč a ujetých vozových 

kilometrů celkem. Pro větší vypovídací schopnost je v tabulce uveden  malý autobus ve 

srovnání s velkým. Z tabulky je především patrný celkový rozdíl provozních nákladů 

malého autobusu ve srovnání s velkým, který činí 3,29 Kč/vozkm.  

            Tento rozdíl nastává především z důvodu rozdílné spotřeby PHM, pryžových 

obručí, kdy cena pneumatiky (dle rozměrů a typu autobusu) je rozdílná. 

Nepřehlédnutelným faktorem je také rozdíl ostatního přímého materiálu, kdy objemy 

náplní provozních kapalin (oleje, fridex apod.) jsou u jednotlivých typů autobusů 

rozdílné. U malého typu autobusů je tento objem náplní provozních kapalin menší což 

má i za následek, že ostatní přímé náklady na provoz těchto autobusů jsou nižší. 

 

 

 30



Diplomová práce                                                                                    Bc. Michal Jahn                    

4.2 Kritéria optimálního využití malých autobusů 

 
Přepravní kapacita 

            Přepravní kapacita malých autobusů ve vztahu k maximální intenzitě 

přepravního proudu osob, musí být rovná nebo větší než maximální intenzita 

přepravního proudu osob na řešené lince. 

 

 

max,
60

h
N O

i
K

≤
⋅⋅ χ

       [osoba . h-1]                               (4.1) 

 

Oh, max – maximální intenzita přepravního proudu  [osoba . h-1] 

KN – kapacita vozidla daná normální obsaditelnosti vozidla  [místo] 

χ – součinitel využití kapacity  [-] 

i – linkový interval dopravy  [min] 

60 – převod hodiny na minuty  [min . h-1] 

 

 

Finanční náklady 

            Při výběru dopravního prostředku se upřednostní ten, který vykazuje menší 

provozní náklady za předpokladu dosažení očekávaného dopravního výkonů. Čím vyšší 

bude využití malých autobusů, tím dosáhneme větších úspor ve spotřebě PHM (odpisy, 

opravy a údržby, pryžové obruče atd.) 

 

 

Spolehlivost 

            Maximální spolehlivost malých autobusů nastává tehdy, nevzniknou-li žádné 

poruchy v průběhu jejich provozu a počet poruch bude menší než celkový počet ujetých 

km daného vozidla za rok. 

 

                                           100⋅=
ev

pr

VH
VH

α       [%]                                                   (4.2)       
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α – součinitel využití vozového parku   [%] 

VHpr – vozohodiny v provozu, hodiny využité na přepravní práci   [h] 

VHev – vozohodiny v evidenci – norma doby provozu nebo využitelnosti vozidel   [h] 

 

 

 

Obsaditelnost 

            Obsaditelnost vozidla na dané lince musí být rovna poměru skutečně 

přepraveného počtu osob, které je možné maximálně přepravit, neboli poměrem 

skutečné dosažené práce k maximálně možné dosažitelné přepravní práci. 

 

                                                100
max

⋅=
P
Pskχ     [%]                                                    (4.3)       

 

χ – součinitel využití kapacity (obsaditelnosti)    [%] 

Psk – skutečně dosažená přepravní práce   [oskm] 

Pmax – maximální přepravní práce = dopravní práce   [oskm = mískm] 

 

          

Vliv na životní prostředí 

           Dosažení minimálních exhalací pro provoz v oblastech se zvláštními požadavky 

na emise (lázně, pěší zóny apod..)[3] 
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5. Návrh efektivní varianty využití malých autobusů v    

    podmínkách regionu Ostrava  

            Region  Ostrava naleznete na severovýchodě České republiky. Jeho charakter  

nejlépe odráží slogan „Region kontrastů a příležitostí“. Jednotlivé turistické oblasti, 

kterými jsou  Jeseníky, Opavsko, Ostravsko, Těšínské Slezsko, Beskydy a Poodří, 

skutečně vytváří nezaměnitelný kolorit jedinečných kontrastů a zážitků. Region je 

mixem nádherné přírody, množství kulturních, architektonických, sakrálních a 

technických památek, ale i řady sportovních zařízení a relaxačních center. To vše navíc 

podtrženo pohostinností, upřímností a folklórem jeho obyvatel. Svou rozlohou (8700 

km2) a počtem obyvatel (1,6 mil.) je největší a zároveň nejpestřejší turistickou oblastí, 

jejíž centrem je město Ostrava (323 000 obyvatel), třetí největší město České republiky. 

            V současné době jsou v příměstských částech  integrovaného systému regionu 

Ostrava provozovány především velké autobusy o kapacitě 46 míst a tzv. ,,střední´´ 

autobusy o kapacitě 40 míst. Díky tomuto nepříliš dobrému stavu využití daných 

autobusů v příměstských částech regionu Ostrava, je snaha zavést ještě minimálně jednu 

kategorií autobusů tzv. malý autobus, který by lépe dokázal reagovat na některé výkyvy 

mezi špičkou a sedlem. Na základě těchto předpokladů navrhuji určitou efektivní 

variantu využití malého autobusu, který by měl přispět ke zlepšení příměstské dopravy 

v okolních obcích regionu Ostrava. 

Návrhem trasy efektivního využití malého autobusu v regionu Ostrava vycházím ze tří 

základních předpokladů: 

- využití dosavadních tras i zastávek linkových autobusů, které obsluhují 

danou oblast. 

- volba časově nejkratší trasy, trasa záměrně vedená přes nástupní stanici 

Svinov-mosty, která je jednou z nejdůležitějších dopravních uzlů 

v oblasti Ostravy. 

- podstatou je svoz obyvatel z okolních obcí do centra města. 

