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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o roli městské hromadné a veřejné hromadné dopravy při 

dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka. Klade si za cíl vyhodnotit hromadnou 

dopravu pomocí lokalizace významných přestupních uzlů v krajských městech a následně 

analyzování dopravních spojů mezi počátečními obcemi, tvořící okolí krajských měst a 

cílovými zastávkami městské hromadné dopravy v krajských městech. Poté posuzuje, jestli 

jsou přestupní uzly dobře lokalizované, jak se mění v čase jejich prostorové rozmístění a 

četnost využití a jaká je doba dojížďky. Důležitou částí je i posouzení dostupnosti těchto 

uzlů v krajských městech. To vše pro vyhodnocení role městské hromadné a veřejné 

hromadné dopravy pro potřeby dojížďky do zaměstnání. Vychází se z dat Sčítání lidu, 

domů a bytů a vyhledávání spojů pomocí serveru idos.cz a softwaru TRAM. 

Klíčové slova: městská hromadná doprava; veřejná hromadná doprava; přestupní uzel; 

prostorové rozmístění; doba dojížďky; dopravní dostupnost 

ABSTRACT 

The thesis deals with the role of urban and inter-urban transport in regional cities of 

Czechia. It aims to assess the public transport using localization of the major interchange 

nodes in regional cities and the subsequent analysis of transport links between 

municipalities of origin forming around regional cities and the destination stops of urban 

transport in regional cities. Then to consider whether the interchange nodes are well 

localized, how the spatial homogeneity and frequency of use changes over time, and to 

evaluate the commuting time.  The assessment of the accessibility of these interchange 

nodes in the regional cities is also an important part. All this for the evaluation of the role 

of urban and inter-urban transport needs for commuting to work. This is based on data 

from Censuses and searching transport connections through the server idos.cz and software 

TRAM. 

Keywords: urban transport; inter-urban transport; interchange node; spatial distribution; 

commuting time; transport accessibility 
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Seznam zkratek 
 

 ČSÚ   Český statistický úřad 

ČR   Česká republika 

DD   Doba dojížďky 

 GIS   Geografický Informační Systém 

 MHD   Městská hromadná doprava 

 MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí české republiky 

 S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 SLDB   Sčítání lidu, domů a bytů 

 ŠŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

 RSO   Registr sčítacích obvodů a budov 

 ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

 VHD   Veřejná hromadná doprava 

 VŠB-TUO  Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava 



Jan Tesla: Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka 

 

 

2012   8 
 

1. Úvod 

 

Dojíždění do zaměstnání je pro mnohé z nás každodenní jev. K 31. prosinci 2011 bylo 

evidováno na území České republiky 10 504 tisíc obyvatel a z toho 4885,2 tisíc 

zaměstnaných obyvatel (ČSÚ). Míra nezaměstnanosti činila 8,6% a průměrná mzda 24 319 

Kč (ČSÚ). Obyvatelé dojíždějí denně často z velkých vzdáleností. Někteří využívají 

osobní dopravy, avšak většina využívá služeb veřejné hromadné dopravy a městské 

hromadné dopravy. Proto studium počtu dojíždějících, infrastruktury jednotlivých způsobů 

dopravy a jejich role jsou důležité. Tím spíše, když se jedná o dojíždění do velkých měst. 

Propojenost a návaznost jednotlivých druhů dopravy a linek je pro dojíždějící obyvatele 

důležitá hlavně z časového hlediska a z plynulosti dopravy. Z hospodářského hlediska je 

pak pro tyto krajské města ČR výhodné, aby pracovní místa byla časově dostupná nejen 

pro obyvatele daného města, nýbrž i pro obyvatele okolních obcí, protože města tvoří 

hospodářská centra jednotlivých krajů a pracovní pozice jsou více koncentrovány právě ve 

městech. 

S rostoucím environmentálním problémem v používání osobní dopravy v globálním 

měřítku se nabízí řešení v podobě omezení individuální dopravy v centrech právě těchto 

velkých měst za účelem zastavení znečišťování. To by však vyžadovalo dokonalou 

infrastrukturu hromadné dopravy, přizpůsobenou právě této změně v organizaci přepravy 

osob a nákladů. Prvním krokem je posouzení role veřejné a městské hromadné dopravy 

z hlediska návaznosti jednotlivých spojů. Přestupování je často omezujícím faktorem a 

proto roste tlak na vytvoření efektivních dopravních terminálů – přestupních uzlů tak, aby 

obyvatelé museli při dojížďce přestupovat nejlépe jen jednou a to mezi VHD a MHD. 

V této práci se zabývám studiem právě tohoto hlediska. Vyhledáním významných 

přestupních uzlů, kde se spojují VHD a MHD. Úkolem VHD je dopravit tyto obyvatele z 

okolních obcí do měst. Pomocí MHD jsou obyvatelé přepravování v rámci města a MHD 

se snaží tedy co nejvíce navazovat na VHD. Spojuje se zde několik faktorů jako je 

rychlost, spolehlivost a pohodlnost dojíždění na větší vzdálenosti. Dopravní infrastruktura 

bývá velmi rozmanitá a proto je někdy velmi obtížné tyto faktory skloubit ve všech 

případech. Od toho se samozřejmě odvíjí efektivita dopravy a spokojenost obyvatel. Tím 

také narůstá role tohoto druhu dopravy. 

Pro potenciální ovlivnění těchto faktorů je nutné použití vhodných analýz pro vyšetření 

a popis této situace. Studiem časové a prostorové variability přestupních uzlů zjišťuji jejich 

prostorovou proměnlivost v čase. Dobrý přestupní uzel musí být rychle dostupný pro VHD 
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a zároveň musí nabízet dobrou konektivitu v rámci krajského města při využití MHD. 

Z toho vyplývá, že nejdůležitějším faktorem je právě celkový čas dojížďky. Efektivní 

přeprava osob vede ke zkrácení doby dojížďky. Takže při vhodné organizaci VHD a MHD 

vzrůstá i atraktivita a role tohoto způsobu dopravy. 

Všechny spoje jsou vyhledány za pomocí jízdních řádu serveru idos.cz a softwaru 

TRAM. Nejedná se tedy o reálné zkoumání způsobu dojížďky každého zaměstnance 

dojíždějícího za prací, nýbrž nejlepší možná simulace takového toku obyvatel za prací do 

krajských měst. 

 Tato práce je součástí většího celku, projektu Implementace nástrojů prostorové 

analýzy trhu práce v činnosti úřadů práce pro MPSV ČR. 
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2. Cíle práce 

 

Cílem práce je posouzení role VHD a MHD při dojížďce do zaměstnání. Jedná se o 

teoretický pohled s využitím uměle vyhledaných spojení, které věrně reprezentují 

skutečnou realitu. Posouzení role VHD a MHD při dojížďce do zaměstnání obsahovalo 

tyto části. 

V prvním bodě se práce zabývá lokalizací významných přestupních uzlů v rámci 

krajských měst. Využívá k tomu níže popsanou metodiku. Tyto lokalizované přestupní 

uzly slouží jako hlavní vrstva pro tvorbu následujících analýz. Proto byl kladen důraz na 

jejich přesné určení. 

Druhý bod se zabývá dobou dojížďky v jednotlivých typech dopravy. Studium se tedy 

více zaměřuje na rozdíly a posouzení kvality dojížďky z hlediska času v MHD a VHD. 

Využívá se k tomu detailní zkoumání jednotlivých spojů popisnou statistikou. Dále poměru 

času stráveného v MHD a VHD a rovněž doby dojížďky do přestupních uzlů. 

Třetí bod práce se zaměřuje na prostorovou a časovou variabilitu jednotlivých 

lokalizovaných významných přestupních uzlů v krajských městech. K tomuto účelu jsou 

lokalizovány stejnou metodikou významné přestupní uzly pro další doby dojezdu. 

Posuzuje se jejich změna v prostorovém uspořádání v rámci města a v četnosti jejich 

využití. 

Čtvrtý bod práce obsahuje hlavní analýzu dostupnosti přestupních uzlů v rámci 

krajských měst. Jedná se o detailní studium časové dostupnosti v Ostravě za využitím 

vyhledání všech spojů mezi zastávkami a následně posouzení na úrovni přestupních uzlů. 

V dalších příkladech je využita pro studium dostupnosti uliční síť a docházková vzdálenost 

do významných přestupních uzlů vybraných krajských měst. 

Poslední bod bakalářské práce obsahuje publikaci dosažených výsledků a také postup 

práce a úvod do práce samotné v prostředí WWW stránek. 

Jak již bylo uvedeno, práce je součástí projektu Implementace nástrojů prostorové 

analýzy trhu práce v činnosti úřadů práce pro MPSV ČR. Dále může být využita pro 

posouzení dopravní situace v daných krajských městech a pro případné změny v organizaci 

dopravy. Může sloužit i jako podklad pro krizové situace, či pořádání událostí 

(společenské, sportovní, politické apod.) v krajských městech. V neposlední řadě může 

sloužit k alokaci zastávek MHD a VHD z důvodu časové nedostupnosti, přetíženosti anebo 

neefektivnosti. 



Jan Tesla: Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka 

 

 

2012   11 
 

3. Použitý software a zdroje 

3.1.  Software 

 ARC GIS Desktop 10 

Hlavní nástroj pro tvorbu prostorových analýz, použitých v této práci. Nabízí funkce 

naskrz GIS problematikou. Nejdůležitějším prostředím bylo ARC Map (ve verzi ARC 

Info) a ARC Catalog (ARC GIS 2012). Pro automatické vyhledávání zastávek MHD 

v krajských městech, které byly využity v této práci, využila Bc. Jarná (Jarná 2011) 

Hawth's  analytického nástroje pro Arc GIS Desktop 9.2. 

 TRAM 

Tram představuje software, který byl vyvinut na půdě Vysoké Školy Báňské - 

Technické Univerzity Ostrava. Aplikace TRAM je zaměřena na rychlou automatizovanou 

tvorbu databáze dopravní dostupnosti. Je postavena na architektuře klient server. Klient 

přistupuje pomocí aplikace na svém počítači k databázím a knihovnám jízdních řádů. 

Specifikuje detaily vyhledávání. Spojení lze vyhledávat mezi libovolnými zastávkami 

MHD a VHD v ČR. Je umožněno vyhledávání i mezi úplně všemi zastávkami v ČR, nebo 

si klient vybere specifickou oblast zájmu. V současné době aplikace využívá i výpočetních 

kapacit více jádrových procesorů (jak softwarově, tak hardwarově). Samozřejmě lze 

provádět vyhledávání na více strojích zároveň (Horák, Ivan, Fojtík, Inspektor a Šeděnková 

2009). Zaznamenává parametry u jednotlivých časů vyhledávání, jsou jimi vzdušná 

vzdálenost v km, cestní vzdálenost v km, počet přestupů, cestovní čas mezi zastávkami 

v minutách i vteřinách, cena za spoj tam i zpět v Kč a počet spojů. Zároveň zaznamenává 

názvy zastávek a může zaznamenávat i jejich X a Y souřadnice v souřadnicovém systém S-

JTSK. Všechny údaje o zastávkách jsou aktualizovány pomocí dat z CHAPS spol. s r.o. 

Takže uživatel může mít aktuální data pro datum analyzování spojů. Uživatel jen zadává, 

pro které město si vybral vyhledat spojení, po případě pro celou ČR a jiné atributy 

(obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 1, nastavování parametrů vyhledávání v TRAM 

 Microsoft Office 2010 

Souhrnný kancelářský software pro tvorbu dokumentů apod. Nejvyužívanějším 

nástrojem v této práci byl Microsoft Excel, jakožto analytický nástroj ke zpracování 

statistických dat a tvorbu výstupů (Microsoft Office 2012). 

3.2.  Zdroje dat 

 Lokalizácia prestupných uzlov medzi MHD a VHD v mestách 

Jedná se o bakalářskou práci, kterou vypracovala Bc. Alexandra Jarná (Jarná 2011). 

Byla využita její metodika pro vyhledávání přestupních uzlů v krajských městech. Zároveň 

byly použity její vyhledané přestupní uzly pro města Praha, Brno a Ostrava. Tato práce 

byla základem, na který tato práce navazuje, nikoliv obsahem. 

 IDOS.CZ 

Internetový jízdní řád IDOS je jedním z výstupů Celostátního informačního systému o 

jízdních řádech (CIS JŘ), který vede z pověření Ministerstva dopravy České republiky 

společnost CHAPS spol. s r.o. (IDOS 2012). Data jízdních řádů poskytují pro CIS JŘ 

orgány státní správy, další data shromažďuje CHAPS od dopravců a spolupracujících 

organizací. Také technologické zázemí pro provoz IDOS zajišťuje CHAPS spol. s r.o., 

http://www.mdcr.cz/
http://www.chaps.cz/
http://www.chaps.cz/
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který se zabývá tvorbou specializovaného dopravního software na zakázku. CHAPS spol. s 

r.o. řeší problematiku: 

o optimalizace vedení linek, 

o tvorby jízdních řádů, 

o oběhu dopravních prostředků, 

o dopravní obslužnosti, 

o informačních systémů pro cestující, 

o pokladních systémů, 

o svozů, rozvozů, okružních jízd, 

o optimalizace rozmístění středisek obsluhy v dopravní síti, 

o sestavu plánu údržby komunikací, 

o dopravního zabezpečení mimořádných událostí. 

V souladu se zákonem o silniční dopravě (111/94 Sb.) je od 26. 10. 2001 společnost 

CHAPS spol. s r.o. pověřena Ministerstvem dopravy České republiky vedením 

Celostátního informačního systému o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 

(CHAPS spol. s r.o. 2012). 

 RSO 

Registr sčítacích obvodů a budov představuje hierarchicky uspořádanou soustavu 

evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a 

prostoru. V práci byly využity počty obyvatel dojíždějících do zaměstnání v krajských 

městech ČR. RSO představuje jednotný databázový a geografický model administrativní, 

technické, sídelní a statistické struktury státu (RSO 2012) a je součástí ČSÚ. Český 

statistický úřad je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. 

ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy (ČSÚ 2012). Data ČSÚ posloužila pro získání informací o krajských městech a 

okolních obcích. Rovněž součástí ČSÚ je Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2012), které 

sloužilo pro určení počtu obyvatel dojíždějících za prací do krajských měst z okolních 

obcí. 
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3.3.  Rešerše 

Téma bakalářské práce role městské hromadné a veřejné hromadné dopravy při 

dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka nebylo ještě zpracováno podobným 

způsobem, který je použit v této bakalářské práci. Objevují se však publikace, které se 

dotýkají jednotlivých částí bakalářské práce. V úplném úvodu je třeba upozornit, že práce 

je v návaznosti na práci Lokalizácia prestupných uzlov medzi MHD a VHD v mestách 

(Jarná 2011). Tato práce posloužila hlavně jako podklad pro první bod této práce, 

lokalizace významných přestupních uzlů v krajských městech. 

O městské hromadné dopravě a dopravě obecně pojednávají hlavně publikace The 

Geography of Transport Systems (Rodrigue, Comtois, Slack 2006), Urban Geography 

(Paccione 2001) a Modern Transport Geography (Hoyle, Knowles 1998). Zabývají se 

různými vlivy a trendy v dopravě obecně a městské hromadné dopravě v průběhu 20. 

století. Analyzují různé druhy dopravy a probírají i tématiku přestupních uzlů a jejich 

důležitosti (hlavně Rodrigue, Comtois, Slack 2006). 

O dojížďce do zaměstnání pojednává mnoho publikací, většinou se zaměřují na 

dojížďku individuální neveřejnou dopravou s využitím silniční sítě a hodnocení různých 

vlivů. Nabízejí různé pohledy na studování doby dojížďky a dostupnosti (Šeděnková, 

Horák, Ivan a Fojtík 2009). Rozdíl mezi veřejnou a neveřejnou dopravou je hlavním 

faktorem. Tato práce si klade za cíl analyzovat roli právě veřejné dopravy. Ovšem postupy 

pro hodnocení neveřejné dopravy mohou být využity pro stanovení správných cílů a závěrů 

a použití správné metodiky. Mnohé články napověděly jakou využít metodiku určování 

dostupnosti a doby dojížďky a jejich vyhodnocení (Horák, Peňáz a Růžička 2003). 
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4. Teoretické základy 

4.1.  Doprava 

Cílem dopravy je transportovat lidi, náklad nebo informace z původního místa do místa 

určení, které uděluje přidanou hodnotu tomuto procesu. Doprava se liší pohodlím a 

možnou přepravitelností lidí, nákladů a informací (Rodrigue a Comtois a Slack 2006). 

 Městská hromadná doprava 

Primární cílem hromadné dopravy je poskytnout mobilitu pro lidi ve městě. Efektivita 

této dopravy je nepřímo úměrná zahlcení městských silnic vozidly individuální dopravy 

(Paccione 2001). V ČR tvoří MHD hlavně autobusy, trolejbusy, tramvaje a metro. 

 Veřejná hromadná doprava 

Je to doprava, která je provozována za předem stanovených podmínek a dostupná a 

přístupná každému zájemci. Veřejná hromadná doprava se liší od městské hromadné 

dopravy tím, že slouží k přepravě cestujících na delší vzdálenosti vnitrostátně i vně. 

 Hierarchie dopravních komunikací 

Doprava se v ČR dělí na (ŘSD ČR a SŽDC ČR 2012): 

o Dálnice – je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní 

dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových 

křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově 

oddělené jízdní pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým 

vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní 

předpis. 

o Silnice - je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními 

a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého 

určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:  

 silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní 

dopravu. Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena 

pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým 

vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví 

zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické 

vybavení jako dálnice.  
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 silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,  

 silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo 

jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. 

o Železnice 

 jednokolejné – 7645 km SŽDC (80,3 % délky tratí SŽDC) a všech 

106 km dalších vlastníků 

 dvoukolejné – 1830 km (19,2 % délky tratí SŽDC) 

 vícekolejné – 38 km (0,4 % délky tratí SŽDC) 

 Přestupní uzel 

Doprava primárně spojuje místa, která jsou často charakterizována jako uzly. Slouží 

jako přístupové body k distribuční dopravní soustavě a spojují místa v dopravní síti. Tato 

funkce je hlavně funkcí dopravních terminálů, kde toky vznikají nebo zanikají, anebo jsou 

přeloženy z jednoho režimu do druhého (Rodrigue, Comtois, Slack 2006). Zřizují se 

v místech, kde se kříží nebo těsně k sobě přibližují trasy několika stejných nebo různých 

druhů dopravy. Hlavní požadavky na přestupní uzly: z pohledu provozovatele je to 

maximální zajištění bezpečnosti cestujících nejlépe důsledným mimoúrovňovým křížením 

pěších tras a tras dopravních prostředků. Z pohledu cestujícího minimalizace časových 

ztrát plynoucích z překonávání výškových rozdílů a půdorysných vzdáleností, tzn. 

preference úrovňového přestupu. Při přestupech je nutnou podmínkou minimalizace 

přestupních vzdáleností (Mahdalová 2004). 

Druhy: 

o Mimoúrovňové přestupní stanice 

Minimalizace přestupních vzdáleností lze dosáhnout maximálním výškovým i 

půdorysným přiblížením nástupišť. 

o Úrovňové přestupní stanice 

Minimalizace přestupních vzdáleností lze dosáhnout maximálním půdorysným 

přiblížením nástupišť. Přitom je nutné vhodně a bezpečně vyřešit úrovňové křížení 

pěších s ostatní dopravou. Vhodnou možností je vytvoření terminálu MHD s 

vyloučenou individuální automobilovou dopravou a preferencí pohybu pěších. 

o Průpletové přestupní stanice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednokolejn%C3%A1_tra%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoukolejn%C3%A1_tra%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADcekolejn%C3%A1_tra%C5%A5
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Tyto stanice umožňují úrovňový přestup cestujících, kdy k jedné hraně nástupiště 

přijíždí jeden druh dopravního prostředku a k protilehlé hraně druhý (např. metro a 

vlak).  

o Kombinované a sdružené zastávky 

Jedná se o zastávky, kde k téže nástupní hraně přijíždějí dva různé druhy hromadné 

dopravy (např. autobus linkový i autobus MHD) nebo dva různé dopravní 

prostředky (např. tramvaj a autobus). Taková úprava představuje nejvýhodnější 

řešení minimalizace přestupních vzdáleností. Při tomto řešení se uplatní méně 

obvyklé a nekonvenční způsoby vedení hromadné dopravy. 

o Vedení trolejbusových nebo autobusových tratí v drážní stopě 

Autobus nebo trolejbus nejede volně v jízdním pruhu, ale pohybuje se v koridoru se 

směrovou fixací stopy (vodící mantinely udržují vozidlo v předem určeném směru). 

Vozidlo se zde neřídí volantem. Dosahuje se výrazné šířkové úspory – postačí 

koridor v šířce vozidla namísto alespoň 3 m širokého jízdního pruhu. 

o Nekonvenční propojení železniční a tramvajové dopravy 

Při takovém řešení může tramvaj používat železniční dráhu nebo naopak lehké 

osobní železniční vlaky jezdí po tramvajových tratích. Vzhledem k odlišnému 

napájení obou soustav se používají speciální dvou systémové tramvaje. Pro tyto 

kombinované systémy se používá označení Tram Train. 

o Centrální přestupní uzly pro jeden druh dopravy 

V centrech měst, kde dochází ke křížení většího počtu linek téhož druhu dopravy a 

tedy i k vysoké koncentraci cestujících, se požaduje zastřešit nástupiště v celé jejich 

délce. Vhodným řešením je v exponovaných místech, která jsou cílem cest velkého 

počtu obyvatel, zřídit přestupní stanice jako součást vestibulu velkých obchodních 

nebo administrativních jednotek. Takovou minimalizací docházkové vzdálenosti lze 

zvýšit přitažlivost hromadné dopravy. 

4.2.  Prostorové analýzy 

Prostorové analýzy jsou souborem technik pro analýzu a modelování lokalizovaných 

objektů, kde výsledky analýz závisí na prostorovém uspořádání těchto objektů a jejich 

vlastností. Objektem pro tento účel rozumíme geografické objekty a jiné objekty 
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s prostorovou lokalizací (např. hvězdy nebo útvary v obraze), ať již fyzické nebo abstraktní 

povahy, velmi často i události a jevy (Horák 2008). 