Navrhovaná 19 km trasa linky malého autobusů vychází z kombinace tras stávajícího 

linkového vedení, které je uvedeno v tab. 5.1. Platný jízdní řád této linky je uveden 

v příloze 2. 
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Tab. 5.1 : Přehled stávající linky obsluhující oblast, ze které vychází návrh  

trasy malého autobusů 

Linka Místa zastávek 

910288 

Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová MHD-Ostrava,Mar.Hory MHD-
Ostrava,Hulváky MHD-Ostrava,Svinov,mosty horní zast. MHD- 
Ostrava,Poruba,vozovna MHD-Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká MHD-
Velká Polom,,aut.st.-Velká Polom,,kaple-Dolní Lhota,,křiž.-Dolní 
Lhota,,has.zbroj.-Dolní Lhota,,DPMO MHD-Čavisov,,obecní úřad 

 
 
 
 
 

 
Obr. 5.1 : Trasa navrhovaného malého autobusu vedená 

z Moravské Ostravy – do Čavisova 

 

 

 

            Po provedení dopravního průzkumu na navrhované trase, jsem zjistil, že počet 

přímých spojení, bez nutnosti přestupu je na této trase nízký (5). Dále však cestující, 

kteří jsou na navrhované trase stávající linky přepravování nenaplňují kapacitu velkého 

autobusů, který je na této trase a konkrétní lince provozován. Průměrný počet 

přepravených osob na stávající  lince činí 35 osob. 
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            Na základě tohoto dopravního průzkumu doporučují, aby byl malý autobus 

provozován právě ve vymezené příměstské části Ostravy a to ve spolupráci se 

zastupiteli okolních obcí. Provoz malého autobusu bude hlavně určen pro samotné 

obyvatelé okolních obcí příměstských části města Ostravy (seniorů, pracujících, děti a 

žáků) a jejich svozu do centra města bez nutnosti vázat se používáním vlastního 

automobilů.  

            ávrh především vychází ze vzorového příkladu využití „radiobusu“ v Rychnově 

nad Kněžnou. Také v mém případě pojede malý autobus po předem navržené trase 

(kopíruje trasy některých stávajících linek) a dle zpracovaného jízdního řádu tab. 5.2. 

 

Hlavní specifika malého autobusu budou především spočívat pro: 

 

 Pravidelná doprava občanů okolních obcí 

            Např. do zaměstnání, škol, k lékaři atd. 

 

 Svoz a rozvoz obyvatel okolních obcí po nákupních centrech 

            Nabídne především seniorům možnost zajistit si nákup v nákupním centru 

v dopoledních hodinách. Umožní seniorům důstojné cestování tím, že je nenutí ,,mačkat 

se“ ve frekventovaných linkách MHD. 

 

 Přeprava dětí do a ze zájmových kroužků 

            Tato činnost je plánována dle rozdělení kroužků v daném školním roce. 

 

            Pro cestující budou k dispozici letáčky s navrženým jízdním řádem malého 

autobusu ty navrhují umístit nejen na jednotlivých zastávkách, ale také na jednotlivých 

úřadech okolních obcí, které se budou finančně podílet na provozování této doplňkové 

dopravy. Dále budou umístěny v městských centrech na území okresu Ostrava –město , 

kde poslouží jako informační materiál o poskytování nové služby obyvatelům okolních 

příměstských části města Ostravy. Dopravce tedy bude muset i počítat s náklady na 

případnou propagační kampaň, kdy její podstatou bude seznámení potenciálních 

zákazníků s nově nabízenou službou. 
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            Při návrhu vhodné ceny nabízené služby přihlížím především na fakt zkušebního 

provozu a doporučuji proto zaváděcí cenu. Cestující při nástupu do vozidla zaplatí 

hotově,  cena nabízené služby je stanovena dle platného tarifu Veolia Transport a.s., 

dále bude pro tento druh přepravy navýšena o šestikorunový příplatek. 

 

            Navrhuji, aby prokazatelná ztráta této nabízené služby byla dofinancována 

jednak městem Ostrava, ale také okolními obcemi, kterými je navrhována trasa vedena. 

Při následné koordinaci ceny se bude přihlížet především na oblíbenost této nabízené 

služby a dopravce se zároveň bude snažit přiblížit městům, která už s touto službou mají 

větší zkušenosti. 

            Zastávky volím v místech důležitých dopravních uzlů v oblasti Ostravy. Po 

určité době provozu malého autobusu by mohlo dojít k nárůstu počtu zastávek na 

základě požadavků cestujících, ale také samotných zastupitelů jednotlivých okolních 

obcí příměstských části města Ostravy. 

            Navrhovaný malý autobus umožní obyvatelům okolních obcí  přepravy bez 

mnohdy náročného vyhledávání vhodného linkového spojení a zároveň umožní přímou 

přepravu bez přestupů. V neposlední řadě návrh alespoň v částečné míře omezí výkyvy 

mezi tzv. dopravním sedlem a dopravní špičkou. 
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Tab. 5.2 : Návrh jízdního řádu malého autobusu trasa Ostrava - Čavisov 

123456 - Ostrava - Velká Polom - Dolní Lhota - Čavisov   
Přepravu zajišťuje: Veolia Transport a.s.; Ostrava; 597 827 591, 597 827 580  
                                                                                                                                            Platí od 1.1.2010 do 31.12.2010

 Spoj 
Linka č.123456 km 1 3 5 7 9 11 13 15 

Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová MHD 0 6:07 8:11 10:25 12:29 14:35 16:39 18:53 20:47
Ostrava,Mar.Hory MHD 1 6:10 8:14 10:28 12:32 14:38 16:42 18:56 20:50
Ostrava,Hulváky MHD 2 6:13 8:17 10:31 12:35 14:41 16:45 18:59 20:53
Ostrava,Svinov,mosty horní zast. MHD 5 6:18 8:22 10:36 12:40 14:46 16:50 19:04 20:58
Ostrava,Poruba,vozovna MHD 8 6:25 8:29 10:43 12:47 14:53 16:57 19:11 21:05
Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká MHD 9 6:28 8:32 10:46 12:50 14:56 17:00 19:14 21:08
Velká Polom,aut.st. 14 6:36 8:40 10:54 12:58 15:04 17:08 19:22 21:16
Velká Polom,kaple 15 6:38 8:42 10:56 13:00 15:06 17:10 19:24 21:18
Dolní Lhota,křiž. 17 6:41 8:45 10:59 13:03 15:09 17:13 19:27 21:21
Dolní Lhota,has.zbroj. 18 6:43 8:47 11:01 13:05 15:11 17:15 19:29 21:23
Dolní Lhota,DPMO MHD 18 6:45 8:49 11:03 13:07 15:13 17:17 19:31 21:25
Čavisov,obecní úřad 19 6:49 8:53 11:07 13:11 15:17 17:21 19:35 21:29

 

123456 - Ostrava - Velká Polom - Dolní Lhota - Čavisov   
Přepravu zajišťuje: Veolia Transport a.s.; Ostrava; 597 827 591, 597 827 580  

Platí od 1.1.2010 do 31.12.2010

 Spoj 
Linka č.123456 km 2 4 6 8 10 12 14 16 

Čavisov,obecní úřad 19 7:09 9:13 11:27 13:33 15:37 17:41 19:55 21:39
Dolní Lhota,DPMO MHD 18 7:13 9:17 11:31 13:37 15:41 17:45 19:59 21:43
Dolní Lhota,has.zbroj. 18 7:15 9:19 11:33 13:39 15:43 17:47 20:01 21:45
Dolní Lhota,křiž. 17 7:17 9:21 11:35 13:41 15:45 17:49 20:03 21:47
Velká Polom,kaple 15 7:20 9:24 11:38 13:44 15:48 17:52 20:06 21:50
Velká Polom,aut.st. 14 7:22 9:26 11:40 13:46 15:50 17:54 20:08 21:52
Ostrava,Pustkovec,Pustkovecká MHD 9 7:30 9:34 11:48 13:54 15:58 18:02 20:16 22:00
Ostrava,Poruba,vozovna MHD 8 7:33 9:37 11:51 13:57 16:01 18:05 20:19 22:03
Ostrava,Svinov,mosty horní zast. MHD 5 7:40 9:44 11:58 14:04 16:08 18:12 20:26 22:10
Ostrava,Hulváky MHD 2 7:45 9:49 12:03 14:09 16:13 18:17 20:31 22:15
Ostrava,Mar.Hory MHD 1 7:48 9:52 12:06 14:12 16:16 18:20 20:34 22:18
Ostrava,Mor.Ostrava,Průmyslová MHD 0 7:51 9:55 12:09 14:15 16:19 18:23 20:37 22:21

 

 

Poznámky : 
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5.1 Návrh vhodného dopravního prostředku 

          Při návrhu vhodného typu dopravního prostředku jsem provedl porovnání 

jednotlivých typů malých autobusů , které jsou dnes nejčastěji vyráběny. Porovnání 

jsem prováděl především na základě pořizovací ceny těchto vozidel, ale také jejich 

technických parametrů které jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

Tab. 5.3 : Porovnání jednotlivých typů malých autobusů 

Typ 
Výkon Krouticí  

moment
Celková 

hmotnost
Počet 
dveří

Počet míst 
k sezení 

Počet míst 
k stání Cena 

kW N.m t  -  -  - Kč 
Mercedes-Benz 

Sprinter 110 330 5 500 1 18+1 0 1 783 000

Iveco Daily 
50C15 100 350 5 400 1 17+1 5 1 325 000

Iveco Daily 
S2000 107 350 5 400 2 19+1 5 1 475 000

Volkswagen 
Crafter 50 100 300 5 000 1 19+1 2 1 774 000

 

            Na základě tohoto porovnání jednotlivých typů dnes nejčastěji vyráběných 

malých autobusů doporučuji zakoupení malého autobusu značky Iveco Daily S2000. 

Tento typ malého autobusu volím jednak z důvodu ekonomického provozu a dále proto, 

že se jedná o vozidlo vhodné pro provoz na středních a delších tratích, určené 

k přepravě osob na ne zcela vytížených linkách osobní přepravy. Tato volba daného 

dopravního prostředku, by měla být dle mého názoru pro podmínky provozování 

v příměstských částech regionu Ostrava zcela dostačující. Pracoviště řidiče je 

standardně vybaveno sedadlem s bezpečnostním trojbodovým pásem, bederní opěrkou 

hlavy a vyhříváním. Cestující mohou do vozu nastupovat dvěmi elektricky ovládanými 

dveřmi. Iveco Daily S2000 je vybaven vysokými, vypolstrovanými a tkaninou 

potaženými sedadly, která umožňují cestujícím dostatek pohodlí.[8] 

            Některé technické parametry vozidla jsou uvedeny níže, technická dokumentace 

výrobce dále v příloze 3. 
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Technické údaje vozidla Iveco, Daily S2000 

délka ………………………………………………………. 6 498 mm                                                      

šířka ……………………………………………………….. 1 996 mm 

výška ………………………………………………………. 2 745 mm 

celková hmotnost ………………………………………….. 5 400 kg 

pohotovostní hmotnost …………………………………….. 3 700 kg 

motor …………………….……………Iveco Daily Unijet FIC (Euro4) 

max. výkon …………………………………………………107 kW 

krouticí moment …………………………………………….350 N.m 

převodovka .…ZF S6.300 šestistupňová, mechanická, synchronizovaná 

počet míst k sezení ………………………………………….19+1  

počet míst k stání ……………………………………………5 

 

Obr. 5.2 : Iveco, Daily S2000  

     

Obr. 5.3 : Vnitřní interiér Iveco, Daily S2000  
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5.2 Volba vhodného dopravce 

            Povolení pro podnikání v osobní dopravě se vydává na základě splnění 

podmínek vyplývajících ze zákona o silniční dopravě č. 111/1994Sb. Zásadou dnešního 

podnikání v pravidelné linkové autobusové dopravě je výběrové řízení  tzn. na udělení 

konkrétní licence na danou linku. Žadatel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti 

dle výše uvedeného zákona. .[5] 

 

            Po důkladném průzkumů současných dopravců provozující autobusovou 

dopravu v příměstských částech regionu Ostrava navrhuji, aby navrhovaný malý 

autobus do praxe zavedla společnost Veolia Transport a.s. a to hned z několika důvodů:    

       

- společnost, která má podmínky a zkušenosti k tomu, aby provedla danou 

koordinaci malého autobusu se stávajícími linkami; 

- vzdálenost parkovacích ploch a garáží vozového parku společnosti 

Veolia Transport se nachází v Ostravě na ulici Vítkovické, tedy pouze 

1,8 km od nástupní trasy malého autobusu (Mor.Ostrava, Průmyslová 

MHD); 