 Doba dojížďky 

Hodnocení doby dojížďky a dopravní dostupnosti představuje jeden z nástrojů 

zkoumání prostorové interakce mezi zdroji a cíli a popisování prostorových vazeb je i 

průzkum a popis dopravní dostupnosti (Horák 2008). 

 Časová a prostorová variabilita 

Zkoumá proměnlivost geografických a jiných objektů (bodů, linií, polygonů apod.) 

v čase a rozmístění v prostoru. Sleduje změnu v jejich poloze a jiných hodnotách atributů 

daných objektů. 

 Dostupnost 

Dostupnost jako taková je pak chápána jako určitý ukazatel, který na základě 

přístupnosti nebo dosažitelnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení 

v rámci dané prostorové struktury (Horák 2008). 

Dostupnost je chápána jako geografický pojem, geografická charakteristika objektu. 

Stanovuje se na základě vzdálenostních charakteristik v rámci bodové nebo liniové 

struktury (Horák 2008). 

4.3. Oblast zájmu 

Oblastí zájmu v této bakalářské práci je Česká republika s rozlohou 78 867 km² a 10 

548 527 obyvateli (ČSÚ 11. 9. 2011). Dělí se na 14 samosprávných krajů, a 13 krajských 

měst (tabulka č. 1) a 6251 obcí (ČSÚ 2011): 

 

Tabulka č. 1, seznam krajů a krajských měst ČR 
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5.  Lokalizace přestupních uzlů 

5.1.  Metodika lokalizace 

Základem vyhledávání významných přestupních uzlů v krajských městech ČR je ruční 

vyhledávání spojů mezi počátečními obcemi, které tvoří okolí kolem daných krajských 

měst a zastávkami MHD v krajských městech (viz níže). Důležité při výběru těchto obcí 

jsou výsledky dojížďky do zaměstnání a škol pro roky 1980, 1991 a 2001 v jednotlivých 

obcích (ČSÚ, Sčítání domů, lidu a bytů). Vybrány byly obce, které mají velmi vysoké 

vyjížďkové toky do daného města (Ivan, 2011). Z těchto dat je vybráno vždy deset 

okolních obcí, které vykazují nejvyšší počet dojíždějících do zaměstnání, nicméně ne vždy 

byly vybrány ty, které mají největší tok obyvatelstva, nýbrž se pohlíželo i na fakt 

optimálního prostorového rozmístění kolem daného města ve všech směrech. Takovýchto 

okolních obcí bylo 10 pro každé krajské město. Cílovými zastávkami v krajských městech 

jsou náhodně vybrané zastávky MHD, vždy alespoň jedna z každé městské části anebo 1% 

všech zastávek MHD v daném městě a následně minimálně 10 v součtu. Dalším 

parametrem pro vyhledání spojů byla vzdušná vzdálenost okolních vybraných počátečních 

obcí od krajských měst do 100 km. Omezujícím parametrem je pak maximální počet 5 

přestupů a rovněž celková doba cestování nesmí být delší než 90 minut. Všechny spoje 

byly vyhledávány ručně v prostředí webového portálu www.idos.cz. 

Pro Prahu, Brno a Ostravu byla metodika převzatá z práce (Jarná 2011). Spoje mezi 

městy a okolními obcemi jsou vyhledávány pro úterý, jakožto pracovní den a to na 8. 

hodinu (Jarná, 2011). Problematikou dopravní špičky z hlediska dne v týdnu a času se 

zabývá (Mudrych, 1998). Následně byly sledovány přestupní zastávky mezi VHD a MHD. 

Jako významný přestupní uzel pak byly analyzovány ty zastávky, jejichž četnost přestupů 

byla 10 a vyšší. Parametry lokalizace pro ostatní města byly stejné až na hledisko výběru 

významného přestupního uzlu, který se lišil město od města podle dopravní sítě. 

5.2.  Praha, Brno a Ostrava 

Významné přestupní uzly a celková dopravní dostupnost těchto tří největších měst ČR 

je velmi specifická. Četnost využití jednotlivých přestupních uzlů byly zobrazeny pomocí 

tabulek a mapových výstupů. Počet vybraných zastávek MHD u těchto tři měst odpovídal 

počtu městských částí, tedy vždy alespoň 1 na každou městskou část. 

 Praha 

Praha je hlavním městem ČR a také městem největším jak rozlohou, tak počtem 

obyvatel. Na území města Prahy je evidováno 1 272 690 obyvatel (k 26. 3. 2011). Na 
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rozloze 496 km² se rozkládá 57 městských částí. Na území města Prahy je evidováno 682,4 

tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010). Dlouhodobě převažuje 

zaměstnanost obyvatel ve službách. Míra nezaměstnanosti je 4,05 % (k 31. 1. 2012), (vše 

ČSÚ). 

Pro lokalizování významných přestupních uzlů bylo vybráno těchto 10 počátečních 

obcí: Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jesenice, Lysá nad Labem, Mladá 

Boleslav, Odolena Voda, Řevnice, Roztoky, Unhošť a Úvaly. 

Zastávky MHD v daném cílovém městě byly vybírány automatizovanou volbou a to 

pomocí Hawth's  analytického nástroje ArcGIS. Pomocí tohoto nástroje byla vybrána sada 

zastávek, alespoň jedna pro každou městskou část. Zastávek bylo vybráno pro Prahu 57 a 

jejich seznam se nachází v příloze (příloha 1). 

K takto vybraným zastávkám byly ručně vyhledávány spoje, vždy mezi danou obcí a 

všemi zastávkami MHD. Celkově se vyskytovalo 14 přestupních míst (uzlů), které mají 

četnost přestupů vyšší než 10 (tabulka č. 2) z celkových 570 vyhledaných spojů. 

# Přestupní uzel Četnost 

1 Masarykovo nádraží  45 

2 Smíchov 44 

3 Černý Most 38 

4 Opatov 22 

5 Hlavní nádraží 21 

6 Zličín 21 

7 Hradčanská 19 

8 Budějovická 17 

9 Běchovice 17 

10 Kobylisy 14 

11 Uhříněves 14 

12 Holešovice 13 

13 Radotín 13 
14 
15 

Vysočany 
Přesahuje parametr 90 minut 

12 
83 

 

Tabulka č. 2, četnost využití významných přestupních uzlů v Praze (podle Jarné 2011) 

Těchto 14 vybraných významných přestupních uzlů má rovnoměrně rostoucí četnost. 

Nejvýznamnější jsou Masarykovo nádraží a nádraží Smíchov. Ty, spolu s hlavním 

nádražím a nádražím Zličín tvoří početné zastoupení v četnosti využití. To znamená, že 

nejvíce jsou k přestupu mezi VHD a MHD využívány právě nádraží a proto jsou spoje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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využívající železniční osobní dopravu dominantní. Jak můžete vidět na mapě rozmístění 

těchto uzlů (obrázek č. 2), tyto nádraží jsou koncentrována v centru města a okrajové 

oblasti města jsou spíše obsluhovány autobusovou dopravou. Hlavní autobusové uzly jsou 

zastávky Černý Most a Opatov. 

Železniční doprava je pro hlavní město Praha velmi důležitá při přepravě osob právě 

z okolí města. Tyto přestupní uzly obsahují komplexní systém přestupu cestujících do 

MHD přímo u nádraží. Nicméně přestupní uzly jsou rozmístěny po celém městě a tvoří tak 

komplexní obsluhu města, na rozdíl od jiných měst. Příkladem je třeba Brno, situaci si 

popíšeme dále. 

 Jen jihozápadní část města je využívána v menší míře k přestupům. Důsledkem může 

být dostatečně rychlá obslužnost v jiných částech města, která vede k tomu, že je rychlejší 

doprava do těchto částí pomocí jiných přestupních uzlů, než z těch, které jsou právě v této 

části města. 

Téměř 15% spojů také porušovalo parametry vyhledávání významných přestupních 

uzlů, tudíž nemohly být zařazeny do výsledků. 

Praha má velmi hodně obyvatel a také pracujících a to hlavně dojíždějících do 

zaměstnání. Hodně zaměstnanců bydlí na okraji Prahy či v blízkých okolních obcích a 

denně dojíždí do zaměstnání. Centrum města je stěží dostupné pro osobní dopravu, a proto 

je důležitost vhodných spojů MHD velmi důležitá. Hospodářská, administrativní role apod. 

města je velká a s ní roste role právě MHD a VHD a kvalitních přestupních uzlů které jsou 

schopny pojmout velký počet spojů a přepravovaných osob efektivním způsobem. 
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Obrázek č. 2, významné přestupní uzly v Ostravě, Brně a Praze (podle Jarné 2011) 

 Brno 

Centrum Jihomoravského kraje tvoří Brno. Má významné mezinárodní obchodní 

postavení, díky své výhodné poloze k takovým metropolím jako je Vídeň či Bratislava. 

Město ležící na soutoku řek Svitava a Svratka má (k 26. 3. 2011) 384277 obyvatel, kteří 

žijí na rozloze 230,22 km² v 29 městských částích. Na území Jihomoravského kraje je 

evidováno (k roku 2010) 576,2 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel. Míra 
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nezaměstnanosti v kraji je 10,34% (k 31. 1. 2012). Hlavní hospodářskou silou je zde sektor 

služeb (vše ČSÚ). 

V případě Brna bylo pro lokalizování významných přestupních uzlů vybráno těchto 10 

počátečních obcí: Adamov, Blansko, Ivančice, Kuřim, Prostějov, Rosice, Šlapanice, 

Slavkov u Brna, Vyškov a Židlochovice. 

Opět proběhla automatizovaná volba zastávek MHD v Brně a bylo vybráno 50 

zastávek MHD, které jsou vypsány v příloze (příloha 1).  

Jako významné přestupní uzel, pak bylo vybráno 9 zastávek, které měly četnost využití 

vyšší než 10 (tabulka č. 3). Jejich rozmístění je zobrazeno v mapě výše (obrázek č. 2) 

z celkových 500 vyhledaných spojů. 

# Název Četnost 

1 Hlavní nádraží  153 

2 Mendlovo náměstí 45 

3 Nemocnice Bohunice 37 

4 Ústřední hřbitov 34 

5 Královo pole 26 

6 Židenice 26 

7 Tržní 21 

8 Úzká 16 

9 ÚAN Zvonařka 14 

10 Přesahuje parametr 90 minut 44 

11 Bez přestupu 9 

 

Tabulka č. 3, četnost využití významných přestupních uzlů v Brně (podle Jarné 2011) 

V Brně je jiná situace než v Praze, tak jak už je zmíněno výše. Převažuje zde jeden 

přestupní uzel výrazně nad ostatními. Je jím hlavní nádraží s četností 31%, které obsluhuje 

téměř veškerou dopravu MHD z okolí. Má tak nejvýznamnější postavení a také velmi 

dobré spojení se všemi částmi města. Přímo před nádražím je tramvajový terminál, 

autobusové a trolejbusové zastávky. Patří také k největším v České republice vůbec a je do 

něj přiváděna doprava ze sedmi směrů, čímž jej činí nejvýznamnějším dopravním uzlem 

jak v Brně, tak v Jihomoravském kraji. Veškerá doprava je zde směřována právě k nádraží 

a k přilehlým autobusovým zastávkám, které obsluhují některé jiné spoje. Jen na severu 

napomáhají obsluze železniční stanice Královo pole a Židenice. 

V případě Brna již byl poměr nevyhovujících spojů nižší 9% a za zmínku stojí i 1% 

spojů, které byly bez přestupu, což je oproti Praze už nezanedbatelný poměr. 



Jan Tesla: Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka 

 

 

2012   24 
 

Výsledky odpovídají reálné situaci v Brně, která po přestěhování Hlavního nádraží a 

zřízení komplexního dopravního uzlu splňuje svůj hlavní záměr a to vytvoření stabilního 

přestupního uzlu téměř v centru města, který spojuje všechny místní druhy dopravy 

s významnou železniční stanicí, která leží na hlavním železničním koridoru ČR. Zároveň 

by v Brně měl vzniknout nový přestupní uzel pro MHD u křižovatek Údolní a Tvrdého, 

jelikož nyní dochází k prodloužení doby dojížďky z důvodu dlouhé vzdálenosti mezi 

zastávkami MHD. 

Brno má specifickou dopravní infrastrukturu. Doprava z okolních obcí je cíleně vedena 

k jedné části města, odkud je pak směrována pomocí MHD do zbytku města a tím se 

výrazně liší od Prahy. Zbytek dopravy vyjma centra města je obsluhován již autobusovou 

dopravou, která doplňuje Hlavní nádraží. 

 Ostrava 

Nejvýznamnější metropolí severovýchodního části ČR je Ostrava. Žije zde 302 456 

obyvatel (k 26. 3. 2011) v 23 městských částích na rozloze 214,23 km². Toto město je 

významným hospodářským producentem ČR a proto musí mít i zde doprava významnou 

roli. Na území Moravskoslezského kraje je evidováno (k roku 2010) 605 tisíc ekonomicky 

aktivních (pracovní sila) obyvatel. Míra nezaměstnanosti v kraji je 11,73% (k 31. 1. 2012). 

Významný podíl na hospodářství zde tvoří sektor průmyslu a rostoucí sektor služeb (vše 

ČSÚ). 

Pro Ostravu bylo pro lokalizování významných přestupních uzlů vybráno těchto 10 

počátečních obcí: Brušperk, Frýdek-Místek, Háj ve Slezsku, Havířov, Hlučín, Klimkovice, 

Nošovice, Opava, Orlová, Studénka. 

Automatizovaným výběr bylo vybráno 50 zastávek MHD a jsou vypsány v příloze 

(příloha 1).  

Četnost využití přestupních uzlů vyšší než 10 při vyhledávání spojů pak vykazovalo 13 

zastávek (tabulka č. 4). Jejich rozmístění je zobrazené výše (obrázek č. 2). Z celkových 

500 vyhledaných spojů. 

Podobně jako v Brně a Praze je v Ostravě hlavním přestupním uzlem železniční 

stanice. Nádraží Ostrava Svinov je bezesporu hlavním přestupním uzlem v Ostravě. Leží 

na hlavním železničním koridoru ČR a většina železniční dopravy je sváděna právě sem. 

Respektive jak v simulovaných spojích, tak v realitě většina cestujících přestupuje právě 

zde. V blízkosti této zastávky je i důležitá autobusová zastávka Svinov mosty dolní 
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zastávka, která slouží jako důležitá autobusová přestupní zastávka. Tyto dva uzly tvoří 

23% všech přestupů a většina dopravy z okolních obcí je přiváděna právě sem.  

# Název  Četnost 

1 Ostrava Svinov 80 

2 Svinov mosty dolní zastávka 34 

3 ÚAN 25 

4 Hlučínská 23 

5 Benzina 20 

6 Ředitelství Vítkovic 17 

7 Sady Boženy Němcové 14 

8 Nádraží Střed 14 

9 Nádraží Vítkovice 14 

10 Hranečník 13 

11 Vratimovská 11 

12 Náměstí J. Gagarina 10 

13 Dřevoprodej 10 

14 Překročen limit 90 minut 35 

15 Nevyhovující 31 

 

Tabulka č. 4, četnost využití významných přestupních uzlů v Ostravě (podle Jarné 

2011) 

Ostrava je považována za jediné město ČR, které připomíná svou zástavbou města 

Spojených Států Amerických. Mezi jednotlivými čtvrtěmi jsou řídce zastavěná území a 

tomu také odpovídá rozestavení přestupních uzlů a organizace dopravy. Z těchto dvou 

hlavních uzlů je doprava směrována do všech částí Ostravy. Hlavně do centra k dalšímu 

významnému přestupnímu uzlu ÚAN. Pak dále do jižní části města k významným 

přestupním uzlům jako jsou, autobusová zastávka Benzina a Ředitelství Vítkovic nebo 

Nádraží Vítkovice. Severní část města obsluhují významné přestupní uzly Sady Boženy 

Němcové nebo Hlučínská. 

Ostrava disponuje dobrou konektivitou s okolními obcemi. V závislosti na jejich 

poloze jsou spoje směrovány hlavně do Svinova, jižní části města nebo na ÚAN, odkud 

pak obyvatelé využívají městskou hromadnou dopravu. 

5.3.  Zbylá krajská města 

Ostatních 10 krajských měst, bylo analyzováno v  časovém řezu pro 8. hodinu ranní. 

Všechny parametry byly dodrženy stejně jako pro Prahu, Brno a Ostravu. Počet vybraných 

zastávek MHD v daném městě byl 1% všech zastávek MHD, ale alespoň 10. Při výběru 
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významných přestupních uzlů bylo pohlíženo na dolní hranici četnosti vždy pro každé 

město zvlášť v závislosti na vyhledávaných spojích a bližší informace jsou uvedeny zvlášť 

pro každé město. 

 Plzeň 

Metropole Plzeňského kraje je Plzeň s 169 688 obyvateli (k 26. 3. 2011) a rozkládá se 

na 137,65 km². Město má 10 městských částí. Na území Plzeňského kraje je evidováno 

290,8 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a míra 

nezaměstnanosti je zde 7,4% (k 31. 1. 2012), (vše ČSÚ). 

Pro lokalizování  významných přestupních uzlů v Plzni bylo vybráno těchto 10 

počátečních obcí: Dobřany, Chrást, Město Touškov, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, 

Rokycany, Starý Plzenec, Stod a Třemošná. 

A k nim bylo vybráno 17 zastávek podle metodiky uvedené výše (1% všech zastávek 

MHD a alespoň 10) a jsou vypsány v příloze (příloha 1). 

Nejnižší četnost spojů pro významný přestupní uzel v Plzni byla hodnota 9 a splňovaly 

jí tyto zastávky: Hlavní nádraží (35), Bory (21) Severka Bus (19) Tylova (9) a Šumavská 

Hlavní nádraží (9) z celkových 170 vyhledaných spojů. Zbylé přestupní zastávky bylo 

možné nahradit spoji přes již existující frekventované uzly nebo se jednalo vždy o jeden 

spoj z jedné obce, který šel rovněž uměle přesměrovat a nahradit jinými uzly.  

Detailní pohled na rozmístění zobrazuje mapa uvedená níže (obrázek č. 3). Jak 

můžeme vidět v mapě, opět má hlavní roli železniční stanice a to v tom případě plzeňské 

Hlavní nádraží, které je dominantní s četností 53 využití (31%). Odpovídá tomu i dopravní 

infrastruktura, která je viditelná na obrázku. Zbytek přestupních uzlů je tvořen 

autobusovou dopravou. V severní části k tomu slouží zastávka Severka Bus s četností 

využití 19 (11%) a na jihu zastávka Bory s četností využití 21 (12%). Doprava je 

směřována právě k těmto uzlům a to hlavně k Hlavnímu nádraží a odtud je směřována za 

pomocí linek MHD dál do města. Podle plánů města do budoucna má být hlavním 

přestupním uzlem i nadále Hlavní nádraží, které projde rekonstrukcí a budou ho doplňovat 

další podpůrné přestupní uzly, které byly vytipovány pro efektivní přepravu cestujících. 

Mezi vybrané přestupní uzly města Plzně patří i přestupní uzel lokalizovaný v rámci této 

analýzy, Severka Bus (QAP.cz 2011). 
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Obrázek č. 3, významné přestupní uzly v Plzni 

 Liberec 

Sídlo Libereckého kraje a páté největší město ČR je Liberec. Město má 102 247 

obyvatel (k 26. 3. 2011), kteří žijí na 106,10 km². Město je administrativně tvořeno jednou 

městskou částí, avšak dělí se na 33 místních částí. Liberecký kraj vykazuje 216,6 tisíc 
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ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a míra nezaměstnanosti 9,9% 

(k 31. 1. 2012), (vše ČSÚ). 

Z okolí Liberce bylo vybráno těchto 10 počátečních Český Dub, Frýdlant, Hejnice, 

Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Turnov, Křižany, Nové Město 

pod Smrkem, a Světlá pod Ještědem. 

Pro lokalizaci významných přestupních uzlů bylo pak použito 11 zastávek MHD 

v Liberci, které jsou vypsány v příloze (příloha 1). 

 

Obrázek č. 4, významné přestupní uzly v Liberci 
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Nejnižší potřebná četnost využití byla v Liberci 8 a splňovalo jí těchto 7 zastávek a 

tudíž významných přestupních uzlů: Autobusové nádraží (26), Hlavní nádraží (18), Horní 

Růžodol I (10), Čechova (9), Machnín (8), Růžodol I (8), Pavlovice křižovatka (8) 

z celkových 110 vyhledaných spojů. 

V Liberci je zastávka s nejvyšší četnosti využití spojů k přestupu Autobusové nádraží 

(24%). Je to rozdílná situace oproti jiným městům, kde je dominantní železniční stanice, 

protože Liberec neleží na železničním koridoru. Doprava je zejména ovlivněna městem 

Jablonec nad Nisou. Tyto dvě města spolu spolupracují v dopravě a spojuje je přímá 

autobusová a tramvajová doprava a rovněž sdílí integrovaný dopravní systém a jako 

přestupní uzly pro Liberec jsou využívány i zastávky v Jablonci nad Nisou. 

Nicméně zastávky jsou koncentrovány ve středu města (obrázek č. 4) a jejich četnost je 

vyrovnaná. Jižní část města obsluhuje zastávka Pavlovice křižovatka a severní část 

zastávka Machnín. Zároveň dvě nejvyužívanější zastávky jsou blízko sebe. Z toho lze 

rozeznat, že doprava je zde sváděna právě na toto místo a odtud pomocí MHD do jiných 

částí města (DPMLJ 2012). 

 Olomouc 

Je centrem Olomouckého kraje s 100 043 obyvateli (k 26. 3. 2011). Na rozloze 103,36 

km² je 26 místních částí. Olomoucký kraj eviduje 306,2 tisíc ekonomicky aktivních 

(pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a míra nezaměstnanosti 11,95% (k 31. 1. 2012), (vše 

ČSÚ). 

10 vybraných okolních počátečních obcí pro Olomouc byly: Dolany, Dub nad 

Moravou, Litovel, Lutín, Náměšť na Hané, Přerov, Prostějov, Štěpánov, Šternberk a Velká 

Bystřice. 

Zastávek MHD v cílovém městě bylo vybráno 10 a jsou vypsány v příloze (příloha 1). 

V Olomouci byly lokalizovány jen tři významné přestupní uzly a to Hlavní nádraží 

(43), Náměstí Hrdinů (8) a Fakultní nemocnice (7) z celkových 100 vyhledaných spojů. 

Zbytek uzlů vykazovalo malou četnost. Zastávka Hlavní nádraží se nachází v centru města 

a ostatní dva uzly obsluhují západní část města a jsou to autobusové zastávky. Je zde tedy 

opět patrná dominance železniční dopravy. 

 Ústí nad Labem 

Krajským městem Ústeckého kraje je Ústí nad Labem. Žije zde 95 003 (k 26. 3. 2011) 

na celkové rozloze 93,95 km² a člení se do 4 městských částí. Ústecký kraj má 407,3 tisíc 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD


Jan Tesla: Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka 

 

 

2012   30 
 

ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a velmi vysokou míru 

nezaměstnanosti 13,56% (k 31. 1. 2012), (vše ČSÚ). 

 

Obrázek č. 5, významné přestupní uzly v Ústí nad Labem 

Okolní počáteční obce vybrané pro studium Ústí nad Labem jsou: Děčín, Homole u 

Panny, Chabařovice, Litoměřice, Petrovice, Povrly, Řehlovice, Teplice, Krupka a Žim. 

Dále bylo použito 13 cílových zastávek MHD a jsou vypsány v příloze (příloha 1). 

Na mapě (obrázek č. 5) vidíme rozmístění 5 vybraných přestupních uzlů pro Ústí nad 

Labem. Jsou jimi Hlavní nádraží (36), Západ (29), Mírové náměstí (10), Západní nádraží 

MHD (8) a Hraničář (8) z celkových 130 vyhledaných spojů. 

Rozdělní dopravy v Ústí je specifické. Na východě města se o obslužnost stará jedna 

zastávka a to železniční stanice Hlavní nádraží spojující VHD a MHD. Druhá 

nejvyužívanější přestupní zastávka je také železniční, je to nádraží Západ, které je ale 

v blízkosti autobusových zastávek a tvoří s nimi skupinu, která slouží k obsluze zbylé 

dopravy. Nicméně obě železniční stanice mají svou četností využití dominantní postavení a 

zbylé autobusové zastávky slouží jen jako podpůrné přestupní uzly. Ale tyto tři autobusové 

zastávky jsou významné z hlediska četnosti, jelikož ostatní zastávky obsluhují už jen 

zanedbatelné procento spojů. Proto i ony byly zahrnuty do skupiny významných 
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přestupních uzlů. Rozmístění zastávek je koncentrováno hlavním silničním a železničním 

komunikacím ve směru východ-západ. V roce 2009 došlo rovněž ke změně organizace 

hromadné dopravy v Ústí nad Labem v reakci na výstavbu a renovaci města (ÚSTECKÝ 

DENÍK 2009). Studie, kterou město schválilo, obsahuje změny v trasách linek MHD a 

přemisťování některých zastávek MHD. 

 Hradec Králové 

Významné město na východě Čech je Hradec Králové. Obyvatel v tomto městě žije 

94 242 (k 26. 3. 2011) na rozloze 105,61 km². Královehradecký kraj eviduje na svém 

území 272,5 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a míra 

nezaměstnanosti 8,04% (k 31. 1. 2012), (vše ČSÚ). 

Vybrané počáteční obce, vhodné pro lokalizaci významných přestupních uzlů, byly 

tyto: Černilov, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Pardubice, Praskačka, Předměřice nad 

Labem, Smiřice, Stěžery, Třebechovice pod Orebem a Vysoká nad Labem. 

V Hradci Králové bylo vybráno 10 zastávek MHD pro tvorbu testovacích spojů a 

lokalizaci přestupních uzlů a jsou uvedeny v příloze (příloha 1). 

Trasy spojů jsou zde velmi specifické a k přestupu mezi VHD a MHD je ve většině 

případu využito jen dvou zastávek a to Terminál HD (43) a Hlavní nádraží (37) 

z celkových 100 vyhledaných spojů. 

Obě zastávky leží blízko sebe. Terminál HD je autobusová zastávka a také 

nejdůležitější přestupní místo pro Hradec Králové. V její blízkosti je železniční stanice 

hlavní nádraží. Spolu tak tvoří 80% přestupů. Doprava je zde sváděna centralizovaně 

k jednomu bodu, který slouží jako hlavní přestupní bod pro dopravu a její následné 

směřování do města pomocí MHD. Hromadná doprava zde má specifickou dopravní 

infrastrukturu oproti jiným městům. Na dopravu v Hradci Králové má vliv také v blízkosti 

ležící další krajské město Pardubice. Železniční doprava spojuje obě města a je jasné, že 

vybrané okolní počáteční obce pro obě města vykazují reálně tok obyvatel do zaměstnání 

navzájem. Obě města byly navzájem rovněž vybrány jako počáteční místa pro vyhledávání 

spojů. Organizace a směr dopravy z těchto dvou významných přestupních uzlů kopíruje 

hvězdicový tvar města. 

Terminál HD byl v roce 2008 zrenovován a přestavěn na skutečný multifunkční 

terminál hromadné dopravy. Město vycházelo z historického umístění tohoto přestupního 

uzlu a již vybudované dopravní infrastruktury města (EARCH.cz 2008). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://www.earch.cz/clanek/475-terminal-hromadne-dopravy-v-hradci-kralove.aspx
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 České Budějovice 

Krajským městem Jihočeského kraje jsou České Budějovice se svými 93 883 (k 

26. 3. 2011) obyvateli. Rozlohou už však patří k menším krajským městům 55,56 km².  

Jihočeský kraj disponuje 316,8 tisíci ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k 

roku 2010) s mírou nezaměstnanosti 8,31% (k 31. 1. 2012), (vše ČSÚ). 

Vybrané počáteční obce pro České Budějovice jsou: Borek, Borovany, Dubné, 

Hluboká nad Vltavou, Kamenný újezd, Křemže, Lišov, Rudolfov, Trhové Sviny a Zliv. 

Pro České Budějovice bylo vybráno 10 cílových MHD a jsou uvedeny v příloze 

(příloha 1). 

 I v tomto městě je dominantní jedna zastávka, Autobusové nádraží (41), takže i toto 

město patří mezi ty, ve kterých není dominantní železniční přestupní stanice. Hlavní 

nádraží je druhý nejčastěji využívaný přestupný uzel (11) a poslední významnou zastávkou 

je zastávka U soudu (8) z celkových 100 vyhledaných spojů. 

Opět jsou všechny důležité zastávky v centru města. Je to jev, který pozorujeme u 

menších krajských měst a odpovídá tomu i dopravní infrastruktura takových měst, která je 

centralizována. Menší spádová oblast umožňuje svádět hromadnou dopravu do jednoho 

místa, často centra města a poté už jen pomocí MHD rozvádět dál. 

 Pardubice 

Centrem Pardubického kraje s 91 073 (26. 3. 2011) obyvateli jsou Pardubice na 77,71 

km² v 8 městských částech. Pardubický kraj má 253, 4 tisíc ekonomicky aktivních 

(pracovní sila) obyvatel (k roku 2010). Míra nezaměstnanosti v kraji je 9,02% (k 31. 1. 

2012), (vše ČSÚ). 

Heřmanův Městec, Holice, Hradec Králové, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Moravany, 

Opatovice nad Labem, Přelouč, Rybitví a Sezemice jsou počáteční obce, které byly 

vybrány pro lokalizaci přestupních uzlů 

Pro Pardubice bylo vybráno rovněž 10 zastávek a jsou uvedeny v příloze (příloha 1). 

Jak lze vidět na mapě (obrázek č. 6), významné zastávky jsou opět více méně 

centralizované a jejich počet je nižší, jelikož se samozřejmě snižuje i počet obyvatel, 

dojíždějících do zaměstnání. Hlavní je železniční stanice Hlavní nádraží (23), dále 

autobusová zastávka s téměř stejnou četností a důležitostí, Masarykovo náměstí (22). Na 

východ od nich podpůrné významné přestupní uzly K nemocnici (8) a Pardubičky (7) 

z celkových 100 vyhledaných spojů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Pardubice leží přímo na hlavním koridoru ČR a to ovlivňuje charakter způsobu 

dopravy do Pardubic. Dva významné přestupní uzly jsou železniční zastávky a spolu tvoří 

30% četnosti využití. Patrný je i vliv blízkého sousedního krajského města Hradec 

Králové. Pardubice jsou často využívány dopravou jako transitní město při dojížďce do 

Hradce Králové hlavně díky železničního koridoru, který protíná samotné centrum města. 

Od toho se odvíjí i dopravní infrastruktura města. 

 

Obrázek č. 6, významné přestupní uzly v Pardubicích 

 Zlín 

Krajským městem Zlínského kraje je Zlín. Ve Zlíně žije 76 010 (k 26. 3. 2011) 

obyvatel na 102,83 km². Skládá se z 15 místních částí. Hospodářskou silou kraje je 288,5 

tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010). 9,74% (k 31. 1. 2012) je 

hodnota míry nezaměstnanosti ve Zlínském kraji (vše ČSÚ). 

10 okolních počátečních obcí Zlína: Březnice, Fryšták, Holešov, Hvozdná, Luhačovice, 

Napajedla, Otrokovice, Slušovice, Uherské Hradiště a Vizovice. 

Ve Zlíně bylo vybráno 10 cílových zastávek MHD a jsou vypsány v příloze (příloha 1). 

Nejdůležitějším přestupním uzlem ve Zlíně je autobusová zastávka Náměstí Práce (25). 

V její blízkosti jsou zastávky Vysoká mez (15) a Zlín střed (8), jediný zástupce 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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železničních stanic. Opět se nacházejí v centru města a ještě je doplňuje v jižní části města 

zastávka U Majáku (12) z celkových 100 vyhledaných spojů. 

Doprava ve Zlíně je ovlivněna městem Otrokovice, které slouží jako hlavní železniční 

terminál pro Zlín, jelikož leží na druhém železničním koridoru ČR. Proto taky ve Zlíně 

převažuje autobusová doprava nad železniční, která je podporována rozsáhlou 

trolejbusovou dopravu právě ve směru Zlín – Otrokovice a naopak (DSZO 2012). 

 Karlovy Vary 

Krajský městem nejmenšího českého kraje jsou Karlovy Vary. Na rozloze 59,10 km² 

žije 53 737 (k 26. 3. 201) obyvatel v 15 místních částích města. 10,41% je míra 

nezaměstnanosti Karlovarského kraje, který eviduje 161,9 tisíc ekonomicky aktivních 

(pracovní sila) obyvatel (k roku 2010), (vše ČSÚ). 

Počáteční obce pro Karlovy Vary jsou: Bochov, Dalovice, Chodov, Jáchymov, Kolová, 

Nejdek, Nová Role, Ostrov, Sadov a Sokolov. 

Cílových zastávek MHD pro Karlovy Vary je 10 a jsou uvedeny v příloze (příloha 1). 

 

Obrázek č. 7, významné přestupní uzly v Karlových Varech 

http://www.dszo.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Dominantní zastávkou pro Karlovy Vary je zastávka Tržnice (32), která je 

nejvýznamnějším přestupním uzlem v Karlových Varech a je to autobusová zastávka. 

Jedinou významnou železniční stanicí je Hlavní nádraží (13). Dalšími důležitými 

zastávkami jsou Nemocnice (7) a na kraji města Rozcestník u Koníčka (15) z celkových 

100 vyhledaných spojů. Rozmístění opět kopíruje hlavní komunikace a drží se středu 

města (obrázek č. 7). 

I zde má železnice důležitou roli jako v každém krajském městě. Nicméně doprava je 

přiváděna hlavně autobusovými spoji. 

 Jihlava 

Posledním krajským městem je město Jihlava. Má také nejmenší počet obyvatel ze 

všech krajských měst 50 760 (k 26. 3. 2011). Rozlohou však nejmenší není a na 78,85 km² 

se rozkládá 16 místních částí. V  kraji Vysočina je 255,9 tisíc ekonomicky aktivních 

(pracovní sila) obyvatel (k roku 2010). Míra nezaměstnanosti činí 10,04% (vše ČSÚ). 

Pro Jihlavu bylo vybráno k potřebám analýzy těchto 10 počátečních obcí: Brtnice, 

Dobronín, Dolní Cerekev, Kamenice, Luka nad Jihlavou, Polná, Telč, Třešť, Velký 

Beranov a Vyskytná nad Jihlavou. 

Pro Jihlavu bylo také vybráno 10 cílových zastávek a jsou uvedeny v příloze (příloha 

1).  

V Jihlavě má největší význam jako přestupní uzel autobusová zastávka Autobusové 

nádraží (55) to tvoří nadpoloviční většinu (55%) využití spojů k přestupu a je tak 

nejdůležitějším bodem v Jihlavě. Poblíž je ještě zastávka Poliklinika (6) jako sekundární 

přestupní uzel. V severní části města obsluhuje zastávka Bedřichov dřevařské závody (12). 

Posledním významným přestupním uzlem je Brněnský kopec (6), který je východně od 

centra města, z celkových 100 vyhledaných spojů. V Jihlavě je tedy centralizována 

hromadná doprava do jednoho bodu uprostřed města (obrázek č. 8). Převažuje autobusová 

doprava a ze všech krajských měst má železniční doprava v Jihlavě nejmenší podíl. Žádný 

významný uzel není železniční stanicí. Je zde špatná dopravní infrastruktura železnice. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Obrázek č. 8, významné přestupní uzly v Jihlavě 

5.4. Význam a role přestupních uzlů 

Významné přestupní uzly slouží jako hlavní prostředky pro přestup mezi VHD a MHD, 

při dojíždění za prací zaměstnanci z okolí krajských měst. Lokalizace významných 

přestupních uzlů a prostorového uspořádání umožňuje důkladnější studium role hromadné 

dopravy v krajských městech. Dalším faktorem je změna v rozložení a důležitosti 

jednotlivých přestupních uzlů při rozličných velikostí měst a počtu obyvatel dojíždějících 
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do zaměstnání. Je možné sledovat i trend u krajských měst co se týká těchto faktorů, 

nicméně Praha, Brno a Ostrava jsou v těchto ohledech rozdílné, jelikož jejich organizace 

dopravy je jiná oproti zbylým krajským městům. To je způsobené skokovým růstem 

velikostí těchto měst jak v rozloze, tak v počtu obyvatel a také místními podmínkami, které 

jsou při větší rozloze rozeznatelné. 

Zajímavým faktem je, že vhodné spoje s dobrou konektivitou mezi VHD a MHD jsou 

u většiny velkých měst železniční stanice a se snižující se rozlohou a počtem obyvatelstva 

se nejdůležitějšími zastávkami stávají zastávky autobusové. Důvodem je rychlost, s jakou 

se přivádí železniční doprava do centra velkých měst oproti stejné situaci při využití 

dopravy silniční a významné je také umístění města na hlavních železničních koridorech, 

protože Jihlava, Zlín, Hradec Králové a Karlovy Vary leží mimo hlavní koridory. Dobrým 

příkladem je Praha s dvěma dominantními železničními stanicemi v centru města, které 

využívá většina vyhledaných spojů pro přepravu obyvatel dojíždějících z okolních obcí do 

zaměstnání. Důležitým faktorem, který určuje roli daného typu dopravy je čas. 

Samozřejmostí je snižování významných přestupních uzlů se snižováním počtu 

dojíždějících a přenášení většiny dopravy do jednoho dopravního uzlu s výhodným 

postavením obvykle v centru města a také postavení z hlediska dopravní infrastruktury 

daného města, hlavně využití silnic 1. a vyšší třídy jako hlavního přívodu dopravy do 

města. Toto je opět důležité pro faktor času a následná doprava takto přivedená do centra 

města už je snadno rozváděna dál pomocí MHD. V případě města, jehož území se rozkládá 

ve větší ploše s nezastavěnými částmi, pak pomáhají pomocné uzly, obvykle autobusové 

zastávky a slouží jako významné přestupní uzly pro danou oblast. Vše opět z důvodu 

časové nevýhodnosti přivádět dopravu daleko a složitě do centra města. Vždy se najde 

výjimka a tou je zde krajské město Hradec Králové, které je dopravní infrastrukturou a 

zástavbou hvězdicovitého tvaru předurčen k tomu, že má jen dva významné přestupní uzly, 

které jsou efektivně využívány, i když jsou v centru města. 
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6. Doba dojížďky v jednotlivých typech dopravy 

Při posuzování role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání je nutno posoudit MHD a 

VHD samostatně. Ačkoli by se dalo říct, že při dojíždění do zaměstnání z okolních obcí je 

jasné, že doba strávená cestováním ve VHD bude skoro vždy delší než doba strávená 

cestováním v MHD, ovšem ani tato teze není ve všech případech pravdivá. Veřejná 

hromadná doprava je přiváděná do krajských měst v některých případech rychlostními 

komunikacemi, či železniční dopravou, která se zdá být na tyto střední tratě do 100 km 

velmi efektivní, když nepočítáme přepravu osobní dopravou. Brian Hoyle ve své publikaci 

Modern Transport Geography (1998) popisuje novodobý problém zahlcení dopravní 

infrastruktury a to zejména ve městech osobní dopravou. Ta způsobuje dopravní zácpy a 

jim přidružené jevy, které mohou ovlivnit právě faktor času přepravy městskou hromadnou 

dopravou. Samozřejmý je taky fakt, že návaznost spojů nebývá zdaleka tak dokonal, jak by 

měla být v očích cestujících dojíždějících do zaměstnání. Naopak cestovní doba se v MHD 

neúměrně prodlužuje a v některých případech může dojít i k situacím, kdy se rychle a 

efektivně dostane cestující třeba pomocí železnice do cílového města, ale doprava na 

skutečnou zastávku ve městě může trvat stejně dlouhou ne-li delší dobu než cestovní doba 

ve VHD. 

6.1.  Obecně pozorované tendence 

Hlavní rozdíl při pozorování tendencí v době dojížďky (DD) a v efektivitě jednotlivých 

typů dopravy opět tvoří velikost města. Obecně je ve větších krajských městech více 

dopravních linek, četnost spojů a celkově přepravní kapacity. Běžně bývají ještě 

obklopovány rychlostními silniční a železniční dopravou. To vše pro uspokojení 

rostoucího počtu obyvatel dojíždějících do těchto aglomerací za prací však vede i 

k úměrnému růstu dopravních problémů a kolapsů, způsobených právě nedostatečnou 

vnitřní dopravní infrastrukturou a transitní dopravou ve velkých městech, která není 

připravena na velký počet vozidel osobní dopravy. Situace je řešitelná částečným 

omezením dopravy v centrech měst, čímž by se uvolnil prostor pro hromadnou dopravu a 

zlepšil by se ekologický stav ve městech. 

Tendencí v době dojížďky v jednotlivých typech dopravy je taková, že z celkových 

5819 vyhledaných spojů bylo 762 nevhodných. To znamená, že nesplňovali některé 

z předem zadaných kritérií. Nejvíce byly zastoupeny spoje, které překračovaly cestovní 

dobu 90 minut a linky, které jednoduše nejsou na danou 8. 14. a 22. hodinu dostupné. 

Dalšími příčinami bylo překročení pěti maximálních počtů přestupů nebo spojení nebylo 

vůbec nalezeno (vyjíždělo příliš brzy nebo pozdě). 
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Celkovou cestovní dobu všech spojů tvoří z 44% cestovní doba v MHD a z 56% 

cestovní doba ve VHD.  

Dále zobrazení celkové doby dojížďky všech spojů a doby dojížďky v MHD a VHD do 

křivky (graf č. 1). Vidíme, že celková cestovní doba od 0 do 30 minut je málo zastoupená u 

vyhledaných spojů. Potom už křivka pravidelně sestupuje v intervale od 30 do 90 minut a 

spoje jsou v ní rovnoměrně zastoupeny. Opakem jsou křivky pro cestovní dobu spojů 

zvlášť v MHD a VHD. Vidíme, že u MHD a VHD jsou rovnoměrně zastoupeny spoje od 0 

do 60 minut. V intervalu od 60 do 90 minut cestovní doby je zastoupeno málo spojů 

v MHD a VHD. V grafu nejsou zobrazeny spoje, které porušují některý z předem 

stanovených parametrů vyhledávání. Tyto spoje jsou popsány níže (kapitola 7). Patrný je i 

strmější průběh křivek, než u křivky pro celkovou dobu cestování. Nejvíce jsou zastoupeny 

spoje v intervalu od 15 do 30 minut cestovní doby pro cestovní dobu v MHD a VHD. U 

celkové doby dojížďky je nejvíce spojů v intervalu od 40 do 75 minut. 

 

Graf č. 1, celková doba dojížďky a doba dojížďky v MHD a VHD – křivka 

Tabulka níže ukazuje průměrnou celkovou DD a průměrnou DD v MHD a VHD. Dále 

obsahuje medián a směrodatnou odchylku. Medián je prostřední hodnota uspořádaného 

statistického souboru podle velikosti. Je blízko průměru a dělí tak statistický soubor na dvě 

poloviny. Tomu odpovídá charakter křivky (graf č. 1). Směrodatná odchylka určuje 

rozložení hodnot statistického souboru od střední hodnoty. Je silně ovlivněna průměrem a 

extrémními hodnotami (Otipka, Šmajstrla 2008). Pro celkovou DD a DD v MHD je 

poměrně nízká. To neplatí pro DD ve VHD, kde je směrodatná odchylka 26 a průměr 31, 

což značí vysokou rozptýlenost hodnot, respektive u DD ve VHD na vysoké, možná až 

odlehlé hodnoty (tabulka č. 5). 
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Statistický ukazatel Čas [minuty] 

Průměr - celková doba dojížďky 54 

Průměr - v MHD 24 

Průměr - ve VHD 31 

Medián - celková doba dojížďky 54 

Medián - v MHD 22 

Medián - ve VHD 28 

Směrodatná odchylka výběr - celková doba dojížďky 18 

Směrodatná odchylka výběr - doba dojížďky v MHD 16 

Směrodatná odchylka výběr - doba dojížďky v VHD 26 

 

Tabulka č. 5, popisná statistika vyhledaných spojů mezi vybranými počátečními obcemi 

a cílovými zastávkami MHD 

6.2.  Doba dojížďky 

Doba dojížďky je zastoupena ve vyhledávaných spojích pravidelně až na extrémní 

případy, které se blíží stanovenému parametru maximální DD 90 minut zejména u 

vzdálených vybraných počátečních obcí a u obcí s krátkou DD, které tvoří blízké okolí 

krajských měst. 