- provozovna společnosti se nachází taktéž v Ostravě, zde je již zavedeno 

pracovitě dispečinku autobusové dopravy; 

- vhodné zázemí pro údržbu a opravy vozidel; 

 

 

            Dopravní společnost Veolia Transport a.s., se orientuje na pravidelnou osobní 

dopravu v rámci okresu, mezinárodní a vnitrostátní dopravu. Dřívější název této 

společnosti byl Connex Morava a.s., avšak v roce 2005 se stala jediným akcionářem 

společnost Connex Czech Holding a.s., Česká republika, která změnila název na Veolia 

Transport Česká republika a.s.. Průměrný počet zaměstnanců této společnosti v roce 

2008 činil 1 178.  
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            V současnosti společnost disponujeme cca 840 autobusy s průměrným stářím 

vozového parku 8 let. Zajišťuje provoz 4 mezinárodních a 11 dálkových linek, 49 linek 

MHD a 400 příměstských linek.[9] 

 

 

Hlavní předmět podnikání společnosti Veolia Transport a.s.: 

- silniční motorová doprava 

- technická a ekonomická činnost 

- leasing spojený s financováním 

- reklama, propagace, inzerce 

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 

- poradenství v oblasti dopravy 

- provozování cestovní agentury 

- směnárenská činnost 

- poskytování služeb a informací cestujícím v osobní autobusové dopravě 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví 

- psychologické poradenství diagnostika 

-   pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí       

 

          Dopravní činnost společnosti Veolia Transport a.s. by se v případě zavedení 

malého autobusu  rozšířila o novou službu, zaměřenou především na využití malého 

autobusu v  příměstských částech Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41



Diplomová práce                                                                                    Bc. Michal Jahn                    

 

6 Vyhodnocení návrhu 

 
6.1 vyhodnocení z hlediska provozu a kvality navrhované služby 
 
Délka navrhované trasy: 

-   lz = 19 km, trasa Mor. Ostrava, průmyslová MHD – Čavisov, obecní úřad 

 

Doba jízdy: 

-   ts = max.31min 

            Jedná se o maximální dobu spoje, neboli dobu kterou lze dosáhnout v případě by 

radiobus partner zastavil na každé zastávce navrhované trasy.  

 

Cestovní rychlost: 

            Průměrnou cestovní rychlost jsem stanovil na Vc = 40 km/h z důvodu stanovené 

50km/h rychlosti v obcích., většího počtu křižovatek a případného zdržení na 

zastávkách.  

 

Počet spojů: 

             Celkem bude za den provedeno 8 spojů, kdy první spoj vyjede na trasu 

z výchozí zastávky Mor.Ostrava, Průmyslová MHD v 6:07 hod. a poslední spoj vyjede 

z konečné zastávky Čavisov, obecní úřad v 21:39 hod. 

 

Σ km za den, resp. za rok 2010: 

-   využité 304 km/den; 3 648 km/rok 

-   nevyužité 3,6km/den; 43,2 km/rok 

 

Počet řidičů: 

            Na lince budou pracovat 2 řidiči, tak aby byla řádně splněna pracovní doba a 

doba odpočinku obou řidičů. První z řidičů začne v sudém týdnu ranní směnou. 

V lichém týdnu dojde k vzájemné výměně směn obou řidičů. Počet odpracovaných 

hodin obou řidičů za měsíc bude činit 320 h, za rok 3840 h. 
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Dopravce: Veolia Transport a.s. 

                   sídlo Vítkovická 313/5, 

                   Ostrava, 

                   IČ 25827405 

            Tento dopravce má vhodné podmínky pro poskytování navrhované služby a sní 

také efektivní využití malého autobusů, rovněž je schopen, po určité době provozu 

malého autobusu , uvnitř podniku provést koordinaci se stávajícími linkami. 

 

Zhodnocení  malého autobusu Iveco, Daily S2000: 

            V současné době jsou na stanovené trase provozovány velké autobusy značky 

Karosa, které obsluhují danou oblast. Hodnocení malého autobusu Iveco Daily S2000 

provedu v porovnání s velkým autobusem pomocí přehledů kladů a záporů.   

 

                                  

          KLADY (+)                                                                                             ZÁPORY (-) 

•  menší délka ⇒ lepší                                                     
 
 
 

       •  horší příčná stabilita při jízdě 

    zatáčkou 

•  menší celková kapacita 

•  šířka dveří 

•  menší výkon motorů 

 

    ovladatelnost v hustém provozu 

    v centru města 

•  možnost stání 2 autobusů na    

    zastávce ve stejnou dobu 

•  menší parkovací plocha  

•  náklady na pneumatiky 

•  spotřeba PHM 

•  pořizovací cena 

•  servis a opravy 
 

            Jak je vidět převažují klady nad zápory. Zatímco v případě záporů je největší 

nevýhodou malého autobusu především jeho menší celková kapacita a šířka dveří, 

v případě ostatních parametrů je na tom oproti velkému autobusům lépe, což je i 

důvodem, aby o jeho použití bylo ze strany jednotlivých dopravců uvažováno. 
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Hodnocení návrhu z hlediska dopadu na životní prostředí 

            Zásady dopravní ekologie spočívají v analýze nepříznivých vlivů jednotlivých 

druhů dopravy na životní prostředí, v prevenci, omezování a odstraňování znečišťování 

a poškozování přírody i životního prostředí a v ochraně životního prostředí jako celku. 

Ochrana životního prostředí před nepříznivými vlivy silného provozu na dálnicích a 

silnicích je v posledních letech předmětem postupného vyloučení ztráty, nebo oslabení 

přirozených funkcí.ekosystému. 

            Doprava na jedné straně je nevýznamnou a důležitou součástí národního 

hospodářství i samotného životního prostředí, ale na druhé straně rozdílnou mírou a 

stupněm znečišťování má vliv na ovzduší, lesy, ostatní ekosystémy a půdu. Vztah 

dopravy a životního prostředí je v současnosti ustavičným problémem a jedním 

z výrazných impulzů rozvoje přemisťovacího procesu. [4]. 

            Dopravci se snaží nabízet cestujícím v oblasti kvality dopravy nejen zvýšené 

pohodlí, ale také jde z jejich strany o snahu.různými prostředky snížit právě dopad na 

životní prostředí. 