I přesto, že se objevují spoje, které dosahují stanoveného limitního parametru 

maximální DD 90 minut, není maximální hodnota % podílu DD ve VHD 100%. Důvodem 

je samotné určování % podílu DD ve VHD. DD je pro každou obcí určena průměrnou DD 

všech spojů z dané vybrané počáteční obce do všech cílových zastávek MHD v krajském 

městě. Teprve poté je určen procentuální podíl DD ve VHD a MHD. 

Mapa (obrázek č. 9) ukazuje % podíl DD ve VHD do krajských měst. Interval je od 0 

do 86%. V detailním pohledu je zobrazeno krajské město Ústí nad Labem, jehož spoje 

z vybraných počátečních obcí vykazovaly nízký % podíl DD ve VHD. Každé město má 

jiné tendence a může pozorovat různé podíly v různých směrech. Obecně nejvzdálenější 

vybrané počáteční obce mají největší % podíl DD ve VHD. 

Projevem zvýšené DD ve VHD je i rozmístění přestupních uzlů. V Ostravě jsou 

přestupní uzly koncentrovány hlavně v centru města a na západu města v zastávkách 

Svinov nádraží a Svinov mosty dolní zastávka (kapitola 5). Zároveň je tomu odpovídající 

průměrné krátká DD v MHD z těchto lokalizovaných přestupních uzlů do vybraných 

cílových zastávek MHD. To znamená, že spoje, které směřují do přestupních uzlů v centru 

města, vykazují vyšší DD ve VHD ale oproti tomu nižší DD v MHD (viz níže, nebo 

kapitola 8). 



Jan Tesla: Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka 

 

 

2012   41 
 

 

Obrázek č. 9, procentuální podíl DD ve VHD 

Největší % podíl DD ve VHD vykazují spoje pro počáteční obce v okolí Zlína. 

Navazuje to na situaci nastíněnou v kapitole 5.3. Zlín neleží na žádném hlavním 

železničním koridoru a všechny jeho přestupní uzly jsou autobusové zastávky, které 

směřuji z Otrokovic, ve kterých leží železniční přestupní uzel. Vysoký podíl vykazuje 

rovněž i Ostrava a Brno, oproti Praze, kde se % podíl DD ve VHD pohyboval většinou do 

67%. Také časově náročného cestování v MHD je projevem zejména tří největších 

krajských měst. Je silně ovlivněno dopravní infrastrukturou, tvarem zástavby města a 

dopravními zácpami. Výhodným dopravním prostředkem v MHD je metro, které není 

ovlivněno dopravními zácpami. 

Pro analyzování doby dojížďky v MHD je potřeba vstoupit do krajských měst a 

analyzovat dobu dojížďky z vybraných cílových zastávek MHD v krajských městech, 

vybraných pro lokalizaci významných přestupních uzlů (kapitola 5), do těchto 

významných přestupních uzlů (kapitola 5). Vybrána byla opět Ostrava a významné 

přestupní pro tři zkoumané časy dojížďky 8:00, 14:00 a 22:00 (obrázek č. 10). 
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Obrázek č. 10, průměrná doba dojížďky z vybraných počátečních zastávek MHD do 

významných přestupních uzlů pro 8, 14 a 22 hodin 

Doba dojížďky se pohybovala od 6 do 45 minut. Nejkratší doba dojížďky v MHD byla 

do významných přestupních uzlů lokalizovaných pro dojížďku do zaměstnání na 14:00. Je 

vidět, že právě pro tento čas je nejrychlejší doprava do přestupních uzlů a zkracuje se doba 

dojížďky. Dobrá je i doba dojížďky v MHD do dvou nejvýznamnějších přestupních uzlů 

s nejvyšší četností využití Svinov nádraží a Svinov mosty dolní zastávka, která se 

pohybovala v průměru pro všechny časy do 20 minut. Nejvyšší časy byly průměrně pro 

autobusovou zastávku Hlučínská 35 minut. Nejkratší doba dojížďky pro přestupní uzel 

vyskytující se jako významný pro všechny časy dojížďky, byla 15 minut pro autobusovou 

zastávku ÚAN. V Ostravě jsou dobře dostupné železniční stanice. Jsou lépe dostupnější 
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než zastávky autobusové. Hlavně dostupnost autobusových zastávek v severní části města, 

Hlučínská a Sad Boženy Němcové, patři k nejhůře časově dostupným zastávkám. 

6.3.  Hodnocení doby dojížďky 

V tomto případě je role hromadné dopravy při dojížďce do zaměstnání ovlivňována 

nejvíce časem (dobou dojížďky), která zase závisí na vzdálenosti a efektivitě přepravy a 

infrastruktuře dopravních komunikací. Rozmístění lokalizovaných přestupních uzlů 

v krajských městech (kapitola 5) je velmi důležitým prvkem této kapitoly. Pozorovali jsme, 

jak se měnila doba dojížďky v MHD a VHD v závislosti na jejich poloze ve městě. 

Důležitým faktorem je samozřejmě i tvar zástavby města a rozmístění cílových zastávek 

MHD v krajských městech. Celková DD je vyšší ve VHD než v MHD, ale o kolik vyšší 

záleží na každém města.  

Města, s přestupními uzly v centru města, mají často dlouho DD ve VHD. Příkladem je 

Hradec Králové. Samozřejmě vybrané okolní obce, které jsou vzdálené od krajských měst 

(obce Mladá Boleslav, Benešov – pro Prahu). Opakem jsou rozlohou menší kraje a zde 

vybrané okolní obce pro krajská města tvoří předměstí krajských měst (obce Chabařovice, 

Řehlovice – pro Ústní nad Labem, obrázek č. 9 výběrový pohled). Rovněž pozorujeme 

směrové vlivy na DD ve VHD (obec Frýdlant – pro Liberec). Dobu dojížďky ovlivňuje 

blízkost krajských měst, Pardubice jsou transitním krajským městem a sdílí přestupní uzly 

s Hradcem Králové. Problém je doba dojížďky u Zlína, kvůli nedostatečné dopravní 

infrastruktury pro dojížďku do krajského města. V Ostravě je dobrá doba dojížďky tam i 

zpět do významných přestupních uzlů. Samozřejmě hůř jsou na tom zastávky, které jsou na 

okraji města, případě za hranicemi daného okresu. U rozlohy menších krajských měst je 

DD v MHD krátká, z důvodů malé rozlohy. Problémem je doba dojížďky v MHD u tří 

největších krajských měst, zejména pak u Prahy. Počet lokalizovaných přestupních uzlů je 

nedostatečný (jak uvidíme i později v kapitole 8). V Praze by byla rovněž vhodná 

podrobnější studie MHD, zejména možností metra (hlavně při studiu dostupnosti 

přestupních uzlů). 
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7. Časová a prostorová variabilita přestupních uzlů 

Vyhodnocená doba dojížďky v jednotlivých typech dopravy a lokalizované přestupní 

uzly nejsou stejné pro celý den. Časy určené pro dojížďku zaměstnanců do práce jsou 8, 14 

a 22 hodin a proto je zapotřebí sledovat i změnu v lokalizaci významných přestupních uzlů 

v těchto časech. Zajímá nás hlavně jejich prostorová změna v jednotlivých časech. Tedy 

jestli pro různé časy jsou lokalizovány jiné přestupní uzly a jak se mění jejich pozice 

v rámci krajského města. Důležitá je i změna v četnosti využití jednotlivých významných 

přestupních uzlů. Proto je nutné si tyto uzly lokalizovat nejen pro 8. hodinu ranní, tak jak 

tomu bylo v kapitole 5.1 a 5.2, ale taky pro 14. a 22. hodinu a pozorovat změny. Pro tento 

účel proběhlo vyhodnocení již vyhledaných spojů pro Ostravu, Brno a Prahu od Jarné 

(2011) a ruční vyhledání pro porovnání v krajském městě Hradec Králové. Metodika 

lokalizace byla naprosto stejná jako v kapitole 5., takže maximální doba dojížďky 90 

minut, maximálně 5 přestupů a hodina vyhledávání se změnila na 14:00 a 22:00. Vybrané 

okolní počáteční obce stejně jako cílové zastávky MHD zůstávají nezměněné. Obecně se 

počet lokalizovaných významných přestupních uzlů snižoval a zvyšovala se četnost využití 

stávajících nejdůležitějších uzlů. Dále se zvyšoval počet spojů, které porušovaly parametry 

vyhledávání nebo jednoduše pro danou hodinu nebyly vůbec dostupné. 

7.1.  Ostrava 

Přestupní uzly v Ostravě pro 8. hodinu ranní byly početné oproti jiným městům a 

rovnoměrně rozmístěny s různou četností využití. Nejdůležitější byly železniční stanice 

Svinov nádraží a autobusová zastávka Svinov mosty dolní zastávka. Lokalizované 

přestupní uzly pro zbylé dva časy dobře ukazují tendence, které byly pozorovány i 

v ostatních městech (obrázek č. 11). 

Nejdůležitějšími přestupními uzly zůstávají Svinov nádraží a Svinov mosty dolní 

zastávka. Jsou to důležité uzly, do kterých směřuje většina dopravy z okolních obcí. Pro 8. 

hodinu spolu tvořili 26,26 % využití, pro 14. hodinu vzrostlo využití na 31% a pro 22. 

hodinu vzrostlou na 33,33 %. 100% tvoří vždy počet úspěšně vyhledaných spojů na každý 

ze tří časů dojížďky. Nejvýznamnějším přestupním uzlem pro 22. hodinu už však není 

Svinov nádraží, ale Svinov mosty dolní zastávka. 
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Obrázek č. 11, významné přestupní uzly v Ostravě pro 8., 14. a 22. hodinu (podle Jarné 

2011) 

Pro 14. hodinu vzrostlo využití autobusové zastávky ÚAN z 5,76% na 8,63% a řadí se 

tak už do druhého intervalu četnosti využití 32 až 60 krát a její využití nadále rostlo až na 

9,48% využití ze všech úspěšně vyhledaných spojů. Dále zmizely četností méně využívané 

přestupní uzly Hranečník a náměstí J. Gagarina. Hranečník by měl ovšem v nejbližších 

letech projít rekonstrukcí a stane se z něj jeden ze čtyř hlavních uzlů v Ostravě. Pro 22. 

hodinu už není významným přestupním uzlem Vítkovické nádraží a snížilo se využití 
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autobusové zastávky ÚAN, nicméně oproti 14. hodině je významným přestupním uzlem 

autobusová zastávka Vratimovská. 

 

Tabulka č. 6, četnost využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Ostravě 

 

Tabulka č. 7, podíl četnosti využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Ostravě 

Tabulky (tabulky č. 6 a 7) zobrazují četnost využití u každého z vybraných 

významných přestupních uzlů. Limit pro významný přestupní uzel je ve všech časech 

zachovaný na četnost využití minimálně 10 krát z celkových 500 vyhledaných spojů pro 

každý čas. Tabulky jsou doplněny o nenalezené nebo nevyhovující spoje. Překvapivý je 

počet nenalezených nebo nevyhovujících spojů pro 14. hodinu. Jedná se hlavně o spoje, 

Četnost využití přestupních uzlů 8. hodina 14. hodina 22. hodina

Přestupní uzel Četnost Četnost Četnost

Ostrava Svinov 80 68 41

Svinov mosty dolní zastávka 34 47 61

ÚAN 25 32 29

Hlučínská 23 11 14

Benzina 20 15 11

Ředitelství Vítkovic 17 - -

Sad Boženy Němcové 14 18 30

Nádraží Střed 14 12 -

Nádraží Vítkovice 14 10 -

Hranečník 13 - -

Vratimovská 11 - 13

Náměstí J. Gagarina 10 - -

Dřevoprodej 10 17 12

Nenalezeno nebo nevyhovující 66 129 194

% podíl četnosti využití 

přestupních uzlů ze všech 

úspěšně vyhledaných spojů 8. hodina (434 spojů) 14. hodina (371 spojů) 22. hodina (306 spojů)

Přestupní uzel Podíl [%] Podíl [%] Podíl [%]

Ostrava Svinov 18,43 18,33 13,40

Svinov mosty dolní zastávka 7,83 12,67 19,93

ÚAN 5,76 8,63 9,48

Hlučínská 5,30 2,96 4,58

Benzina 4,61 4,04 3,59

Ředitelství Vítkovic 3,92 - -

Sad Boženy Němcové 3,23 4,85 9,80

Nádraží Střed 3,23 3,23 -

Nádraží Vítkovice 3,23 2,70 -

Hranečník 3,00 - -

Vratimovská 2,53 - 4,25

Náměstí J. Gagarina 2,30 - -

Dřevoprodej 2,30 4,58 3,92
Nenalezeno nebo nevyhovující 

(procentuální podíl ze všech 13,20 25,80 38,80
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které vyjíždí příliš brzy anebo pozdě dojíždí. Na 8:00 bylo 13,2% spojů (z celkového počtu 

500 spojů), které nevyhovovaly parametrům vyhledávání (kapitola 5). Převážně to byly 

spoje, které překračovaly DD 90 minut. Na 14:00 je to už 25,8% nevyhovujících spojů. Pro 

22:00 počet nevyhledaných a nevyhovujících spojů nadále roste na 38,8%. Dojezd na tuto 

hodinu z okolních obcí už není dobře dostupný. Obecně jsou spoje v cílové zastávce příliš 

brzy, třeba hodinu a někdy až dvě hodiny dříve a jiný nebylo možno vyhledat. Jen málo 

spojů má delší DD než 90 minut, 4,8%. 

V Ostravě se s časem mění dostupnost města jako takového. Ze simulovaných dat 

vyplývá, že dostupnost na 14:00 a 22:00, chceme-li dorazit přesně nebo o trochu dříve, se 

snižuje. Hlavními přestupními uzly zůstávají obě Svinovské zastávky a pouze v pozdějších 

hodinách je více využívaná autobusová Svinov mosty dolní zastávka. Zajímavé jsou 

výsledky tabulky zobrazující procentuální podíl využití přestupních uzlů z úspěšně 

vyhledaných spojů. Můžeme zde odpozorovat, jestli se projeví nenalezené spoje na 

četnosti využití jednotlivých přestupních uzlů. U zastávek, které na 8:00 vykazovaly nízký 

procentuální podíl využití spojů, dochází v Ostravě k růstu. Procentuální podíl železniční 

stanice Ostrava – Svinov dochází k poklesu využití pro dojížďku na 22:00 a tomu 

odpovídající nárůst % podílu využití spojů autobusové zastávky Svinov mosty dolní 

zastávka. Procentuální podíl tak odpovídá absolutním číslům. Četnosti těchto dvou 

zastávek dosahují téměř 20%, což je vysoké číslo ukazující dominantní postavení mezi 

přestupními uzly v Ostravě. Zajímavé je rovněž procentuální podíl autobusové zastávky 

Sad Boženy Němcové, který vzrostl z 3,23% pro 8:00 a 4,85% pro 14:00 na konečných 

9,80% využití úspěšně vyhledanými spoji a předčil tím i přestupní uzel ÚAN. 

7.2.  Brno 

Nejvýznamnějším přestupním uzlem Brna lokalizovaným pro 8:00 v kapitole 5.1 je 

železniční stanice Brno hlavní nádraží, které má četnost využití 31%. Vyhledáno bylo opět 

500 spojů pro každý ze tří časů. Je zde nižší počet spojů, které nebyly dostupné – nebyly 

vyhledány, nebo překračují parametr 90 minut. Pro 8. hodinu bylo významných 

přestupních uzlů lokalizováno 9. Pro 14. hodinu 6 a pro 22. hodinu také 6 (obrázek č. 12). 

Brno hlavní nádraží zůstává nejdůležitějším přestupním uzlem ve všech třech časech a 

četnost jeho využití roste od 31% pro 8:00 na 40,2% pro 14:00 až na 44,2% pro 22:00. 

Vidíme, že Brno hlavní nádraží je dobře lokalizovaným přestupním uzlem a nedochází 

celkově v Brně k výraznému nárůstu nevhodných nebo nevyhledaných spojů při dojížďce 

do zaměstnání na 14:00. Při dojížďce na 22:00 jsou vyhledané spoje opět nevhodné tak, že 

vyjíždějí příliš brzy (před 20:00) a jsou nevhodné pro dojížďku na tuto hodinu. 
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Opět ubývá počet významných přestupních uzlů. V Brně byl i významný počet spojů, 

které byly bez přestupu. To ovšem platí jen pro 8. a 14. hodinu. 

 

Obrázek č. 12, významné přestupní uzly v Brně pro 8., 14. a 22. hodinu (podle Jarné 

2011) 

V Brně dochází k poklesu významných přestupních uzlů tak jako v Ostravě. Hlavně 

pozorujeme pokles u autobusových zastávek. Mendlovo náměstí, Nemocnice Bohunice a 

Ústřední Hřbitov mají dohromady četnost využití na 8:00 25,55% a na 14:00 už zůstává 

jen Ústřední Hřbitov, který není významným přestupním uzlem pro 22:00, kde z těchto tří 

zastávek je jen Mendlovo náměstí. Také se pro 22:00 objevil přestupní uzel, který není 
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významným přestupním uzel pro žádný z předchozích časů a je jím autobusová zastávka 

Řípská s četnosti využití 11 z celkových 500 vyhledaných spojů. Jedná se o zastávku, která 

se nachází v jihovýchodní části města. Klesá četnost využití železničních zastávek Královo 

Pole a Židenice. Rovněž autobusová zastávka ÚAN Zvonařka není významným uzlem při 

dojížďce na 22:00 (tabulky č. 8 a 9). 

 

Tabulka č. 8, četnost využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Brně 

 

Tabulka č. 9, podíl četnosti využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Brně 

Snižující četnost využití dvou železničních stanic a většiny autobusových zastávek lze 

přisoudit zvyšující se četnosti využití železniční stanice Brno hlavní nádraží, která 

vykazuje pro 14:00 a 22:00 velký nárůst. Zmiňované zastávky jsou v blízkosti Hlavního 

nádraží až na Královo Pole, které slouží k obsluze severní části města. Pro 22. hodinu 

ovšem pozorujeme nárůst nevhodných spojů, které vyjíždějí příliš brzy. Tvoří 28,4 % 

Četnost využití přestupních uzlů 8. hodina 14. hodina 22. hodina

Přestupní uzel Četnost Četnost Četnost

Hlavní nádraží 153 201 221

Mendlovo náměstí 45 - 11

Nemocnice  Bohunice 37 - -

Ústřední hřbitov 34 24 -

Královo Pole 26 38 20

Židenice 26 25 23

Tržní 21 15 -

Úzká 16 - 16

ÚAN Zvonařka 14 23 -

Řípská - - 11

Nenalezeno nebo nevyhovující 44 60 142

% podíl četnosti využití 

přestupních uzlů ze všech 

úspěšně vyhledaných spojů 8. hodina (454 spojů) 14. hodina (440) spojů) 22. hodina (358 spojů)

Přestupní uzel Podíl [%] Podíl [%] Podíl [%]

Hlavní nádraží 33,70 45,68 61,73

Mendlovo náměstí 9,91 - 3,07

Nemocnice  Bohunice 8,15 - -

Ústřední hřbitov 7,49 5,45 -

Královo Pole 5,73 8,64 5,59

Židenice 5,73 5,68 6,42

Tržní 4,63 3,41 -

Úzká 3,52 - 4,47

ÚAN Zvonařka 3,08 5,23 -

Řípská - - 3,07Nenalezeno nebo nevyhovující 

(procentuální podíl ze všech 

spojů) 8,80 12,00 28,40
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všech vyhledaných spojů. Jsou to Právě spoje, které částečně snižují četnost využití 

zastávek Královo pole, Židenice a autobusových zastávek blízkých Hlavnímu nádraží 

(obrázek č. 12). 

Podíváme-li se blíže na procentuální podíl využití přestupních uzlů spoji (celek tvoří 

opět počty úspěšně vyhledaných spojů), vidíme prudký nárůst využití železniční stanice 

Hlavní nádraží v úspěšně vyhledaných spojích. Z původních 33,7% pro 8:00, na 45,68% 

pro 14:00 a 61,73% pro 22:00. Absolutní i relativní čísla ukazují narůstající četnost využití 

Hlavního nádraží. Vidíme zde i procentuální pokles využití výše zmíněných přestupních 

uzlů lokalizovaných pro 22. hodinu. 

7.3.  Praha 

V Praze bylo vyhledáváno pro každý z tří časů dojížďky 570 spojů. Četnost využití 

významných přestupních uzlů, která byla charakterizována četností využití nad 10, se 

postupně snižovala. Nejdůležitější jsou opět železniční stanice a to pro všechny časy. 

Ovšem pro každý čas dojížďky se najde autobusová zastávka, která patří četností využití 

k nejvýznamnějším přestupním uzlům (viz níže). 

V každém ze tří časů se ovšem vyskytovala jedna autobusová zastávka, která měla 

vysokou četnost využití podobně jako hlavní železniční stanice. Na 8:00 to je zastávka 

Černý most s četností využití 38 vyhledávaných spojů (celkem 570). Rovněž pro 14:00 je 

to Černý most tentokrát s četností využití 43 a pro tento čas je také nejdůležitějším 

přestupním uzlem a předčí i železniční stanice. Zvláštností je její snížení pro 22:00 na 

četnost využití 10 vyhledaných spojů a nejdůležitější autobusovou zastávkou se stává 

v tento čas Opatov, který je vzdálený přes půl města (obrázek č. 13). 

Vysoký je počet nenalezených a nevyhovujících spojů. Postupně s jednotlivými časy 

opět roste a to z 14,56% přes 21,93% na 24,56% (8:00, 14:00, 22:00). 

Procentuální podíl využití železniční stanice Masarykovo nádraží v úspěšně 

vyhledaných spojích nejdříve klesá z 9,24% pro 8:00 na 8,76% pro 14:00 a dosahuje 

maxima využití spoji pro dojížďku na 22:00 12,09%. Tímto podílem využití ho převyšuje 

jen autobusová zastávka Černý most pro 14:00 a to s 9,66%. V Praze nenalezneme 

přestupní uzel, který by dosahoval více nebo téměř 20% využití úspěšně vyhledanými 

spoji, jako v Ostravě a Brně. Je to dáno velikostí a rozlehlostí města a vysokým počtem 

obyvatel – je nutné efektivně obsluhovat velkou zastavěnou plochu. Je proto nutný vyšší 

počet přestupních uzlů, rozmístěných po celém městě (tabulky č. 10 a 11). 
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Tabulka č. 10, četnost využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Praze 

 

Tabulka č. 11, podíl četnosti využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Praze 

Četnost využití přestupních uzlů 8. hodina 14. hodina 22. hodina

Přestupní uzel Četnost Četnost Četnost

Masarykovo nádraží 45 39 52

Smíchov 44 27 35

Černý most 38 43 10

Opatov 22 17 31

Hlavní nádraží 21 28 16

Zličín 21 - -

Hradčanská 19 17 -

Budějovická 17 19 -

Běchovice 17 11 13

Kobylisy 14 13 13

Uhříněves 14 - 11

Holešovice 13 - -

Radotín 13 - -

Vysočany 12 10 10

Dejvická - 17 25

Prosek - - 15

Libeň - - 15

Nenalezeno nebo nevyhovující 83 125 140

% podíl četnosti využití 

přestupních uzlů ze všech 

úspěšně vyhledaných spojů 8. hodina (487 spojů) 14. hodina (445) spojů) 22. hodina (430 spojů)

Přestupní uzel Podíl [%] Podíl [%] Podíl [%]

Masarykovo nádraží 9,24 8,76 12,09

Smíchov 9,03 6,07 8,14

Černý most 7,80 9,66 2,33

Opatov 4,52 3,82 7,21

Hlavní nádraží 4,31 6,29 3,72

Zličín 4,31 - -

Hradčanská 3,90 3,82 -

Budějovická 3,49 4,27 -

Běchovice 3,49 2,47 3,02

Kobylisy 2,87 2,92 3,02

Uhříněves 2,87 - 2,56

Holešovice 2,67 - -

Radotín 2,67 - -

Vysočany 2,46 2,25 2,33

Dejvická - 3,82 5,81

Prosek - - 3,49

Libeň - - 3,49

Nenalezeno nebo nevyhovující 

(procentuální podíl ze všech 

spojů) 14,56 21,93 24,56
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Obrázek č. 13, významné přestupní uzly v Praze pro 8., 14. a 22. hodinu (podle Jarné 

2011) 

Masarykovo nádraží je po celou dobu důležitým přestupním uzlem. Takže různé časy 

nemění nijak důležitost železničního koridoru pro krajská města (stejně jako v Ostravě a 

Brně). V Praze bylo lokalizováno 14 významných přestupních uzlů pro 8. hodinu. Tento 

počet se snížil na 11 pro 14. hodinu a opět zvýšil na 12 pro 22. hodinu. To je v rámci 

těchto tří nejdůležitějších krajských měst výjimkou. Obecně vždy k poklesu počtu 

významných přestupních uzlů a nárůstu četnosti využití těch nejdůležitějších a také nárůstu 

spojů, které nesplňují některé z kritérií nebo nemohly být na daný čas vyhledány. Ovšem 

v Praze je lokalizovaných více přestupních uzlů na 22. než na 14. hodinu. Přestupní uzly 

pro 14. hodinu mají vyšší četnost využití. Vyšší počet aktivní přestupních uzlů je důležitý, 

protože je zde čtyřikrát větší populace než v Ostravě a Brně. 

Pokles využití přestupních uzlů pozorujeme opět hlavně u autobusových zastávek a 

nárůst u železničních stanic. Hlavně se jedná o železniční stanici Masarykovo nádraží. 

V případě významných přestupních uzlů pro 22. hodinu nám přibyly dva, které nejsou 
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významnými uzly v případě ostatních časů. Jsou jimi železniční stanice Libeň a 

autobusová zastávka Prosek. Četností využití se řadí k zastávkám se střední četností 

využití. Prostorové uspořádání těchto zastávek zůstalo téměř nezměněné a je orientováno 

hlavně v centru města. Výjimkou jsou výše zmiňované autobusové zastávky Černý most a 

Opatov. 

7.4.  Hradec Králové a hodnocení časové a prostorové variability 

Ukázalo se, jak se mění zastoupení významných přestupních uzlů v čase a prostoru u 

tří největších krajských měst. Je potřeba pro ukázku nastínit, jak se situace mění u menších 

krajských měst, kde již není tolik významných přestupních uzlů. Příkladem je Hradec 

Králové, které má na 8. hodinu jen dva významné přestupní uzly, které slouží jako 

přestupní uzel v 80% všech vyhledaných spojení. Jsou jimi Terminál HD autobusová 

zastávka s 43% a Hlavní nádraží, které je v blízkosti a je využita v 37% všech vyhledaných 

spojení. Pro 14. hodinu zůstávají významnými přestupními uzly opět tyto dva přestupní 

uzly a je to Terminál HD, který je nejčetněji využíván. Spolu jsou využity v 64% všech 

vyhledaných spojů. Tento podíl je snížen nárůstem spojů, které překračovaly dobu dojezdu 

do 90 minut a spojů bez přestupu, které spolu tvořili 13% všech spojů. Tento podíl rostl 

dále pro spoje na 22. hodinu na konečných 26%. Tím se opět snížil podíl dvou hlavních 

přestupních uzlů Terminál HD a Hlavní nádraží. Ty sloužili pro přestup v 57% a Hlavní 

nádraží se stalo přestupním uzlem, který byl nejčetněji využívaný. 

Simulací spojů pro další časy se prostorová a časová variabilita projevovala vždy 

scénářem, který je popsaný u čtyř měst výše. Snižoval se počet významných přestupních 

uzlů. Zvyšovala se četnost využití nejhlavnější přestupních uzlů lokalizovaných na 8:00. 

Zvyšoval se počet spojů, které měly delší dobu dojezdu než 90 minut, nebo nemohly být na 

daný čas nalezeny (hlavně pro spoje na 22:00). Občas se objevily nové přestupní uzly, 

které nahradily méně četně využívané přestupní uzly. Prostorově se uspořádání tudíž 

nikterak významně neměnilo. Organizace dopravy a významných přestupních uzlů 

odpovídá kapitole 5.1 a 5.2 s mírnými změnami, které byly popsány v 7. kapitole. 
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8. Dostupnost přestupních uzlů v krajských městech 

Byly lokalizovány přestupní uzly na tři různé časy dojížďky do zaměstnání. Zároveň 

byly vyhodnoceny jednotlivé spoje mezi vybranými počátečními obcemi, které tvoří okolí 

krajských měst a vybranými cílovými zastávkami MHD v krajských městech. Ovšem pro 

další zhodnocení role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání je také dostupnost těchto 

významných přestupních uzlů v krajských městech, protože nás také zajímá, za jak dlouho 

je možné se dopravit do takového přestupního uzlu městskou hromadnou dopravou nebo 

pěšky a jak tyto dostupné oblasti pokrývají plochu města. 

Dostupnost byla určena dvojím způsobem. Proběhlo automatizované vyhledání spojů 

pomocí softwaru TRAM v Ostravě, kdy byly vyhledány spoje všech zastávek MHD mezi 

sebou navzájem pro různé časy. Byl vybrán dojezd na 8:00 a určeny zastávky, které jsou 

dostupné do 5 a 15 minut od přestupních uzlů. Tyto zastávky byly spojeny do polygonů 

pro každý přestupní uzel zvlášť a následně byly polygony spojeny do jednoho polygonu, 

který zobrazoval plochu v Ostravě, ze které jsou dostupné přestupní uzly do 5 a do 15 

minut. Pro ostatní krajská města již neprobíhalo automatizované vyhledání všech spojů, 

proto byla zvolena metoda určení časové dostupnosti, pomocí vrstvy ulic. Jednalo se o pěší 

dostupnost a rychlost chůze byla určena na 4,8 km/h (Ivan 2010). 

8.1.  Dostupnost přestupních uzlů v Ostravě 

Pro detailní zhodnocení dostupnosti významných přestupních uzlů, které byly 

lokalizovány pro Ostravu v kapitole 5.2, je nutné vyhledat spoje mezi všemi zastávkami 

MHD v Ostravě pomocí softwaru TRAM. 

Automatizovaným vyhledáváním v softwaru TRAM (kapitola 3) byly vyhledány spoje 

mezi všemi zastávkami MHD v Ostravě pro potřeby vyhodnocení časové dostupnosti do 

lokalizovaných významných přestupních uzlů v Ostravě pro 8:00 (obrázek č. 14). 

Na obrázku vidíme hranice okresu Ostrava – město a významné přestupní uzly pro 

8:00. Dále vidíme polygon, který spojuje oblasti, ze kterých jsou dostupné tyto uzly do 15 

minut. Vidíme, že do 15 minut od přestupních uzlů je většina území Ostravy a přestupní 

uzly jsou dobře dostupné pomocí MHD. Hlavní část Ostravy je téměř celá dostupná a 

přilehlé oblastí jako jsou Vřesina, Klimkovice, Havířov či Vratimov, jsou z části rovněž 

dostupné. 15 minut je dostatečná doba pro dopravení osob pomocí MHD do některého z 

významných přestupních uzlů. Přestupní uzly jsou však často směrově orientované a ne 

vždy jsou dostupné přestupní uzly vhodné pro daný směr spoje do okolních obcí. 
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Obrázek č. 14, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Ostravě pomocí 

MHD do 5 a 15 minut. 

Pro dostupnost do 5 minut je situace rozdílná (obrázek č. 14). Části města, které jsou 

v bezprostřední blízkosti přestupních uzlů, jsou samozřejmě dostupné. Nicméně se 

projevuje vliv tvaru a zastavěnosti města Ostravy a hlavně organizace silničních 

komunikací. Zastávky Svinov mosty a dolní zastávka jsou dostupné jen v městské části 

Svinov a neposkytují dostupnost do 5 minut ani přilehlým městským částím Poruba a 

Třebovice. Kdežto v centru města hustá síť komunikací a častých spojů poskytují dobrou 

dostupnost významných přestupních uzlů. Stejně tak v severní části města. Proto vidíme, 

že se snižující se hranicí sledované časové dostupnosti se zvyšuje vliv dopravní 

infrastruktury města a frekvence a počet spojů na MHD. 

8.2.  Časová dostupnost chůzi do přestupních uzlů, analýza silniční sítě 

Kvůli náročnosti vyhledávání rozsáhlého počtu spojů v softwaru TRAM, proběhlo 

detailní zkoumání dostupnosti za pomocí spojů MHD jen v Ostravě. Následně byly 

vybrány další zajímavá krajská města a pomocí nástrojů ARC GIS 10 byla vyhodnocena 

časová dostupnost pomocí sítě ulic. Hlavním parametrem, který byl zvolen při této 

analýze, byla rychlost pěší chůze 4,8 km/h. Jedná se tedy o časovou dostupnost pěšky do 

těchto významných přestupních uzlů. Opět byla vyhodnocována pro uzly lokalizované na 
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8. hodinu (kapitola 5). Jednalo se o krajská města Praha, Brno, Ostrava (pro porovnání 

s kapitolou 8.1), Jihlava a Hradec Králové. 

Uliční síť byla převedena na systém uzlů a hran tak, aby mohla být provedena síťová 

analýza do jednotlivých významných přestupních uzlů. Ty samotné byly také přiřazeny do 

sítě. Dostupnost byla vyhodnocena pro čtyři časy, do 5, 10, 15 a 20 minut od každého 

přestupního uzlu. Následně byly vytvořeny opět polygony, které ohraničují části města, ze 

kterých jsou přestupní uzly pro jednotlivé časy dostupné. 

 Ostrava 

 

Obrázek č. 15, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Ostravě chůzí do 

5, 10, 15 a 20 minut 

Detailní pohled na časovou dostupnost do významných přestupních uzlů chůzi 

v Ostravě (obrázek č. 15) slouží jako dobré porovnání dvou přístupů k hodnocení 

dostupnosti. Nejedná se už plochy, které by ohraničovaly zastávky MHD, ze kterých se do 

daných uzlů můžeme za určitou dobu dostat. Plochy ohraničují místa dostupná chůzi po 

komunikacích ve městě, ze kterých jsou uzly dostupné. 
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Vidíme i změnu ve tvaru těchto ploch, které mají místy velmi ostré vnitřní úhly. 

Nicméně dostupnost v městě Ostrava zůstává velmi podobná dostupnosti uvedené 

v kapitole 8.1. Chůzí ovšem obsáhneme i oblasti, které jsou teoreticky spoji MHD 

nedostupné. Velikost oblastí dostupných pomocí MHD do 5 minut zhruba odpovídá 

oblastem dostupných chůzi do 20 minut. Opět je dobře dostupné centrum a sever města. 

Zvýšila se i dostupnost jižní části města. Některé oblasti jsou dobře dostupné chůzí a lépe 

než za pomocí MHD. V tomto případě mají vliv na tvar polygonů velký vliv i překážky 

jako jsou dálnice, řeky apod. Nicméně jsou zde oblasti, které jsou dostupné v krátké době 

lépe chůzí, než pomocí MHD (pro porovnání obrázek č. 14, kapitola 8). Pěší dostupnost je 

lepší zejména pro městskou část Ostrava Hrabůvka. Neodstupné pěší dostupností do 20 

minut do významných přestupních uzlů jsou městské části Poruba, Mariánské hory, 

Kunčice, Kunčičky, Nová Ves, Pustkovec a další (obrázek č. 15). 

 Praha 

V Praze (obrázek č. 16) je tvar ploch ohraničujících dostupnost rovněž ovlivněná 

překážkami a také má velký vliv velikost města. Snížila se velikost dostupných oblastí, 

ačkoli je zde i větší počet významných přestupních uzlů, které mají navíc vyrovnanou 

četnost využití (kapitola 5). Zajímavý tvar mají polygony tvořící dostupnost do 

významného přestupního uzlu Zličín, který leží na západě města Praha. Dostupnost do 

tohoto uzlu do 20 minut tvoří podlouhlý polygon a v podstatě má tento uzel nejširší 

dostupnou oblast. Jedná se o ulice, kterým v tomto místě nestojí žádná překážka, na rozdíl 

od ulic přestupních uzlů v centru města. Stejně tak do zastávky Černý most se lze dostat 

z velké oblasti do 20 minut. Ostatní přestupní uzly tvoří poměrně pravidelné oblasti 

dostupnosti a v těchto místech tedy není tolik překážek a komunikací, které by umožňovaly 

dostat se do přestupního uzlu do 20 minut. Velká rozloha hlavního města Prahy je pro pěší 

dostupnost z velké části nedostupná. Vidíme zde rozlehlé oblasti, ze kterých nejsou 

významné přestupní uzly dostupné chůzí do 20 minut. Více než kde jinde je potřeba 

v Praze studovat MHD a hlavně vliv metra na dostupnost. Metro je dobrým prostředkem 

pro přepravu osob a uchyluje cestovní dobu, protože není zatíženo zácpami a zároveň je 

vypravováno v krátkých intervalech po celém městě. Z obrázku vidíme, že pro dopravu 

osob v Praze je tedy lepší a rychlejší MHD případně individuální doprava. Významné 

přestupní uzly jsou dostupné jen z přilehlých oblastí. 
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Obrázek č. 16, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Praze chůzí do 5, 

10, 15 a 20 minut 

 Brno 

V Brně (obrázek č. 17) jsou přestupní uzly nahuštěné blízko sebe v centru města a tvoří 

tak souvislou plochu dostupnou chůzí do přestupních uzlů. Je to podobné s centrem 

Ostravy, i když zde je to opravdu souvislá plocha, kterou spojují hranice polygonů, které 

značí dostupnost do 20 minut pěšky. Na severu města je ještě přestupní uzel Královo pole, 

který opět umožňuje obsluhovat poměrně velkou oblast. Pomáhá tomu i tvar města a hustá 

a souvislá zástavba, bez dlouhých nezastavěných částí, jako je tomu třeba v Ostravě. 

Přestupní uzly, které byly označeny za významné v Brně, jsou velmi dobře dostupné pěšky 

do 20 minut a pří využití spojů MHD by byla dostupné celé centrum města podobně jako 

v Ostravě. 

Díky koncentraci významných přestupních uzlů v centru města, jsou ostatní městské 

části chůzí do 20 minut nedostupné a je proto lepší pro dojížďku z/do lokalizovaných 

přestupních uzlů využít MHD. Jedná se o městské části Královo Pole, Veveří, Ponava, 

Husovice, Černá Pole, Lesná, Žabovřesky, Maloměřice, Židenice a další.  Centrum města 

je pro nejvýznamnější přestupní uzel, který má nejvyšší četnost využití absolutní i relativní 
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(kapitola 7) ze všech přestupních uzlů lokalizovaných v krajských městech, velmi dobře 

dostupné. 

 

Obrázek č. 17, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Brně chůzí do 5, 

10, 15 a 20 minut 

 Hradec Králové a Jihlava 

Kromě tradičních tří největších krajských měst Prahy, Brna a Ostravy, byla 

zhodnocena i dostupnost u krajských měst Jihlavy, která je jediným zástupcem, který má 

mezi svými významnými přestupními uzly jen autobusové zastávky a je to díky tomu, že 

se nenachází na hlavním železničním koridoru a v její blízkosti neleží žádné transitní 

město, jako je tomu u Zlína nebo Liberce. A posledním vybraným krajským městem byl 

Hradec Králové, který je zajímavý tím, že má pouze dva významné přestupní uzly. 

U menších krajských měst je zobrazen detail na polygony časové dostupnosti chůzí, 

ohraničující oblasti dostupné do 5, 10, 15 a 20 minut (obrázek č. 18). Jelikož vidíme i 

podkladovou mapu, která tematicky odpovídá této práci, jedná se o automapu, která 

obsahuje komunikace všeho druhu, vidíme překážky v Hradci Králové, které v podstatě 

ohraničují dostupnost do 20 minut. Jsou to již komunikace, které jsou nedostupné a 

samozřejmě díky tomu nejsou dostupné ani zastavěné území v dané oblasti. Přestupní uzly 
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jsou blízko sebe a oblasti dostupné chůzí jsou tak téměř souvislé podobně jako v Brně. 

Nicméně je tím nedostupné centrum a východní část města. Dostupnost chůzí do 

přestupních uzlů je v Hradci Králové efektivní jen pro centrum města. Dostupnost je 

hlavně v Jihlavě dobrá, protože pokrývá velkou plochu města téměř souvisle. Může za to 

větší počet přestupních uzlů, které navíc nejsou v bezprostřední blízkosti. 

 

Obrázek č. 18, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Hradci Králové a 

Jihlavě chůzí do 5, 10, 15 a 20 minut 

8.3.  Hodnocení dostupnosti přestupních uzlů v krajských městech 

Dostupnost lokalizovaných přestupních uzlů je důležitým faktorem, který ovlivňuje 

právě roli MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání. Vyhodnocené simulované data 

v podobě přestupních uzlů ukazovaly dobré výsledky, i když se nejedná o reálné 

dotazování zaměstnanců na způsob dopravy do zaměstnání. Takovéto přestupní uzly musí 

být pro zaměstnance dostupné, aby měly v takové analýze smysl. Protože právě tyto uzly 

jsou nejdůležitější při spojování MHD a VHD a pro celkové hodnocení spojů a samotné 

dojížďky. Ukázalo se, že pomocí MHD je možné se poměrně rychle dostat do těchto 

přestupních uzlů, což samozřejmě platí i v opačném směru (v případě Ostravy). 
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Čím lepší je dostupnost těchto uzlů, tím je lepší možnost spojení mezi zastávkami 

MHD a okolními obcemi, protože se zvyšuje dostupnost přestupních uzlů a roste tak 

význam MHD a VHD. Pěší dostupnost je problematická v Praze, jelikož se jedná již o 

velké město a pro efektivní pěší dostupnost by muselo být lokalizováno více významných 

přestupních uzlů. Ačkoliv dostupnost pomocí spojů MHD v Ostravě do 15 minut se ukázal 

být dostatečná a dá se aplikovat i na ostatní města. V menších krajských městech je 

efektivní i dostupnost pěší, pokud má více přestupních uzlů než dva nebo tři a nejsou příliš 

blízko sebe jako v Hradci Králové. Výhodným se ukázalo zastavění města způsobem jako 

je tomu v Brně a přestupní uzly jsou rovnoměrně rozmístěny a vyplňují dobře území 

města. Pak je pěší dostupnost efektivní. 
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9. Publikace práce v prostředí WWW 

Součástí bakalářské práce je publikování zadání, postupu práce, výsledků a závěrů 

v prostředí WWW. Pro tyto potřeby byly vytvořeny jednoduché internetové stránky, které 

jsou volně dostupné na odkazu: http://www.janteslagis.wz.cz. Momentálně se jedná o 

hosting zdarma a proto je zatížen reklamou. Později bude stránka umístěná na stránkách 

institutu geoinformatiky VŠB-TUO (obrázky č. 19 a 20). 

 

Obrázek č. 19, ukázka www stránek 

 

Obrázek č. 20, ukázka www stránek 2 
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10. Závěr 

Práce se zabývala rolí MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech 

Česka. Jednalo se o data vyhledána pomocí jízdních řádů http://www.idos.cz a softwaru 

TRAM (ruční i automatizované vyhledávání), nikoliv data posbíraná od jednotlivých 

zaměstnanců dojíždějících do zaměstnání v krajských městech, protože to by bylo pro 

všechny města velmi náročné. A tato data poskytovala v domácích podmínkách reálně 

využitelné výsledky. Prvním krokem bylo navržení jak při práci postupovat. Zvolil se 

postup, který byl aplikovaný v práci (Jarná 2011). Byly vyhodnoceny ze spojů mezi 

vybranými počátečními obcemi z okolí krajských měst a cílovými zastávkami MHD 

v krajských městech. V těch byly lokalizovány významné přestupní uzly. Tyto přestupní 

uzly byly vyhodnoceny a doplněny o informace v jednotlivých městech. Největší tři 

krajská města, Praha, Brno a Ostrava, vykazovala specifické výsledky v závislosti na jejich 

dopravní infrastruktuře a zastavěnosti, rozloze a tvaru města. V menší míře tyto faktory 

ovlivňovaly i zbylá krajská města, hlavně co se týká počtu lokalizovaných přestupních uzlů 

a typu zastávky (železniční či autobusová). Lokalizace přestupních uzlů byly 

nejdůležitějším prvkem pro celou práci. 