 

            V tomto případě mají svou podstatu malé autobusy, které dopraví cestující 

hromadně v jednom dopravním prostředku, a tak z frekventovaných emisemi 

zamořených silnic alespoň v částečné míře zmizí motorová vozidla, hluk a smog. 

 

            Také navrhovaný malý autobus svou formou systému přepravy zajišťuje 

,alespoň v částečné míře, ochranu životního prostředí : 

 

    odlehčí se frekventované komunikace na navržené trase, na které bude 

daný malý autobus provozován. 

    cestujícím, kteří si jej zvolí jako dopravní prostředek umožní pohodlné a 

rychlé přemístění mezi okrajovými částmi regionu Ostrava, bez nutnosti se 

vázat se používáním vlastního automobilů. 
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6.2 Ekonomické zhodnocení návrhu 

Pořizovací cena vozidla: 

            Cena minibusu Iveco, Daily S2000 ve standardním provedení je dle planého 

technického listu 1 475 000Kč. 

 

Náklady na provoz malého autobusu: 

            Předpokládané náklady malého autobusů na 1 km jsou 15 Kč 

 (odpis vozidla, mzdy řidičů, pohonné hmoty, servis a opravy).  

 

Stanovení výše provozních nákladů za rok 2010 : 

            -   využité 285 km/den; 3 420 km/rok 

            -   nevyužité 3,6km/den; 43,2 km/rok 

 

Náklady na využité km za rok : 3 420 [km] . 15,- [Kč] = 51 300 Kč 

Náklady na nevyužité km za rok : 43,2 [km] . 15,- [Kč] = 648 Kč 

 

Tab. 6.1 : Přehled nákladů na provoz malého autobusu za den/rok 2010 

km Náklady za den Náklady za rok  
Využité 4 275 Kč 51 300 Kč 

Nevyužité     54 Kč    648 Kč 
Celkem 4 329Kč 51 948 Kč 

 

 

Cena jízdného : 

            Při návrhu vhodné ceny pro nabízenou službu vycházím především z platného 

tarifu Veolia Transport a.s. Dále však bude cena navýšena o šestikorunový příplatek. 

Sazba na 1km provozu 1,05 Kč (dle tarifu Veolia Transport a.s.) 

Stanovený příplatek za službu 6 Kč  

            Cestující tedy v případě jízdy z výchozí zastávky Mor. Ostrava, Průmyslová 

MHD do konečné zastávky Čavisov, obecní úřad ujede 19 km za celkové jízdné 26 Kč 
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Odhad využitelnosti vozidla  

             Při zpracování odhadu využitelnosti vozidla jsem dospěl k závěru, který je 

uveden níže v tabulce a dále také graficky.  K tomu, aby byly alespoň pokryty náklady 

na provoz služby malého autobusu by musela být minimální obsaditelnost vozidla na 

celé trase 46% při plném jízdném 26 Kč. Trasu by tedy muselo využívat minimálně 11 

cestujících. 

 

Tab. 6.2 : Přehled tržeb za den/rok při různé obsaditelnosti vozidla 

Obsaditelnost  
vozidla    

Počet        
cestujících Tržby za 1 jízdu Tržby za den Tržby ra rok 

100% 24 624 Kč 9 984 Kč 119 808 Kč 

90% 21,6 562 Kč  8 992 Kč 107 904 Kč 

80% 19,2 499 Kč 7 984 Kč 95 808 Kč 

70% 16,8 437 Kč 6 992 Kč 83 904 Kč 

60% 14,4 374 Kč 5 984 Kč 71 808 Kč 

50% 12 312 Kč 4 992 Kč 59 904 Kč 

46% 11,1 289 Kč  4 329 Kč 51 948 Kč 

40% 9,6 250 Kč 4 000 Kč 48 000 Kč 

30% 7,2 187 Kč 2 992 Kč 35 904 Kč 

20% 4,8 125 Kč 2 000 Kč 24 000 Kč 

10% 2,4 62 Kč 992 Kč 11 904 Kč 

0% 0  0 Kč 0 Kč  0 Kč  
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Obr. 6.1 : Přehled tržeb při různé obsaditelnosti vozidla 

 

            Z vyhodnocených výsledku lze předpokládat, že služba bude zpočátku ztrátová. 

Navrhuji, aby případná prokazatelná ztráta byla dotována jednak městem Ostrava, ale 

také přilehlými obcemi tohoto města, ve kterých bude malý autobus provozován. 

 

Investiční náklady 

             Na základě provedeno zhodnocení jsem dospěl k závěru, že bude třeba 

vynaložit určitou část financí na vytvoření letáčků s jízdním řádem, které budou 

umístěny nejen na jednotlivých zastávkách, ale také na jednotlivých úřadech okolních 

obcí, dále budou umístěny v městských centrech na území okresu Ostrava –město , kde 

poslouží jako informační materiál o poskytování nové služby obyvatelům okolních 

příměstských části města Ostravy. Dopravce také bude muset i počítat s náklady na 

případnou propagační kampaň, kdy její podstatou bude seznámení potenciálních 

zákazníků s nově nabízenou službou. 

Investiční náklady činí…………………….…………………………….…….30 000 Kč 
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Souhrnné ekonomické zhodnocení pro rok 2010 (1.1. 2010 – 31.12 2010): 

 

Pořizovací cena vozidla…………………………………………………...1 475 000 Kč 

Investiční náklady……………………………………………………….…….30 000 Kč 

Celkové investiční náklady…….……………………………...…………..1 505 000 Kč 

 

Počet využitých kilometrů za rok ……………...................................……..3 648 km/rok 

Počet nevyužitých kilometrů za rok …….…...................................………....43,2 km/rok 

Celkem ………………………….………..................................…..……..3 691,2 km/rok 

 

Náklady na využité kilometry za rok ……………..................................……...51 300 Kč 

Náklady na nevyužité km za rok …………….................................……………...648 Kč 

Celkem ………………………………….….................................……………51 948 Kč 

 

Přímé náklady autobusu...........................................................................20,56 Kč/vozkm 

 

Celkové přímé náklady autobusu za rok 2010 

3 691,2 x 20,56 = 75 892 Kč/rok 

 

Spotřeba malého autobusu – 14litrů / 100km 

Za rok 2010..................3 691,2 km / rok x 0,14 = 517 litrů nafty/rok 

Průměrná cena nafty........................................................................................25,70 Kč/litr 

Odhad ceny za spotřebu nafty za rok 2010..................................25,70 x 517 = 13 287 Kč 
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6.3 Technologické zhodnocení 

Nejdůležitější vybavení vozidel je jednotný systémem odbavování, důležitý 

v rámci přepravních podmínek, který umožní cestujícím libovolně přestupovat mezi 

dopravními prostředky různých dopravců. 