Pro správné zhodnocení role MHD a VHD byly statisticky vyhodnoceny jednotlivé 

spoje. Důležitá byla doba dojížďky v jednotlivých typech dopravy. Tím se určila efektivita 

využívání lokalizovaných přestupních uzlů a ověřila se správnost vyhledaných spojů a 

informace zjištěné tímto vyhledáním. To umožnilo vyhodnocení jednotlivých spojů, 

protože při lokalizování přestupních uzlů na ně nebyl kladen takový důraz a zkoumaly se 

jako celek. Následně se analyzovala prostorová a časová variabilita přestupních uzlů. Bylo 

nutné vyhodnotit vyhledávání spojů pro další časy a porovnávat jejich změny v čase 

v prostorovém uspořádání a četnosti využití. Zjišťovaly se tím změny, které nastávají při 

dojížďce do zaměstnání v jednotlivých časech. Poměrně velká část spojů nemohla být 

vyhledána nebo nesplňovala z některých počátečních parametrů vyhledávání spojení, které 

byly stanoveny tak, aby nebyly vyhledávány nevhodné spoje s dlouho dobou dojížďky 

nebo mnohými přestupy. Spoje pro lokalizování přestupních uzlů na 14. a 22. hodinu 

vykazovaly vyšší procenta těchto nevhodných spojů než na 8. hodinu. Rovněž když bylo 

na 8:00 dostupných více obcí s využitím hromadné dopravy pro dojíždění do zaměstnání. 

Ubýval i počet významných přestupních uzlů a zvyšovala se četnost využití těch 

nejdůležitějších. Ve většině měst byly nejčetněji využívané přestupní uzly železniční 

stanice. Výjimku tvořily města jako Jihlava, které neleží na trase hlavních železničních 

koridorů a VHD zde byla nahrazována autobusovými spoji. Také počet přestupních uzlů 

v těchto městech byl vyšší (u Jihlavy 4). 
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Posledním krokem bylo analyzovat dostupnost významných přestupních uzlů 

v krajských městech. Časová dostupnost posloužila pro zhodnocení dopravní situace 

v městech a možnost osob dopravovat se rychle do těchto přestupních uzlů a naopak. Také 

sloužila pro zhodnocení, zda byly tyto přestupní uzly dobře lokalizovány a v dostatečném 

počtu. Pro porovnání byla zkoumána dostupnost pomocí MHD a chůzí. V Praze by pro 

pokrytí většiny města bylo nutné zvýšit počet významných přestupních uzlů, aby se zvýšila 

dostupnost chůzí nebo zvýšit rádius do 30 minut nebo 20 minut za pomocí MHD (kapitola 

8). Projevila se zde znova dopravní infrastruktura měst a také jejich tvar a hustota 

zastavěného území. V Ostravě byla dobrá časová dostupnost přestupních uzlů pomocí 

MHD oběma směry (kapitola 8). Hlavní nádraží v Brně byl nejčetněji využívaný přestupní 

uzel ze všech krajských měst (kapitola 7) a jeho četnost se nesnižovala ani s narůstajícím 

počtem spojů porušujících parametry vyhledávání. V Hradci Králové bylo lokalizováno 

nejméně významných přestupních uzlů. Tyto dva přestupní uzly obsluhovaly většinu 

vyhledaných spojů (kapitola 7). Jihlava je příkladem města, které neleží na železničním 

koridoru a jehož lokalizované přestupní uzly jsou tvořeny jen autobusovými zastávky 

(kapitola 5). Tyto přestupní uzly jsou uspokojivě dostupné chůzí do 20 minut a pokrývají 

velkou část města (kapitola 8). 

Příklady zjištěných závěrů, které jsou popsány v jednotlivých kapitolách výše, ukazují 

upokojivé výsledky, i když se nejednalo o dotazování jednotlivých osob dojíždějících do 

zaměstnání. Umožnily vytvořit si přehled o možnostech dopravy městskou a veřejnou 

hromadnou dopravou. Takto lokalizované přestupní uzly odpovídají často skutečnosti, a 

proto mohou být výsledky použity i pro reálné situace. MHD a VHD slouží velmi dobře při 

dojížďce do zaměstnání a velmi efektivní jsou hlavně při využití rychlých železničních 

tratí, protože mnohdy i tyto železniční stanice jsou velmi dobře propojeny pomocí MHD 

s celým městem. 
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Příloha 1. - seznam vybraných cílových zastávek MHD 

v krajských městech 
 

 Praha: Avia Letňany, Benice, Blažimská, Boloňská, Čakovice, Dědina, 

Dobronická, Dolní Počernice, Dolnoměcholupská, Dubeč, Flora, Hájová, Hulická, 

Internacionální, K Hájům, K Letňanům, K Netlukám, K Noskovně,  Tuchoměřicím, 

Klánovice, Kolodějská obora, Královice, Křeslice, Lahovický most, Lazarská, 

Letenské náměstí, Maškův mlýn, Mladějovská, Na Boleslavce, Nádraží Satalice, 

Nový Slivenec, Obchodní centrum Černý most, Osecká, Ostrčilovo náměstí, 

Pavlíkova, Plošná, Pod Jezerkou, Pod Kyjovem, Pod Lochkovem, Rousínovská, 

Sezemická, Sídliště Zličín, Solná, Starolázeňská, Starý Prosek, Škola Kolovraty, 

Škola Řepy, U Samoobsluhy, U Zvoničky, V Ladech, Ve Vilkách, Vidoule, VÚ 

Běchovice, Wattova, Zámky, Zoologická zahrada a Žákovská. 

 Brno: Ericha Roučky, Geislerova, Glinkova, Grohova, Gruzínská, Havránkova, 

Holandská, Horská, Schodová, Chrlické náměstí, Kampelíkova, Kleštínek, 

Kluchova, Kosmonautů, Křehlíková, Kupková, Kyjevská, Lesnická, Lipová, 

Malinová, Medlánky škola, Mošnova, NC Královo Pole, Obecká, Pisárky, Podlesí, 

Pod Mniší horou, Prodloužená, Přízřenice, Raisova, Rozcestí, Řípská, Spojovací, 

Stará osada, Svah, Tkalcovská, Těžební, U borovice, U památníku, Univerzitní 

kampus, Ústřední hřbitov, Úzká, V újezdech, Vaňkovo náměstí, Velodrom, 

Všetičkova, Výstaviště – vstup G2, Zámecká, Žebětínský rybník a Židenice 

kasárna. 

 Ostrava: Alpine IPS, Bajkalská, Dřevovýroba, Důl Odra, Hájkovická, Hasičská 

zbrojnice, Hlavní nádraží, Hlučínská, Hotelový dům Hlubina, Hrabová zóna střed, 

Hřiště, Hulváky, Jiřího Trnky, Jubilejní kolonie, Kolonie, Konečného, Korunní, 

Kotkova, Kpt. Vajdy, Krajský úřad, Kubánská, Kunčice škola, Martinov, 

Muglinovská, Náměstí Jiřího z Poděbrad, Opavská, Pneuservis, Polanecká, Pomník 

RA, Poruba u Nemocnice, Poruba vozovna, Požárnická, Provaznická, Ředitelství 

Vítkovic, Řepiště Pod Dvorem, Senovážná, Slunná, Stará Bělá kostel, Statek, 

Staviva, U Balcara, U Korýtka, U Rozvodny, U Statku, Václavovice točna, 

Vrablovec střed, Vrablovec tranzistor, Vratimov U Kříže, Výškovická a Žleby. 

 Plzeň: CAN Husova, Černice K cihelnám, Dobrovské Klatovská, Dýšina Nová 

Huť, IV. Poliklinika, K Řečišti, Košutka Krašovská, Macháčkova, Obchodní, 
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Radobyčice Podhájí, Slovany n. M. Horákové, Stav. Stroje Rokycanská, Stavební 

podnik, U Gery Lidická, U kasáren, Vejprnice konečná a Zruč – Senec v Koutě. 

 Liberec: Blanická, Jiráskova, Krásna Studánka kovárna, Kubelíkova, Machnín 

statek, Nad Piankovou, Polní, Textilana, U Soudu, Vratislavice n. N. výhybna a ZŠ 

Jabloňova. 

 Olomouc: Civilní obrana, Hněvotínská, Horká nad Moravou, Horní Lán, Kaufland, 

Na Špici, Nové Sady Ahold, Pasteurova, Smetanovy sady a U Botanické zahrady. 

 Ústní nad Labem: Božtěšice, Drogerie, Hilarova, Kotva, Masarykova nemocnice, 

Nad zámkem, Pivovar, Radejčín, Ravel, Sebuzín, Sibiřská, Sklárna a Sociální péče. 

 Hradec Králové: Čajkovského, Divec křižovatka II. p., Lochenice kostel II. p., 

Meliorace, Na Plachtě, Pyrám, Silnice, Slatina zastávka, Stěžery kostel II. p., a 

Třebeš školka. 

 České Budějovice: Palackého náměstí, Pohůrka-U křížku, Rudolfov Hlincohorská, 

Šumava, U Zelené ratolesti, U Zimního stadionu, Václava Talicha, Včelná Točna, 

Vltava-střed a Zvonárna. 

 Pardubice: Černá za Bory, Domov mládeže, Gorkého škola, Hlavní nádraží, 

Mnětice, Ohrazenice točna, Semtín vlečka, Sezemice Zámostí, St. Hradiště 

Brozany a Staré Čívice hostinec. 

 Zlín: Divadlo, Hvozdná Osmek, Krematorium, Kudlov tiskárna, Kvítkovice-náves, 

Malenovice sídliště, Mladcová rozvodna, Padělky I, Slunečná a Zálešná. 

 Karlovy Vary: Borová, Doubský most, Dvory II, Elite, Gejzírpark, Kamenického, 

Na Pražské, Sanssouci, Vítková hora a Závodiště. 

 Jihlava: Kaufland, Malý Beranov zastávka, Masarykovo náměstí dolní, Náměstí 

Svobody, Romana Havelky, Sokolovna, Škola Bedřichov, Tylova, Vysoká a 

Zborná rozcestník. 


	V první řadě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu Ing. Igoru Ivanovi, Ph.D. za vytrvalost a trpělivost s jakou opravoval moje texty a mapové výstupy. Také za cílené rady, bez kterých bych si v některých situacích nevěděl rady. A za pomoc, díky které j...
	Také bych rád poděkoval všem, kteří mě podporovali ve studiu a to hlavně v těch nejhorších časech a situacích. Díky patří mé rodině a blízkým a také všem kolegům a kamarádům z VŠB-TUO.
	Bakalářská práce pojednává o roli městské hromadné a veřejné hromadné dopravy při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka. Klade si za cíl vyhodnotit hromadnou dopravu pomocí lokalizace významných přestupních uzlů v krajských městech a násled...
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	Seznam zkratek
	1.  Úvod

	Dojíždění do zaměstnání je pro mnohé z nás každodenní jev. K 31. prosinci 2011 bylo evidováno na území České republiky 10 504 tisíc obyvatel a z toho 4885,2 tisíc zaměstnaných obyvatel (ČSÚ). Míra nezaměstnanosti činila 8,6% a průměrná mzda 24 319 Kč ...
	S rostoucím environmentálním problémem v používání osobní dopravy v globálním měřítku se nabízí řešení v podobě omezení individuální dopravy v centrech právě těchto velkých měst za účelem zastavení znečišťování. To by však vyžadovalo dokonalou infrast...
	V této práci se zabývám studiem právě tohoto hlediska. Vyhledáním významných přestupních uzlů, kde se spojují VHD a MHD. Úkolem VHD je dopravit tyto obyvatele z okolních obcí do měst. Pomocí MHD jsou obyvatelé přepravování v rámci města a MHD se snaží...
	Pro potenciální ovlivnění těchto faktorů je nutné použití vhodných analýz pro vyšetření a popis této situace. Studiem časové a prostorové variability přestupních uzlů zjišťuji jejich prostorovou proměnlivost v čase. Dobrý přestupní uzel musí být rychl...
	Všechny spoje jsou vyhledány za pomocí jízdních řádu serveru idos.cz a softwaru TRAM. Nejedná se tedy o reálné zkoumání způsobu dojížďky každého zaměstnance dojíždějícího za prací, nýbrž nejlepší možná simulace takového toku obyvatel za prací do krajs...
	Tato práce je součástí většího celku, projektu Implementace nástrojů prostorové analýzy trhu práce v činnosti úřadů práce pro MPSV ČR.
	2.  Cíle práce

	Cílem práce je posouzení role VHD a MHD při dojížďce do zaměstnání. Jedná se o teoretický pohled s využitím uměle vyhledaných spojení, které věrně reprezentují skutečnou realitu. Posouzení role VHD a MHD při dojížďce do zaměstnání obsahovalo tyto části.
	V prvním bodě se práce zabývá lokalizací významných přestupních uzlů v rámci krajských měst. Využívá k tomu níže popsanou metodiku. Tyto lokalizované přestupní uzly slouží jako hlavní vrstva pro tvorbu následujících analýz. Proto byl kladen důraz na j...
	Druhý bod se zabývá dobou dojížďky v jednotlivých typech dopravy. Studium se tedy více zaměřuje na rozdíly a posouzení kvality dojížďky z hlediska času v MHD a VHD. Využívá se k tomu detailní zkoumání jednotlivých spojů popisnou statistikou. Dále pomě...
	Třetí bod práce se zaměřuje na prostorovou a časovou variabilitu jednotlivých lokalizovaných významných přestupních uzlů v krajských městech. K tomuto účelu jsou lokalizovány stejnou metodikou významné přestupní uzly pro další doby dojezdu. Posuzuje s...
	Čtvrtý bod práce obsahuje hlavní analýzu dostupnosti přestupních uzlů v rámci krajských měst. Jedná se o detailní studium časové dostupnosti v Ostravě za využitím vyhledání všech spojů mezi zastávkami a následně posouzení na úrovni přestupních uzlů. V...
	Poslední bod bakalářské práce obsahuje publikaci dosažených výsledků a také postup práce a úvod do práce samotné v prostředí WWW stránek.
	Jak již bylo uvedeno, práce je součástí projektu Implementace nástrojů prostorové analýzy trhu práce v činnosti úřadů práce pro MPSV ČR. Dále může být využita pro posouzení dopravní situace v daných krajských městech a pro případné změny v organizaci ...
	3. Použitý software a zdroje
	3.1.  Software

	 ARC GIS Desktop 10
	Hlavní nástroj pro tvorbu prostorových analýz, použitých v této práci. Nabízí funkce naskrz GIS problematikou. Nejdůležitějším prostředím bylo ARC Map (ve verzi ARC Info) a ARC Catalog (ARC GIS 2012). Pro automatické vyhledávání zastávek MHD v krajský...
	 TRAM
	Tram představuje software, který byl vyvinut na půdě Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava. Aplikace TRAM je zaměřena na rychlou automatizovanou tvorbu databáze dopravní dostupnosti. Je postavena na architektuře klient server. Klient přis...
	Obrázek č. 1, nastavování parametrů vyhledávání v TRAM
	 Microsoft Office 2010
	Souhrnný kancelářský software pro tvorbu dokumentů apod. Nejvyužívanějším nástrojem v této práci byl Microsoft Excel, jakožto analytický nástroj ke zpracování statistických dat a tvorbu výstupů (Microsoft Office 2012).
	3.2.  Zdroje dat
	 Lokalizácia prestupných uzlov medzi MHD a VHD v mestách
	Jedná se o bakalářskou práci, kterou vypracovala Bc. Alexandra Jarná (Jarná 2011). Byla využita její metodika pro vyhledávání přestupních uzlů v krajských městech. Zároveň byly použity její vyhledané přestupní uzly pro města Praha, Brno a Ostrava. Tat...
	 IDOS.CZ
	Internetový jízdní řád IDOS je jedním z výstupů Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ), který vede z pověření Ministerstva dopravy České republiky společnost CHAPS spol. s r.o. (IDOS 2012). Data jízdních řádů poskytují pro CIS JŘ...
	o optimalizace vedení linek,
	o tvorby jízdních řádů,
	o oběhu dopravních prostředků,
	o dopravní obslužnosti,
	o informačních systémů pro cestující,
	o pokladních systémů,
	o svozů, rozvozů, okružních jízd,
	o optimalizace rozmístění středisek obsluhy v dopravní síti,
	o sestavu plánu údržby komunikací,
	o dopravního zabezpečení mimořádných událostí.
	V souladu se zákonem o silniční dopravě (111/94 Sb.) je od 26. 10. 2001 společnost CHAPS spol. s r.o. pověřena Ministerstvem dopravy České republiky vedením Celostátního informačního systému o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy (CHAPS spol...
	 RSO
	Registr sčítacích obvodů a budov představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru. V práci byly využity počty obyvatel dojíždějících do zaměstnání v krajských m...
	3.3.  Rešerše
	Téma bakalářské práce role městské hromadné a veřejné hromadné dopravy při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka nebylo ještě zpracováno podobným způsobem, který je použit v této bakalářské práci. Objevují se však publikace, které se dotýka...
	O městské hromadné dopravě a dopravě obecně pojednávají hlavně publikace The Geography of Transport Systems (Rodrigue, Comtois, Slack 2006), Urban Geography (Paccione 2001) a Modern Transport Geography (Hoyle, Knowles 1998). Zabývají se různými vlivy ...
	O dojížďce do zaměstnání pojednává mnoho publikací, většinou se zaměřují na dojížďku individuální neveřejnou dopravou s využitím silniční sítě a hodnocení různých vlivů. Nabízejí různé pohledy na studování doby dojížďky a dostupnosti (Šeděnková, Horák...
	4.  Teoretické základy

	4.1.  Doprava
	Cílem dopravy je transportovat lidi, náklad nebo informace z původního místa do místa určení, které uděluje přidanou hodnotu tomuto procesu. Doprava se liší pohodlím a možnou přepravitelností lidí, nákladů a informací (Rodrigue a Comtois a Slack 2006).
	 Městská hromadná doprava
	Primární cílem hromadné dopravy je poskytnout mobilitu pro lidi ve městě. Efektivita této dopravy je nepřímo úměrná zahlcení městských silnic vozidly individuální dopravy (Paccione 2001). V ČR tvoří MHD hlavně autobusy, trolejbusy, tramvaje a metro.
	 Veřejná hromadná doprava
	Je to doprava, která je provozována za předem stanovených podmínek a dostupná a přístupná každému zájemci. Veřejná hromadná doprava se liší od městské hromadné dopravy tím, že slouží k přepravě cestujících na delší vzdálenosti vnitrostátně i vně.
	 Hierarchie dopravních komunikací
	Doprava se v ČR dělí na (ŘSD ČR a SŽDC ČR 2012):
	o Dálnice – je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice...
	o Silnice - je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
	 silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není...
	 silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
	 silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.
	o Železnice
	 jednokolejné – 7645 km SŽDC (80,3 % délky tratí SŽDC) a všech 106 km dalších vlastníků
	 dvoukolejné – 1830 km (19,2 % délky tratí SŽDC)
	 vícekolejné – 38 km (0,4 % délky tratí SŽDC)
	 Přestupní uzel
	Doprava primárně spojuje místa, která jsou často charakterizována jako uzly. Slouží jako přístupové body k distribuční dopravní soustavě a spojují místa v dopravní síti. Tato funkce je hlavně funkcí dopravních terminálů, kde toky vznikají nebo zanikaj...
	Druhy:
	o Mimoúrovňové přestupní stanice
	Minimalizace přestupních vzdáleností lze dosáhnout maximálním výškovým i půdorysným přiblížením nástupišť.
	o Úrovňové přestupní stanice
	Minimalizace přestupních vzdáleností lze dosáhnout maximálním půdorysným přiblížením nástupišť. Přitom je nutné vhodně a bezpečně vyřešit úrovňové křížení pěších s ostatní dopravou. Vhodnou možností je vytvoření terminálu MHD s vyloučenou individuální...
	o Průpletové přestupní stanice
	Tyto stanice umožňují úrovňový přestup cestujících, kdy k jedné hraně nástupiště přijíždí jeden druh dopravního prostředku a k protilehlé hraně druhý (např. metro a vlak).
	o Kombinované a sdružené zastávky
	Jedná se o zastávky, kde k téže nástupní hraně přijíždějí dva různé druhy hromadné dopravy (např. autobus linkový i autobus MHD) nebo dva různé dopravní prostředky (např. tramvaj a autobus). Taková úprava představuje nejvýhodnější řešení minimalizace ...
	o Vedení trolejbusových nebo autobusových tratí v drážní stopě
	Autobus nebo trolejbus nejede volně v jízdním pruhu, ale pohybuje se v koridoru se směrovou fixací stopy (vodící mantinely udržují vozidlo v předem určeném směru). Vozidlo se zde neřídí volantem. Dosahuje se výrazné šířkové úspory – postačí koridor v ...
	o Nekonvenční propojení železniční a tramvajové dopravy
	Při takovém řešení může tramvaj používat železniční dráhu nebo naopak lehké osobní železniční vlaky jezdí po tramvajových tratích. Vzhledem k odlišnému napájení obou soustav se používají speciální dvou systémové tramvaje. Pro tyto kombinované systémy ...
	o Centrální přestupní uzly pro jeden druh dopravy
	V centrech měst, kde dochází ke křížení většího počtu linek téhož druhu dopravy a tedy i k vysoké koncentraci cestujících, se požaduje zastřešit nástupiště v celé jejich délce. Vhodným řešením je v exponovaných místech, která jsou cílem cest velkého p...
	4.2.  Prostorové analýzy
	Prostorové analýzy jsou souborem technik pro analýzu a modelování lokalizovaných objektů, kde výsledky analýz závisí na prostorovém uspořádání těchto objektů a jejich vlastností. Objektem pro tento účel rozumíme geografické objekty a jiné objekty s pr...
	 Doba dojížďky
	Hodnocení doby dojížďky a dopravní dostupnosti představuje jeden z nástrojů zkoumání prostorové interakce mezi zdroji a cíli a popisování prostorových vazeb je i průzkum a popis dopravní dostupnosti (Horák 2008).
	 Časová a prostorová variabilita
	Zkoumá proměnlivost geografických a jiných objektů (bodů, linií, polygonů apod.) v čase a rozmístění v prostoru. Sleduje změnu v jejich poloze a jiných hodnotách atributů daných objektů.
	 Dostupnost
	Dostupnost jako taková je pak chápána jako určitý ukazatel, který na základě přístupnosti nebo dosažitelnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury (Horák 2008).
	Dostupnost je chápána jako geografický pojem, geografická charakteristika objektu. Stanovuje se na základě vzdálenostních charakteristik v rámci bodové nebo liniové struktury (Horák 2008).
	4.3. Oblast zájmu
	Oblastí zájmu v této bakalářské práci je Česká republika s rozlohou 78 867 km² a 10 548 527 obyvateli (ČSÚ 11. 9. 2011). Dělí se na 14 samosprávných krajů, a 13 krajských měst (tabulka č. 1) a 6251 obcí (ČSÚ 2011):
	Tabulka č. 1, seznam krajů a krajských měst ČR
	5.   Lokalizace přestupních uzlů