 
Cestující od systému očekává především: 

• minimální finanční náročnost a časovou ztrátu 

• maximální spolehlivost, pohodlí a bezpečnost 

 

V současné době je v  autobusech obsluhující jednotlivé příměstské linky města 

Ostravy používán odbavovací systém pro odbavování cestujících řidičem (elektronická 

pokladna), systém je propojen již na vozidlový počítač. Během provozu vytváří systém 

detailní záznam potřebných dat nutných pro další zpracování obsáhlých statistických 

analýz týkajících se cestujících a provozu vozidla. Systém umožňuje také aplikaci 

karetních systémů (kontaktních nebo bezkontaktních) pro bezhotovostní platbu 

jízdného. 

Odbavovací systém by měl být kompatibilní s informační oblastí (vnější a 

vnitřní informační tabule, hlasová komunikace, systémy pro nevidomé, měření 

provozních údajů vozidla ve vztahu k technickým parametrům a jejich vyhodnocování 

spolu se sledováním hospodárností vozidla v provozu). To umožňuje získání 

dokonalého statického přehledu frekvenci cestujících a omezuje hotovostní platební 

styk. Vzhledem k přijatelným pořizovacím nákladům je tu možnost úhrady jízdného 

v hromadné osobní dopravě formou čipových karet. 

 

 
Obr. 6.2 : Odbavovací systém na principu výdeje klasických 

 papírových jízdenek 
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Návrh na odbavování cestujících v radiobusu partner 

 
        Navrhuji, aby systém odbavování byl založen na principu bezkontaktního 

odbavování u jakéhokoliv dopravce formou čipových karet. Bezkontaktní čipová karta 

může zcela nahradit jak časové jízdenky, které se na kartu nahrávají tak i jednotlivé 

jízdné při vstupu do vozidla. To by umožňovala tzv. elektronická peněženka na kartě. 

Její funkce je nezávislá na časové jízdence. Elektronická peněženka by mohla být 

využitelná rovněž k úhradě nejrůznějších služeb a akcí poskytovaných a pořádaných 

městem, např. parkovného, vstupného na společenské, kulturní a sportovní akce atd. 

Jinými slovy funkce „elektronické peněženky“ znamená, že na čipové kartě budou 

nahrány  zálohové platby, ze kterých se bude odpočítávat cena jízdného. Plnění karty se 

bude uskutečňovat buď na výdejních místech, nebo přímo v dopravních prostředcích. 

Karty jsou vhodné zejména v návaznosti spojů několika dopravců, kdy vyvinutý 

software dokáže zabezpečit přeúčtování části ceny, přestupní jízdenky mezi jednotlivé 

přepravce. 

 

 

            V navrhovaném malém autobusu by byl systém kombinací hotovostního 

odbavování cestujících s bezhotovostním, pomocí čipových karet. Cestující, kteří 

z jakéhokoliv důvodu  nevlastní čipovou kartu by byli odbaveni klasickou formou a to 

zakoupení jízdenky u řidiče volbou nástupní a cílové zastávky a druhu jízdného. 

Cestující vlastnící čipové karty by při nástupu do vozidla přiložili čipovou kartu 

k čtecímu zařízení na určitou komunikační vzdálenost, z karty se odečte příslušná 

hodnota jízdného. Z tiskárny je pak vydána jízdenka s příslušnými údaji (cena, druh 

jízdenky, čas vydání, číslo linky a spoje, zůstatek kreditu na čipové kartě). Základem je 

elektronická pokladna na výdej jízdenek s paměťovou kartou, která zabezpečuje 

klasický výdej jízdenek. Na tuto pokladnu může být napojeno zařízení na komunikaci 

s čipovými kartami nebo čtecí zařízení s tiskárnou jízdenek. 

 

Výhody při zavedení systému z hlediska  dopravce: 

• přesná registrace tržeb jednotlivých linek a spojů, lepší úroveň vykazování ztrát pro 

zabezpečení dotací jako je tržba na jednotlivých linkách, za vybrané období, tržba 

na 1 km za jednotlivé dny v týdnu, tržba na jednotlivých zastávkách, spojích, počet 
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prodaných jízdenek na zastávkách, počet nastupujících a vystupujících cestujících 

na zastávkách linky po spojích, počet všech prodaných jízdenek, celkové tržby na 

jednotlivých zastávkách včetně přehledu tržeb z vybrané zastávky podle 

jednotlivých spojů a daného období, přehled o tržbách ve vybraném tarifu podle 

jednotlivých tarifních pasem a o tržbách podle výdeje jízdenek, rozdělení tržby na 

vybrané lince podle jednotlivých tarifů a frekvenčních výkazů, přehled vydaných 

storno jízdenek u vybraného řidiče a kopie jízdenky, 

• sledováni počtu přepravených cestujících, které může být podkladem pro 

optimalizaci dopravy, 

• snížení počtu „černých pasažéru“ prostou aplikací kartového systému, 

• možnost provedení pružných změn tarifu bez potřeby tisku nových přepravních 

dokladů, 

• rozdělení databáze majitelů čipových karet podle různých kategorií, které umožní 

vyhodnocování použití jednotlivých druhů tarifu a připravovat tarifní opatření, 

• odbouráni rabatu osobám prodávající jízdenky, 

• registrace provozních údajů – možnost snímáni, propojení a vyhodnocování 

vybraných veličin pro hodnocení technického stavu dopravních prostředků jako je 

rychlost, otáčky motoru, spotřeba paliva atd., 

• registrace jízdenek pro pravidelnou autobusovou dopravu a MHD – příprava dat pro 

rozúčtováni tržeb. 