	5.1.  Metodika lokalizace
	Základem vyhledávání významných přestupních uzlů v krajských městech ČR je ruční vyhledávání spojů mezi počátečními obcemi, které tvoří okolí kolem daných krajských měst a zastávkami MHD v krajských městech (viz níže). Důležité při výběru těchto obcí ...
	Pro Prahu, Brno a Ostravu byla metodika převzatá z práce (Jarná 2011). Spoje mezi městy a okolními obcemi jsou vyhledávány pro úterý, jakožto pracovní den a to na 8. hodinu (Jarná, 2011). Problematikou dopravní špičky z hlediska dne v týdnu a času se ...
	5.2.  Praha, Brno a Ostrava
	Významné přestupní uzly a celková dopravní dostupnost těchto tří největších měst ČR je velmi specifická. Četnost využití jednotlivých přestupních uzlů byly zobrazeny pomocí tabulek a mapových výstupů. Počet vybraných zastávek MHD u těchto tři měst odp...
	 Praha
	Praha je hlavním městem ČR a také městem největším jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Na území města Prahy je evidováno 1 272 690 obyvatel (k 26. 3. 2011). Na rozloze 496 km² se rozkládá 57 městských částí. Na území města Prahy je evidováno 682,4 tisí...
	Pro lokalizování významných přestupních uzlů bylo vybráno těchto 10 počátečních obcí: Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jesenice, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Odolena Voda, Řevnice, Roztoky, Unhošť a Úvaly.
	Zastávky MHD v daném cílovém městě byly vybírány automatizovanou volbou a to pomocí Hawth's  analytického nástroje ArcGIS. Pomocí tohoto nástroje byla vybrána sada zastávek, alespoň jedna pro každou městskou část. Zastávek bylo vybráno pro Prahu 57 a ...
	K takto vybraným zastávkám byly ručně vyhledávány spoje, vždy mezi danou obcí a všemi zastávkami MHD. Celkově se vyskytovalo 14 přestupních míst (uzlů), které mají četnost přestupů vyšší než 10 (tabulka č. 2) z celkových 570 vyhledaných spojů.
	Tabulka č. 2, četnost využití významných přestupních uzlů v Praze (podle Jarné 2011)
	Těchto 14 vybraných významných přestupních uzlů má rovnoměrně rostoucí četnost. Nejvýznamnější jsou Masarykovo nádraží a nádraží Smíchov. Ty, spolu s hlavním nádražím a nádražím Zličín tvoří početné zastoupení v četnosti využití. To znamená, že nejvíc...
	Železniční doprava je pro hlavní město Praha velmi důležitá při přepravě osob právě z okolí města. Tyto přestupní uzly obsahují komplexní systém přestupu cestujících do MHD přímo u nádraží. Nicméně přestupní uzly jsou rozmístěny po celém městě a tvoří...
	Jen jihozápadní část města je využívána v menší míře k přestupům. Důsledkem může být dostatečně rychlá obslužnost v jiných částech města, která vede k tomu, že je rychlejší doprava do těchto částí pomocí jiných přestupních uzlů, než z těch, které jso...
	Téměř 15% spojů také porušovalo parametry vyhledávání významných přestupních uzlů, tudíž nemohly být zařazeny do výsledků.
	Praha má velmi hodně obyvatel a také pracujících a to hlavně dojíždějících do zaměstnání. Hodně zaměstnanců bydlí na okraji Prahy či v blízkých okolních obcích a denně dojíždí do zaměstnání. Centrum města je stěží dostupné pro osobní dopravu, a proto ...
	Obrázek č. 2, významné přestupní uzly v Ostravě, Brně a Praze (podle Jarné 2011)
	 Brno
	Centrum Jihomoravského kraje tvoří Brno. Má významné mezinárodní obchodní postavení, díky své výhodné poloze k takovým metropolím jako je Vídeň či Bratislava. Město ležící na soutoku řek Svitava a Svratka má (k 26. 3. 2011) 384277 obyvatel, kteří žijí...
	V případě Brna bylo pro lokalizování významných přestupních uzlů vybráno těchto 10 počátečních obcí: Adamov, Blansko, Ivančice, Kuřim, Prostějov, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Vyškov a Židlochovice.
	Opět proběhla automatizovaná volba zastávek MHD v Brně a bylo vybráno 50 zastávek MHD, které jsou vypsány v příloze (příloha 1).
	Jako významné přestupní uzel, pak bylo vybráno 9 zastávek, které měly četnost využití vyšší než 10 (tabulka č. 3). Jejich rozmístění je zobrazeno v mapě výše (obrázek č. 2) z celkových 500 vyhledaných spojů.
	Tabulka č. 3, četnost využití významných přestupních uzlů v Brně (podle Jarné 2011)
	V Brně je jiná situace než v Praze, tak jak už je zmíněno výše. Převažuje zde jeden přestupní uzel výrazně nad ostatními. Je jím hlavní nádraží s četností 31%, které obsluhuje téměř veškerou dopravu MHD z okolí. Má tak nejvýznamnější postavení a také ...
	V případě Brna již byl poměr nevyhovujících spojů nižší 9% a za zmínku stojí i 1% spojů, které byly bez přestupu, což je oproti Praze už nezanedbatelný poměr.
	Výsledky odpovídají reálné situaci v Brně, která po přestěhování Hlavního nádraží a zřízení komplexního dopravního uzlu splňuje svůj hlavní záměr a to vytvoření stabilního přestupního uzlu téměř v centru města, který spojuje všechny místní druhy dopra...
	Brno má specifickou dopravní infrastrukturu. Doprava z okolních obcí je cíleně vedena k jedné části města, odkud je pak směrována pomocí MHD do zbytku města a tím se výrazně liší od Prahy. Zbytek dopravy vyjma centra města je obsluhován již autobusovo...
	 Ostrava
	Nejvýznamnější metropolí severovýchodního části ČR je Ostrava. Žije zde 302 456 obyvatel (k 26. 3. 2011) v 23 městských částích na rozloze 214,23 km². Toto město je významným hospodářským producentem ČR a proto musí mít i zde doprava významnou roli. N...
	Pro Ostravu bylo pro lokalizování významných přestupních uzlů vybráno těchto 10 počátečních obcí: Brušperk, Frýdek-Místek, Háj ve Slezsku, Havířov, Hlučín, Klimkovice, Nošovice, Opava, Orlová, Studénka.
	Automatizovaným výběr bylo vybráno 50 zastávek MHD a jsou vypsány v příloze (příloha 1).
	Četnost využití přestupních uzlů vyšší než 10 při vyhledávání spojů pak vykazovalo 13 zastávek (tabulka č. 4). Jejich rozmístění je zobrazené výše (obrázek č. 2). Z celkových 500 vyhledaných spojů.
	Podobně jako v Brně a Praze je v Ostravě hlavním přestupním uzlem železniční stanice. Nádraží Ostrava Svinov je bezesporu hlavním přestupním uzlem v Ostravě. Leží na hlavním železničním koridoru ČR a většina železniční dopravy je sváděna právě sem. Re...
	Tabulka č. 4, četnost využití významných přestupních uzlů v Ostravě (podle Jarné 2011)
	Ostrava je považována za jediné město ČR, které připomíná svou zástavbou města Spojených Států Amerických. Mezi jednotlivými čtvrtěmi jsou řídce zastavěná území a tomu také odpovídá rozestavení přestupních uzlů a organizace dopravy. Z těchto dvou hlav...
	Ostrava disponuje dobrou konektivitou s okolními obcemi. V závislosti na jejich poloze jsou spoje směrovány hlavně do Svinova, jižní části města nebo na ÚAN, odkud pak obyvatelé využívají městskou hromadnou dopravu.
	5.3.  Zbylá krajská města
	Ostatních 10 krajských měst, bylo analyzováno v  časovém řezu pro 8. hodinu ranní. Všechny parametry byly dodrženy stejně jako pro Prahu, Brno a Ostravu. Počet vybraných zastávek MHD v daném městě byl 1% všech zastávek MHD, ale alespoň 10. Při výběru ...
	 Plzeň
	Metropole Plzeňského kraje je Plzeň s 169 688 obyvateli (k 26. 3. 2011) a rozkládá se na 137,65 km². Město má 10 městských částí. Na území Plzeňského kraje je evidováno 290,8 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a míra nez...
	Pro lokalizování  významných přestupních uzlů v Plzni bylo vybráno těchto 10 počátečních obcí: Dobřany, Chrást, Město Touškov, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Starý Plzenec, Stod a Třemošná.
	A k nim bylo vybráno 17 zastávek podle metodiky uvedené výše (1% všech zastávek MHD a alespoň 10) a jsou vypsány v příloze (příloha 1).
	Nejnižší četnost spojů pro významný přestupní uzel v Plzni byla hodnota 9 a splňovaly jí tyto zastávky: Hlavní nádraží (35), Bory (21) Severka Bus (19) Tylova (9) a Šumavská Hlavní nádraží (9) z celkových 170 vyhledaných spojů. Zbylé přestupní zastávk...
	Detailní pohled na rozmístění zobrazuje mapa uvedená níže (obrázek č. 3). Jak můžeme vidět v mapě, opět má hlavní roli železniční stanice a to v tom případě plzeňské Hlavní nádraží, které je dominantní s četností 53 využití (31%). Odpovídá tomu i dopr...
	Obrázek č. 3, významné přestupní uzly v Plzni
	 Liberec
	Sídlo Libereckého kraje a páté největší město ČR je Liberec. Město má 102 247 obyvatel (k 26. 3. 2011), kteří žijí na 106,10 km². Město je administrativně tvořeno jednou městskou částí, avšak dělí se na 33 místních částí. Liberecký kraj vykazuje 216,6...
	Z okolí Liberce bylo vybráno těchto 10 počátečních Český Dub, Frýdlant, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Turnov, Křižany, Nové Město pod Smrkem, a Světlá pod Ještědem.
	Pro lokalizaci významných přestupních uzlů bylo pak použito 11 zastávek MHD v Liberci, které jsou vypsány v příloze (příloha 1).
	Obrázek č. 4, významné přestupní uzly v Liberci
	Nejnižší potřebná četnost využití byla v Liberci 8 a splňovalo jí těchto 7 zastávek a tudíž významných přestupních uzlů: Autobusové nádraží (26), Hlavní nádraží (18), Horní Růžodol I (10), Čechova (9), Machnín (8), Růžodol I (8), Pavlovice křižovatka ...
	V Liberci je zastávka s nejvyšší četnosti využití spojů k přestupu Autobusové nádraží (24%). Je to rozdílná situace oproti jiným městům, kde je dominantní železniční stanice, protože Liberec neleží na železničním koridoru. Doprava je zejména ovlivněna...
	Nicméně zastávky jsou koncentrovány ve středu města (obrázek č. 4) a jejich četnost je vyrovnaná. Jižní část města obsluhuje zastávka Pavlovice křižovatka a severní část zastávka Machnín. Zároveň dvě nejvyužívanější zastávky jsou blízko sebe. Z toho l...
	 Olomouc
	Je centrem Olomouckého kraje s 100 043 obyvateli (k 26. 3. 2011). Na rozloze 103,36 km² je 26 místních částí. Olomoucký kraj eviduje 306,2 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a míra nezaměstnanosti 11,95% (k 31. 1. 2012),...
	10 vybraných okolních počátečních obcí pro Olomouc byly: Dolany, Dub nad Moravou, Litovel, Lutín, Náměšť na Hané, Přerov, Prostějov, Štěpánov, Šternberk a Velká Bystřice.
	Zastávek MHD v cílovém městě bylo vybráno 10 a jsou vypsány v příloze (příloha 1).
	V Olomouci byly lokalizovány jen tři významné přestupní uzly a to Hlavní nádraží (43), Náměstí Hrdinů (8) a Fakultní nemocnice (7) z celkových 100 vyhledaných spojů. Zbytek uzlů vykazovalo malou četnost. Zastávka Hlavní nádraží se nachází v centru měs...
	 Ústí nad Labem
	Krajským městem Ústeckého kraje je Ústí nad Labem. Žije zde 95 003 (k 26. 3. 2011) na celkové rozloze 93,95 km² a člení se do 4 městských částí. Ústecký kraj má 407,3 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a velmi vysokou mí...
	Obrázek č. 5, významné přestupní uzly v Ústí nad Labem
	Okolní počáteční obce vybrané pro studium Ústí nad Labem jsou: Děčín, Homole u Panny, Chabařovice, Litoměřice, Petrovice, Povrly, Řehlovice, Teplice, Krupka a Žim.
	Dále bylo použito 13 cílových zastávek MHD a jsou vypsány v příloze (příloha 1).
	Na mapě (obrázek č. 5) vidíme rozmístění 5 vybraných přestupních uzlů pro Ústí nad Labem. Jsou jimi Hlavní nádraží (36), Západ (29), Mírové náměstí (10), Západní nádraží MHD (8) a Hraničář (8) z celkových 130 vyhledaných spojů.
	Rozdělní dopravy v Ústí je specifické. Na východě města se o obslužnost stará jedna zastávka a to železniční stanice Hlavní nádraží spojující VHD a MHD. Druhá nejvyužívanější přestupní zastávka je také železniční, je to nádraží Západ, které je ale v b...
	 Hradec Králové
	Významné město na východě Čech je Hradec Králové. Obyvatel v tomto městě žije 94 242 (k 26. 3. 2011) na rozloze 105,61 km². Královehradecký kraj eviduje na svém území 272,5 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010) a míra nezam...
	Vybrané počáteční obce, vhodné pro lokalizaci významných přestupních uzlů, byly tyto: Černilov, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Pardubice, Praskačka, Předměřice nad Labem, Smiřice, Stěžery, Třebechovice pod Orebem a Vysoká nad Labem.
	V Hradci Králové bylo vybráno 10 zastávek MHD pro tvorbu testovacích spojů a lokalizaci přestupních uzlů a jsou uvedeny v příloze (příloha 1).
	Trasy spojů jsou zde velmi specifické a k přestupu mezi VHD a MHD je ve většině případu využito jen dvou zastávek a to Terminál HD (43) a Hlavní nádraží (37) z celkových 100 vyhledaných spojů.
	Obě zastávky leží blízko sebe. Terminál HD je autobusová zastávka a také nejdůležitější přestupní místo pro Hradec Králové. V její blízkosti je železniční stanice hlavní nádraží. Spolu tak tvoří 80% přestupů. Doprava je zde sváděna centralizovaně k je...
	Terminál HD byl v roce 2008 zrenovován a přestavěn na skutečný multifunkční terminál hromadné dopravy. Město vycházelo z historického umístění tohoto přestupního uzlu a již vybudované dopravní infrastruktury města (EARCH.cz 2008).
	 České Budějovice
	Krajským městem Jihočeského kraje jsou České Budějovice se svými 93 883 (k 26. 3. 2011) obyvateli. Rozlohou už však patří k menším krajským městům 55,56 km².  Jihočeský kraj disponuje 316,8 tisíci ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku ...
	Vybrané počáteční obce pro České Budějovice jsou: Borek, Borovany, Dubné, Hluboká nad Vltavou, Kamenný újezd, Křemže, Lišov, Rudolfov, Trhové Sviny a Zliv.
	Pro České Budějovice bylo vybráno 10 cílových MHD a jsou uvedeny v příloze (příloha 1).
	I v tomto městě je dominantní jedna zastávka, Autobusové nádraží (41), takže i toto město patří mezi ty, ve kterých není dominantní železniční přestupní stanice. Hlavní nádraží je druhý nejčastěji využívaný přestupný uzel (11) a poslední významnou za...
	Opět jsou všechny důležité zastávky v centru města. Je to jev, který pozorujeme u menších krajských měst a odpovídá tomu i dopravní infrastruktura takových měst, která je centralizována. Menší spádová oblast umožňuje svádět hromadnou dopravu do jednoh...
	 Pardubice
	Centrem Pardubického kraje s 91 073 (26. 3. 2011) obyvateli jsou Pardubice na 77,71 km² v 8 městských částech. Pardubický kraj má 253, 4 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010). Míra nezaměstnanosti v kraji je 9,02% (k 31. 1....
	Heřmanův Městec, Holice, Hradec Králové, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Moravany, Opatovice nad Labem, Přelouč, Rybitví a Sezemice jsou počáteční obce, které byly vybrány pro lokalizaci přestupních uzlů
	Pro Pardubice bylo vybráno rovněž 10 zastávek a jsou uvedeny v příloze (příloha 1).
	Jak lze vidět na mapě (obrázek č. 6), významné zastávky jsou opět více méně centralizované a jejich počet je nižší, jelikož se samozřejmě snižuje i počet obyvatel, dojíždějících do zaměstnání. Hlavní je železniční stanice Hlavní nádraží (23), dále aut...
	Pardubice leží přímo na hlavním koridoru ČR a to ovlivňuje charakter způsobu dopravy do Pardubic. Dva významné přestupní uzly jsou železniční zastávky a spolu tvoří 30% četnosti využití. Patrný je i vliv blízkého sousedního krajského města Hradec Král...
	Obrázek č. 6, významné přestupní uzly v Pardubicích
	 Zlín
	Krajským městem Zlínského kraje je Zlín. Ve Zlíně žije 76 010 (k 26. 3. 2011) obyvatel na 102,83 km². Skládá se z 15 místních částí. Hospodářskou silou kraje je 288,5 tisíc ekonomicky aktivních (pracovní sila) obyvatel (k roku 2010). 9,74% (k 31. 1. 2...
	10 okolních počátečních obcí Zlína: Březnice, Fryšták, Holešov, Hvozdná, Luhačovice, Napajedla, Otrokovice, Slušovice, Uherské Hradiště a Vizovice.
	Ve Zlíně bylo vybráno 10 cílových zastávek MHD a jsou vypsány v příloze (příloha 1).
	Nejdůležitějším přestupním uzlem ve Zlíně je autobusová zastávka Náměstí Práce (25). V její blízkosti jsou zastávky Vysoká mez (15) a Zlín střed (8), jediný zástupce železničních stanic. Opět se nacházejí v centru města a ještě je doplňuje v jižní čás...
	Doprava ve Zlíně je ovlivněna městem Otrokovice, které slouží jako hlavní železniční terminál pro Zlín, jelikož leží na druhém železničním koridoru ČR. Proto taky ve Zlíně převažuje autobusová doprava nad železniční, která je podporována rozsáhlou tro...
	 Karlovy Vary
	Krajský městem nejmenšího českého kraje jsou Karlovy Vary. Na rozloze 59,10 km² žije 53 737 (k 26. 3. 201) obyvatel v 15 místních částích města. 10,41% je míra nezaměstnanosti Karlovarského kraje, který eviduje 161,9 tisíc ekonomicky aktivních (pracov...
	Počáteční obce pro Karlovy Vary jsou: Bochov, Dalovice, Chodov, Jáchymov, Kolová, Nejdek, Nová Role, Ostrov, Sadov a Sokolov.
	Cílových zastávek MHD pro Karlovy Vary je 10 a jsou uvedeny v příloze (příloha 1).
	Obrázek č. 7, významné přestupní uzly v Karlových Varech
	Dominantní zastávkou pro Karlovy Vary je zastávka Tržnice (32), která je nejvýznamnějším přestupním uzlem v Karlových Varech a je to autobusová zastávka. Jedinou významnou železniční stanicí je Hlavní nádraží (13). Dalšími důležitými zastávkami jsou N...
	I zde má železnice důležitou roli jako v každém krajském městě. Nicméně doprava je přiváděna hlavně autobusovými spoji.
	 Jihlava
	Posledním krajským městem je město Jihlava. Má také nejmenší počet obyvatel ze všech krajských měst 50 760 (k 26. 3. 2011). Rozlohou však nejmenší není a na 78,85 km² se rozkládá 16 místních částí. V  kraji Vysočina je 255,9 tisíc ekonomicky aktivních...
	Pro Jihlavu bylo vybráno k potřebám analýzy těchto 10 počátečních obcí: Brtnice, Dobronín, Dolní Cerekev, Kamenice, Luka nad Jihlavou, Polná, Telč, Třešť, Velký Beranov a Vyskytná nad Jihlavou.
	Pro Jihlavu bylo také vybráno 10 cílových zastávek a jsou uvedeny v příloze (příloha 1).
	V Jihlavě má největší význam jako přestupní uzel autobusová zastávka Autobusové nádraží (55) to tvoří nadpoloviční většinu (55%) využití spojů k přestupu a je tak nejdůležitějším bodem v Jihlavě. Poblíž je ještě zastávka Poliklinika (6) jako sekundárn...
	Obrázek č. 8, významné přestupní uzly v Jihlavě
	5.4. Význam a role přestupních uzlů
	Významné přestupní uzly slouží jako hlavní prostředky pro přestup mezi VHD a MHD, při dojíždění za prací zaměstnanci z okolí krajských měst. Lokalizace významných přestupních uzlů a prostorového uspořádání umožňuje důkladnější studium role hromadné do...
	Zajímavým faktem je, že vhodné spoje s dobrou konektivitou mezi VHD a MHD jsou u většiny velkých měst železniční stanice a se snižující se rozlohou a počtem obyvatelstva se nejdůležitějšími zastávkami stávají zastávky autobusové. Důvodem je rychlost, ...
	Samozřejmostí je snižování významných přestupních uzlů se snižováním počtu dojíždějících a přenášení většiny dopravy do jednoho dopravního uzlu s výhodným postavením obvykle v centru města a také postavení z hlediska dopravní infrastruktury daného měs...
	6.  Doba dojížďky v jednotlivých typech dopravy

	Při posuzování role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání je nutno posoudit MHD a VHD samostatně. Ačkoli by se dalo říct, že při dojíždění do zaměstnání z okolních obcí je jasné, že doba strávená cestováním ve VHD bude skoro vždy delší než doba stráven...
	6.1.  Obecně pozorované tendence
	Hlavní rozdíl při pozorování tendencí v době dojížďky (DD) a v efektivitě jednotlivých typů dopravy opět tvoří velikost města. Obecně je ve větších krajských městech více dopravních linek, četnost spojů a celkově přepravní kapacity. Běžně bývají ještě...
	Tendencí v době dojížďky v jednotlivých typech dopravy je taková, že z celkových 5819 vyhledaných spojů bylo 762 nevhodných. To znamená, že nesplňovali některé z předem zadaných kritérií. Nejvíce byly zastoupeny spoje, které překračovaly cestovní dobu...
	Celkovou cestovní dobu všech spojů tvoří z 44% cestovní doba v MHD a z 56% cestovní doba ve VHD.
	Dále zobrazení celkové doby dojížďky všech spojů a doby dojížďky v MHD a VHD do křivky (graf č. 1). Vidíme, že celková cestovní doba od 0 do 30 minut je málo zastoupená u vyhledaných spojů. Potom už křivka pravidelně sestupuje v intervale od 30 do 90 ...
	Graf č. 1, celková doba dojížďky a doba dojížďky v MHD a VHD – křivka
	Tabulka níže ukazuje průměrnou celkovou DD a průměrnou DD v MHD a VHD. Dále obsahuje medián a směrodatnou odchylku. Medián je prostřední hodnota uspořádaného statistického souboru podle velikosti. Je blízko průměru a dělí tak statistický soubor na dvě...
	Tabulka č. 5, popisná statistika vyhledaných spojů mezi vybranými počátečními obcemi a cílovými zastávkami MHD
	6.2.  Doba dojížďky
	Doba dojížďky je zastoupena ve vyhledávaných spojích pravidelně až na extrémní případy, které se blíží stanovenému parametru maximální DD 90 minut zejména u vzdálených vybraných počátečních obcí a u obcí s krátkou DD, které tvoří blízké okolí krajskýc...
	I přesto, že se objevují spoje, které dosahují stanoveného limitního parametru maximální DD 90 minut, není maximální hodnota % podílu DD ve VHD 100%. Důvodem je samotné určování % podílu DD ve VHD. DD je pro každou obcí určena průměrnou DD všech spojů...
	Mapa (obrázek č. 9) ukazuje % podíl DD ve VHD do krajských měst. Interval je od 0 do 86%. V detailním pohledu je zobrazeno krajské město Ústí nad Labem, jehož spoje z vybraných počátečních obcí vykazovaly nízký % podíl DD ve VHD. Každé město má jiné t...
	Projevem zvýšené DD ve VHD je i rozmístění přestupních uzlů. V Ostravě jsou přestupní uzly koncentrovány hlavně v centru města a na západu města v zastávkách Svinov nádraží a Svinov mosty dolní zastávka (kapitola 5). Zároveň je tomu odpovídající průmě...
	Obrázek č. 9, procentuální podíl DD ve VHD
	Největší % podíl DD ve VHD vykazují spoje pro počáteční obce v okolí Zlína. Navazuje to na situaci nastíněnou v kapitole 5.3. Zlín neleží na žádném hlavním železničním koridoru a všechny jeho přestupní uzly jsou autobusové zastávky, které směřuji z Ot...
	Pro analyzování doby dojížďky v MHD je potřeba vstoupit do krajských měst a analyzovat dobu dojížďky z vybraných cílových zastávek MHD v krajských městech, vybraných pro lokalizaci významných přestupních uzlů (kapitola 5), do těchto významných přestup...
	Obrázek č. 10, průměrná doba dojížďky z vybraných počátečních zastávek MHD do významných přestupních uzlů pro 8, 14 a 22 hodin
	Doba dojížďky se pohybovala od 6 do 45 minut. Nejkratší doba dojížďky v MHD byla do významných přestupních uzlů lokalizovaných pro dojížďku do zaměstnání na 14:00. Je vidět, že právě pro tento čas je nejrychlejší doprava do přestupních uzlů a zkracuje...
	6.3.  Hodnocení doby dojížďky
	V tomto případě je role hromadné dopravy při dojížďce do zaměstnání ovlivňována nejvíce časem (dobou dojížďky), která zase závisí na vzdálenosti a efektivitě přepravy a infrastruktuře dopravních komunikací. Rozmístění lokalizovaných přestupních uzlů v...
	Města, s přestupními uzly v centru města, mají často dlouho DD ve VHD. Příkladem je Hradec Králové. Samozřejmě vybrané okolní obce, které jsou vzdálené od krajských měst (obce Mladá Boleslav, Benešov – pro Prahu). Opakem jsou rozlohou menší kraje a zd...
	7.  Časová a prostorová variabilita přestupních uzlů

	Vyhodnocená doba dojížďky v jednotlivých typech dopravy a lokalizované přestupní uzly nejsou stejné pro celý den. Časy určené pro dojížďku zaměstnanců do práce jsou 8, 14 a 22 hodin a proto je zapotřebí sledovat i změnu v lokalizaci významných přestup...
	7.1.  Ostrava
	Přestupní uzly v Ostravě pro 8. hodinu ranní byly početné oproti jiným městům a rovnoměrně rozmístěny s různou četností využití. Nejdůležitější byly železniční stanice Svinov nádraží a autobusová zastávka Svinov mosty dolní zastávka. Lokalizované přes...
	Nejdůležitějšími přestupními uzly zůstávají Svinov nádraží a Svinov mosty dolní zastávka. Jsou to důležité uzly, do kterých směřuje většina dopravy z okolních obcí. Pro 8. hodinu spolu tvořili 26,26 % využití, pro 14. hodinu vzrostlo využití na 31% a ...
	Obrázek č. 11, významné přestupní uzly v Ostravě pro 8., 14. a 22. hodinu (podle Jarné 2011)
	Pro 14. hodinu vzrostlo využití autobusové zastávky ÚAN z 5,76% na 8,63% a řadí se tak už do druhého intervalu četnosti využití 32 až 60 krát a její využití nadále rostlo až na 9,48% využití ze všech úspěšně vyhledaných spojů. Dále zmizely četností mé...
	Tabulka č. 6, četnost využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Ostravě
	Tabulka č. 7, podíl četnosti využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Ostravě
	Tabulky (tabulky č. 6 a 7) zobrazují četnost využití u každého z vybraných významných přestupních uzlů. Limit pro významný přestupní uzel je ve všech časech zachovaný na četnost využití minimálně 10 krát z celkových 500 vyhledaných spojů pro každý čas...
	V Ostravě se s časem mění dostupnost města jako takového. Ze simulovaných dat vyplývá, že dostupnost na 14:00 a 22:00, chceme-li dorazit přesně nebo o trochu dříve, se snižuje. Hlavními přestupními uzly zůstávají obě Svinovské zastávky a pouze v pozdě...
	7.2.  Brno
	Nejvýznamnějším přestupním uzlem Brna lokalizovaným pro 8:00 v kapitole 5.1 je železniční stanice Brno hlavní nádraží, které má četnost využití 31%. Vyhledáno bylo opět 500 spojů pro každý ze tří časů. Je zde nižší počet spojů, které nebyly dostupné –...
	Brno hlavní nádraží zůstává nejdůležitějším přestupním uzlem ve všech třech časech a četnost jeho využití roste od 31% pro 8:00 na 40,2% pro 14:00 až na 44,2% pro 22:00. Vidíme, že Brno hlavní nádraží je dobře lokalizovaným přestupním uzlem a nedocház...
	Opět ubývá počet významných přestupních uzlů. V Brně byl i významný počet spojů, které byly bez přestupu. To ovšem platí jen pro 8. a 14. hodinu.
	Obrázek č. 12, významné přestupní uzly v Brně pro 8., 14. a 22. hodinu (podle Jarné 2011)
	V Brně dochází k poklesu významných přestupních uzlů tak jako v Ostravě. Hlavně pozorujeme pokles u autobusových zastávek. Mendlovo náměstí, Nemocnice Bohunice a Ústřední Hřbitov mají dohromady četnost využití na 8:00 25,55% a na 14:00 už zůstává jen ...
	Tabulka č. 8, četnost využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Brně
	Tabulka č. 9, podíl četnosti využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Brně
	Snižující četnost využití dvou železničních stanic a většiny autobusových zastávek lze přisoudit zvyšující se četnosti využití železniční stanice Brno hlavní nádraží, která vykazuje pro 14:00 a 22:00 velký nárůst. Zmiňované zastávky jsou v blízkosti H...
	Podíváme-li se blíže na procentuální podíl využití přestupních uzlů spoji (celek tvoří opět počty úspěšně vyhledaných spojů), vidíme prudký nárůst využití železniční stanice Hlavní nádraží v úspěšně vyhledaných spojích. Z původních 33,7% pro 8:00, na ...
	7.3.  Praha
	V Praze bylo vyhledáváno pro každý z tří časů dojížďky 570 spojů. Četnost využití významných přestupních uzlů, která byla charakterizována četností využití nad 10, se postupně snižovala. Nejdůležitější jsou opět železniční stanice a to pro všechny čas...
	V každém ze tří časů se ovšem vyskytovala jedna autobusová zastávka, která měla vysokou četnost využití podobně jako hlavní železniční stanice. Na 8:00 to je zastávka Černý most s četností využití 38 vyhledávaných spojů (celkem 570). Rovněž pro 14:00 ...
	Vysoký je počet nenalezených a nevyhovujících spojů. Postupně s jednotlivými časy opět roste a to z 14,56% přes 21,93% na 24,56% (8:00, 14:00, 22:00).
	Procentuální podíl využití železniční stanice Masarykovo nádraží v úspěšně vyhledaných spojích nejdříve klesá z 9,24% pro 8:00 na 8,76% pro 14:00 a dosahuje maxima využití spoji pro dojížďku na 22:00 12,09%. Tímto podílem využití ho převyšuje jen auto...
	Tabulka č. 10, četnost využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Praze
	Tabulka č. 11, podíl četnosti využití přestupních uzlů pro tři časy dojížďky v Praze
	Obrázek č. 13, významné přestupní uzly v Praze pro 8., 14. a 22. hodinu (podle Jarné 2011)
	Masarykovo nádraží je po celou dobu důležitým přestupním uzlem. Takže různé časy nemění nijak důležitost železničního koridoru pro krajská města (stejně jako v Ostravě a Brně). V Praze bylo lokalizováno 14 významných přestupních uzlů pro 8. hodinu. Te...
	Pokles využití přestupních uzlů pozorujeme opět hlavně u autobusových zastávek a nárůst u železničních stanic. Hlavně se jedná o železniční stanici Masarykovo nádraží. V případě významných přestupních uzlů pro 22. hodinu nám přibyly dva, které nejsou ...
	7.4.  Hradec Králové a hodnocení časové a prostorové variability
	Ukázalo se, jak se mění zastoupení významných přestupních uzlů v čase a prostoru u tří největších krajských měst. Je potřeba pro ukázku nastínit, jak se situace mění u menších krajských měst, kde již není tolik významných přestupních uzlů. Příkladem j...
	Simulací spojů pro další časy se prostorová a časová variabilita projevovala vždy scénářem, který je popsaný u čtyř měst výše. Snižoval se počet významných přestupních uzlů. Zvyšovala se četnost využití nejhlavnější přestupních uzlů lokalizovaných na ...
	8.  Dostupnost přestupních uzlů v krajských městech

	Byly lokalizovány přestupní uzly na tři různé časy dojížďky do zaměstnání. Zároveň byly vyhodnoceny jednotlivé spoje mezi vybranými počátečními obcemi, které tvoří okolí krajských měst a vybranými cílovými zastávkami MHD v krajských městech. Ovšem pro...
	Dostupnost byla určena dvojím způsobem. Proběhlo automatizované vyhledání spojů pomocí softwaru TRAM v Ostravě, kdy byly vyhledány spoje všech zastávek MHD mezi sebou navzájem pro různé časy. Byl vybrán dojezd na 8:00 a určeny zastávky, které jsou dos...
	8.1.  Dostupnost přestupních uzlů v Ostravě
	Pro detailní zhodnocení dostupnosti významných přestupních uzlů, které byly lokalizovány pro Ostravu v kapitole 5.2, je nutné vyhledat spoje mezi všemi zastávkami MHD v Ostravě pomocí softwaru TRAM.
	Automatizovaným vyhledáváním v softwaru TRAM (kapitola 3) byly vyhledány spoje mezi všemi zastávkami MHD v Ostravě pro potřeby vyhodnocení časové dostupnosti do lokalizovaných významných přestupních uzlů v Ostravě pro 8:00 (obrázek č. 14).
	Na obrázku vidíme hranice okresu Ostrava – město a významné přestupní uzly pro 8:00. Dále vidíme polygon, který spojuje oblasti, ze kterých jsou dostupné tyto uzly do 15 minut. Vidíme, že do 15 minut od přestupních uzlů je většina území Ostravy a přes...
	Obrázek č. 14, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Ostravě pomocí MHD do 5 a 15 minut.
	Pro dostupnost do 5 minut je situace rozdílná (obrázek č. 14). Části města, které jsou v bezprostřední blízkosti přestupních uzlů, jsou samozřejmě dostupné. Nicméně se projevuje vliv tvaru a zastavěnosti města Ostravy a hlavně organizace silničních ko...
	8.2.  Časová dostupnost chůzi do přestupních uzlů, analýza silniční sítě
	Kvůli náročnosti vyhledávání rozsáhlého počtu spojů v softwaru TRAM, proběhlo detailní zkoumání dostupnosti za pomocí spojů MHD jen v Ostravě. Následně byly vybrány další zajímavá krajská města a pomocí nástrojů ARC GIS 10 byla vyhodnocena časová dost...
	Uliční síť byla převedena na systém uzlů a hran tak, aby mohla být provedena síťová analýza do jednotlivých významných přestupních uzlů. Ty samotné byly také přiřazeny do sítě. Dostupnost byla vyhodnocena pro čtyři časy, do 5, 10, 15 a 20 minut od kaž...
	 Ostrava
	Obrázek č. 15, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Ostravě chůzí do 5, 10, 15 a 20 minut
	Detailní pohled na časovou dostupnost do významných přestupních uzlů chůzi v Ostravě (obrázek č. 15) slouží jako dobré porovnání dvou přístupů k hodnocení dostupnosti. Nejedná se už plochy, které by ohraničovaly zastávky MHD, ze kterých se do daných u...
	Vidíme i změnu ve tvaru těchto ploch, které mají místy velmi ostré vnitřní úhly. Nicméně dostupnost v městě Ostrava zůstává velmi podobná dostupnosti uvedené v kapitole 8.1. Chůzí ovšem obsáhneme i oblasti, které jsou teoreticky spoji MHD nedostupné. ...
	 Praha
	V Praze (obrázek č. 16) je tvar ploch ohraničujících dostupnost rovněž ovlivněná překážkami a také má velký vliv velikost města. Snížila se velikost dostupných oblastí, ačkoli je zde i větší počet významných přestupních uzlů, které mají navíc vyrovnan...
	Obrázek č. 16, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Praze chůzí do 5, 10, 15 a 20 minut
	 Brno
	V Brně (obrázek č. 17) jsou přestupní uzly nahuštěné blízko sebe v centru města a tvoří tak souvislou plochu dostupnou chůzí do přestupních uzlů. Je to podobné s centrem Ostravy, i když zde je to opravdu souvislá plocha, kterou spojují hranice polygon...
	Díky koncentraci významných přestupních uzlů v centru města, jsou ostatní městské části chůzí do 20 minut nedostupné a je proto lepší pro dojížďku z/do lokalizovaných přestupních uzlů využít MHD. Jedná se o městské části Královo Pole, Veveří, Ponava, ...
	Obrázek č. 17, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Brně chůzí do 5, 10, 15 a 20 minut
	 Hradec Králové a Jihlava
	Kromě tradičních tří největších krajských měst Prahy, Brna a Ostravy, byla zhodnocena i dostupnost u krajských měst Jihlavy, která je jediným zástupcem, který má mezi svými významnými přestupními uzly jen autobusové zastávky a je to díky tomu, že se n...
	U menších krajských měst je zobrazen detail na polygony časové dostupnosti chůzí, ohraničující oblasti dostupné do 5, 10, 15 a 20 minut (obrázek č. 18). Jelikož vidíme i podkladovou mapu, která tematicky odpovídá této práci, jedná se o automapu, která...
	Obrázek č. 18, časová dostupnost do významných přestupních uzlů v Hradci Králové a Jihlavě chůzí do 5, 10, 15 a 20 minut
	8.3.  Hodnocení dostupnosti přestupních uzlů v krajských městech
	Dostupnost lokalizovaných přestupních uzlů je důležitým faktorem, který ovlivňuje právě roli MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání. Vyhodnocené simulované data v podobě přestupních uzlů ukazovaly dobré výsledky, i když se nejedná o reálné dotazování za...
	Čím lepší je dostupnost těchto uzlů, tím je lepší možnost spojení mezi zastávkami MHD a okolními obcemi, protože se zvyšuje dostupnost přestupních uzlů a roste tak význam MHD a VHD. Pěší dostupnost je problematická v Praze, jelikož se jedná již o velk...
	9.  Publikace práce v prostředí WWW

	Součástí bakalářské práce je publikování zadání, postupu práce, výsledků a závěrů v prostředí WWW. Pro tyto potřeby byly vytvořeny jednoduché internetové stránky, které jsou volně dostupné na odkazu: http://www.janteslagis.wz.cz. Momentálně se jedná o...
	Obrázek č. 19, ukázka www stránek
	Obrázek č. 20, ukázka www stránek 2
	10.  Závěr

	Práce se zabývala rolí MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka. Jednalo se o data vyhledána pomocí jízdních řádů http://www.idos.cz a softwaru TRAM (ruční i automatizované vyhledávání), nikoliv data posbíraná od jednotlivých zam...
	Pro správné zhodnocení role MHD a VHD byly statisticky vyhodnoceny jednotlivé spoje. Důležitá byla doba dojížďky v jednotlivých typech dopravy. Tím se určila efektivita využívání lokalizovaných přestupních uzlů a ověřila se správnost vyhledaných spojů...
	Posledním krokem bylo analyzovat dostupnost významných přestupních uzlů v krajských městech. Časová dostupnost posloužila pro zhodnocení dopravní situace v městech a možnost osob dopravovat se rychle do těchto přestupních uzlů a naopak. Také sloužila ...
	Příklady zjištěných závěrů, které jsou popsány v jednotlivých kapitolách výše, ukazují upokojivé výsledky, i když se nejednalo o dotazování jednotlivých osob dojíždějících do zaměstnání. Umožnily vytvořit si přehled o možnostech dopravy městskou a veř...
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	 Praha: Avia Letňany, Benice, Blažimská, Boloňská, Čakovice, Dědina, Dobronická, Dolní Počernice, Dolnoměcholupská, Dubeč, Flora, Hájová, Hulická, Internacionální, K Hájům, K Letňanům, K Netlukám, K Noskovně,  Tuchoměřicím, Klánovice, Kolodějská obor...
	 Brno: Ericha Roučky, Geislerova, Glinkova, Grohova, Gruzínská, Havránkova, Holandská, Horská, Schodová, Chrlické náměstí, Kampelíkova, Kleštínek, Kluchova, Kosmonautů, Křehlíková, Kupková, Kyjevská, Lesnická, Lipová, Malinová, Medlánky škola, Mošnov...
	 Ostrava: Alpine IPS, Bajkalská, Dřevovýroba, Důl Odra, Hájkovická, Hasičská zbrojnice, Hlavní nádraží, Hlučínská, Hotelový dům Hlubina, Hrabová zóna střed, Hřiště, Hulváky, Jiřího Trnky, Jubilejní kolonie, Kolonie, Konečného, Korunní, Kotkova, Kpt. ...
	 Plzeň: CAN Husova, Černice K cihelnám, Dobrovské Klatovská, Dýšina Nová Huť, IV. Poliklinika, K Řečišti, Košutka Krašovská, Macháčkova, Obchodní, Radobyčice Podhájí, Slovany n. M. Horákové, Stav. Stroje Rokycanská, Stavební podnik, U Gery Lidická, U...
	 Liberec: Blanická, Jiráskova, Krásna Studánka kovárna, Kubelíkova, Machnín statek, Nad Piankovou, Polní, Textilana, U Soudu, Vratislavice n. N. výhybna a ZŠ Jabloňova.
	 Olomouc: Civilní obrana, Hněvotínská, Horká nad Moravou, Horní Lán, Kaufland, Na Špici, Nové Sady Ahold, Pasteurova, Smetanovy sady a U Botanické zahrady.
	 Ústní nad Labem: Božtěšice, Drogerie, Hilarova, Kotva, Masarykova nemocnice, Nad zámkem, Pivovar, Radejčín, Ravel, Sebuzín, Sibiřská, Sklárna a Sociální péče.
	 Hradec Králové: Čajkovského, Divec křižovatka II. p., Lochenice kostel II. p., Meliorace, Na Plachtě, Pyrám, Silnice, Slatina zastávka, Stěžery kostel II. p., a Třebeš školka.
	 České Budějovice: Palackého náměstí, Pohůrka-U křížku, Rudolfov Hlincohorská, Šumava, U Zelené ratolesti, U Zimního stadionu, Václava Talicha, Včelná Točna, Vltava-střed a Zvonárna.
	 Pardubice: Černá za Bory, Domov mládeže, Gorkého škola, Hlavní nádraží, Mnětice, Ohrazenice točna, Semtín vlečka, Sezemice Zámostí, St. Hradiště Brozany a Staré Čívice hostinec.
	 Zlín: Divadlo, Hvozdná Osmek, Krematorium, Kudlov tiskárna, Kvítkovice-náves, Malenovice sídliště, Mladcová rozvodna, Padělky I, Slunečná a Zálešná.
	 Karlovy Vary: Borová, Doubský most, Dvory II, Elite, Gejzírpark, Kamenického, Na Pražské, Sanssouci, Vítková hora a Závodiště.
	 Jihlava: Kaufland, Malý Beranov zastávka, Masarykovo náměstí dolní, Náměstí Svobody, Romana Havelky, Sokolovna, Škola Bedřichov, Tylova, Vysoká a Zborná rozcestník.