 

Z hlediska cestujícího systém poskytuje tyto výhody: 

• bezhotovostní způsob běžné platby (v hotovosti se platí jen při zakoupení karty a při 

jejím dobíjení) a tím odstranění denní manipulace s peněžní hotovosti a s drobnými 

mincemi, 

• integrita dopravního systému při zavedení mezi všechny dopravce v regionu, 

• pohodlí – kartu není nutné vytahovat z pouzdra, případně peněženky, 

• zrychlení odbavení cestujících, 

• levnější jízdné. 
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Zhodnocení návrhu na odbavování v hromadné osobní dopravě formou čipových 

karet 

  

Cílem tohoto systému odbavování by měla být nabídka atraktivní hromadné 

osobní dopravy pro všechny skupiny obyvatel a zajištění kvalitní dopravní obslužnosti 

území. Po zavedení odbavování formou čipových karet, bude odbavování rychlejší a 

pružnější. Tím by se měla stát hromadná osobní doprava konkurence schopnější 

dopravě individuální. Rozhodujícími kriterií kvality by měly být čas, cena, pohodlí, 

spolehlivost a bezpečnost. 

 

Odhadované pořizovací náklady systému odbavování formou čipových karet 

 

Jeden DPS EM Test (přístrojová deska resp.počítač), 

kde je načten program jako např. jízdní řády, tarify aj. …………….................27 000 Kč 

Displej k DPS EM Test …………………………………………………………8 500 Kč 

Čipová karta pro přihlášení do odbavovacího zařízení …………………………...200 Kč 

OPTO Čidlo (zařízení, kde se vyčítá odbavovací zařízení 

všech autobusů včetně, instalace, Pc a monitorů) ……………………………350 000 Kč 

Personifikátor (slouží pro personifikaci ČK na AS)…………………………...20 000 Kč 

Celkem…………………………………………………….………………….405 700 Kč 

 

            Uvádím pouze možné pořizovací náklady na zavedení systému odbavování 

formou čipových karet v autobusové dopravě. Pořizovací náklady na zavedení systému 

jsem odhadoval na základě informací, které mi byly poskytnuty u dopravce ČSAD 

Frýdek-Místek a.s., neboť tento dopravce už má s touto formou odbavování zkušenosti 

(má zavedené odbavování formou ČK).[6] 
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6.4 Technické zhodnocení 

            Technika daného dopravního prostředku by měla splňovat určité požadavky, 

podle toho pro jaký účel je určena. Navrhovaný malý autobus Iveco, Daily S2000, ale 

obecně také všechny typy dnes vyráběných a provozovaných malých autobusů, lze 

charakterizovat především novými úspornějšími motory (úspora nafty o 16%), nové 

převodovky, nápravy a řízení, zlepšení klasického listového pérování a v neposlední 

řadě prodloužení lhůt pro údržbu a výměnu oleje na 45 000 km ( úspora nákladů o 

14%). U navrhovaného typu malého autobusu Iveco, Daily S2000 je však podstatné, že 

nenáročností na údržbu a prodloužením intervalu údržby je možné jeho použití i u 

malých dopravců bez opravárenského zázemí. U velkých dopravců pak minimalizovat 

technickou základnu, nebo hledat její jiné využití. 

 

            Požadavky na opravy a údržbu u navrhované typu malého autobusu jsou 

minimální z důvodu vysoké životnosti a spolehlivosti tohoto vozidla.. Novější 

technologie výroby umožňuje automatické seřizování brzd a spojky, hydraulická 

zdvihátka ventilů. Dosavadní zkušenosti z provozu vykazují, že mezi stanovenou 

údržbou (45 000 km) nevyžaduje navrhovaný typ malého autobusu Iveco, Daily S2000 

mimo kontrolu a dolévání provozních kapalin, kontrolu tlaku v pneumatikách a 

dolévání nafty žádnou pozornost a neustále opravy. 

 
Tabulka systému pravidelné údržby navrhovaného typu malého autobusu je uvedena 

v příloze 4. 
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7. Závěr 

            V úvodní kapitole bylo snahou definovat základní pojmy z oblasti dopravy a 

blíže uvést a popsat základní rozdělení jednotlivých druhů autobusů provozovaných 

v autobusové dopravě.  

            Druhá kapitola se zabývá popisem současného stavu příměstské autobusové 

dopravy v regionu Ostrava. Blíže jsou popsáni jednotliví dopravci provozující 

příměstskou dopravu v regionu Ostrava. Na území regionu Ostrava provozuje 

příměstskou dopravu celkem osm dopravců, u všech je ve stručnosti popsána jejich 

charakteristika. 

            Třetí kapitola se zabývá analýzou stavu využití malých autobusů v ČR. Na 

území republiky je v jednotlivých krajích je relativně dobrá nabídka dopravní 

obslužnosti. Vozidlový park, kterým je dopravní obslužnost v jednotlivých krajích 

zajišťována, je tvořen z velké části velkokapacitními autobusy v některých případech 

jsou nasazovány autobusy malé. Dále je v této kapitole uveden vzorový příklad využití 

malých autobusů v systému „radiobus“, který je provozován v Rychnově nad Kněžnou. 

            Čtvrtá kapitola posuzuje kritéria při výběru vozidla, stanovení kritérií 

optimálního využití malých autobusů a posouzení technických, technologických a 

ekonomických podmínek jejich využití v příměstské dopravě. Jsou zde uvedeny 

provozní náklady malého autobusů  v porovnání s velkým , kdy z tohoto porovnání je 

patrné, že celkové provozní náklady malých autobusů oproti velkým jsou nižší. 

            Pátá kapitola se zabývá konkrétním návrhem efektivní varianty využití malého 

autobusů v příměstské části regionu Ostrava. Jedná se o návrh linky malého autobusu na 

základě systému „radiobus“, který je provozován v Rychnově nad Kněžnou. V kapitole 

je popsán návrh trasy, technologie přepravy, včetně vypracování jízdního řádu 

navrhované linky, uvedena je rovněž volba vhodného dopravního prostředku a dopravce 

pro provozování malého autobusu. 

             Šestá kapitola hodnotí návrh z hlediska provozu a kvality navrhované služby, 

z hlediska ekonomického, technologického a technického. Z ekonomického hodnocení  

se dá předpokládat (v případě menšího než 46% využití obsaditelností daného vozidla), 

že tento druh přepravy bude pro dopravce ztrátový. Z technologického hlediska se dá 

předpokládat, že v případě zavedení čipových karet dojde ke zlepšení odbavování 

cestujících. Cílem tohoto systému odbavování by měla být nabídka atraktivní hromadné 

osobní dopravy pro všechny skupiny obyvatel a zajištění kvalitní dopravní obslužnosti 
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území. Po zavedení odbavování formou čipových karet, bude odbavování rychlejší a 

pružnější. Z technického hlediska jsou dnes u malých autobusů využívány nové a 

dokonalejší technologie, ze kterých jsou požadavky na opravy a údržby těchto vozidel 

minimální. 

 

            Pro společnost je zavedení malého autobusu důležité především z těchto 

důvodů: 

 

           1) pro příměstské části regionu Ostrava, by zavedení malého autobusu 

znamenalo pokrytí potřeb všech cílových skupin obyvatelstva daného regionu. 

           2) přímé spojení bez nutnosti přestupu 

           3) cestující, kteří si jej zvolí jako dopravní prostředek, umožní rychle a pohodlné 

            přemístění mezi okolními obcemi regionu Ostrava, bez nutnosti se vázat   

            používáním vlastního automobilu.        

 

Pro samotného dopravce je zavedení malého autobusu důležité především z těchto 

důvodů: 

 

           1) cena malého autobusu 

           2) nižší provozní náklady 

           3) lepší ovladatelnost v hustém provozu centra města 

           4) menší parkovací plocha 

            

 

            Cíle této diplomové práce jsem naplnil předloženým řešením a návrhem linky 

malého autobusu a  s nim také nabízené služby. Dle mého názoru by měl malý autobus 

v dané oblasti smysl. Samotní obyvatelé okolních obcí regionu Ostrava, ve kterých by 

byl navrhovaný malý autobus provozován,  by určitě tuto službu kladně přivítali. 
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	Ostrava vznikla ve 13. století na obchodní tzv. Jantarové stezce vedoucí od Baltu přes střední Evropu ke Středozemnímu moři. Název dostala podle řeky Ostravice. Rozvoj zaznamenala od 18. století po nálezu kvalitního černého uhlí, k největšímu rozmachu průmyslu a nárůstu obyvatel došlo začátkem 20. století. Po roce 1989 se struktura průmyslu i tvář města mění, Ostrava se stává významným centrem kultury, obchodu a sportu. Z provozu byly vyřazeny některé průmyslové závody. Poslední uhlí na území města Ostravy bylo vykopáno 30.6.1994 a všechny zdejší hlubinné doly jsou  již zakonzervovány.
	Život města je stále ovlivňován probíhajícími změnami ve struktuře výroby. V polovině devadesátých let zde byla zastavena těžba uhlí a postupně je výrazně omezována výroba železa, což má za následek úbytek pracovních příležitostí a stále rostoucí míru nezaměstnanosti (14,82 % k 31.12.2006). Toto má vliv i na přepravní vztahy, a to co do objemu i směrů.
	Osobní doprava navíc zaznamenává, obdobně jako u všech měst naší republiky, změny v dělbě přepravní práce mezi hromadnou dopravou a individuální,  a  to  ve  prospěch  dopravy   individuální.   Tato  skutečnost  má významný vliv na dopravní infrastrukturu města, která není v převážné většině na zvyšující se počet vozidel v dopravním proudu připravena. Důsledkem tohoto faktu jsou narůstající dopravní kongesce na významných komunikacích, zejména v blízkosti úrovňových křižovatek městského dopravního okruhu a v centru města. 
	Jelikož je Ostrava významným střediskem  Moravskoslezského kraje,    je pro ni obzvlášť důležité zabezpečení dopravního spojení hromadnou osobní dopravou se sousedními okresy i spádovými oblastmi.
	Tab. 3.1 : Mikrobusy a autobusy registrované v ČR

	Je efektivní a ekonomickým řešením pro zajištění dopravní obslužnosti pro:
	Jeho klíčovým úkolem je:

	Nejdůležitější vybavení vozidel je jednotný systémem odbavování, důležitý v rámci přepravních podmínek, který umožní cestujícím libovolně přestupovat mezi dopravními prostředky různých dopravců.
	Odbavovací systém by měl být kompatibilní s informační oblastí (vnější a vnitřní informační tabule, hlasová komunikace, systémy pro nevidomé, měření provozních údajů vozidla ve vztahu k technickým parametrům a jejich vyhodnocování spolu se sledováním hospodárností vozidla v provozu). To umožňuje získání dokonalého statického přehledu frekvenci cestujících a omezuje hotovostní platební styk. Vzhledem k přijatelným pořizovacím nákladům je tu možnost úhrady jízdného v hromadné osobní dopravě formou čipových karet.
	Návrh na odbavování cestujících v radiobusu partner
	        Navrhuji, aby systém odbavování byl založen na principu bezkontaktního odbavování u jakéhokoliv dopravce formou čipových karet. Bezkontaktní čipová karta může zcela nahradit jak časové jízdenky, které se na kartu nahrávají tak i jednotlivé jízdné při vstupu do vozidla. To by umožňovala tzv. elektronická peněženka na kartě. Její funkce je nezávislá na časové jízdence. Elektronická peněženka by mohla být využitelná rovněž k úhradě nejrůznějších služeb a akcí poskytovaných a pořádaných městem, např. parkovného, vstupného na společenské, kulturní a sportovní akce atd. Jinými slovy funkce „elektronické peněženky“ znamená, že na čipové kartě budou nahrány  zálohové platby, ze kterých se bude odpočítávat cena jízdného. Plnění karty se bude uskutečňovat buď na výdejních místech, nebo přímo v dopravních prostředcích. Karty jsou vhodné zejména v návaznosti spojů několika dopravců, kdy vyvinutý software dokáže zabezpečit přeúčtování části ceny, přestupní jízdenky mezi jednotlivé přepravce.

