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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ŠŤÁVA, J. Řešení dopravní obsluhy průmyslové zóny Prostějov: bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 

52 s. Vedoucí práce: Olivková, I. 

Bakalářská práce se zabývá dopravní obsluhou průmyslové zóny města Prostějov. 

V úvodní části je charakterizována oblast průmyslové zóny a její okolí. V další části je 

provedena analýza současného stavu.  Na jejím základě jsou provedeny návrhy na změny 

dopravní obsluhy. S ohledem na požadavky firem a nově vznikající výrobní areály jsou 

navrženy varianty na úpravu stávající linky MHD obsluhující průmyslovou zónu. Formou 

dotazníku byla zjišťována spokojenost cestujících a zaměstnanců vybraných firem se 

stávající dopravní obsluhou průmyslové zóny. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ŠŤÁVA, J. Solution of Transport Services of the Industrial Zone Prostejov: Bachelor 

Thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical 

Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2012, 52 p. Thesis 

head: Olivková, I 

Subject of this thesis is public trasportation situation in industrial zone of Prostejov. 

The first section describes industrial zone and its neighbourhood. The next section contains 

an analysis of current situation. Based on analysis are made suggestions for trasnsportation 

service changes. In relation to requirements of companies and new arising production 

facilities are designed suggestions for changes of curent public transportation serving 

industrial zone. By using the questionnaire was evaluated satisfaction of passengers and 

employees of selected companies with existing transportation services in industrial zone. 
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1 Úvod 

 

Doprava je nedílnou součástí naší společnosti. V dnešní době si již většina z nás 

nedokáže představit běžný den bez jejího fungování. Jde vlastně o přemísťování objektů z 

 místa na místo. Optimálně musí přispívat k celkovému hospodářskému rozvoji a také 

k růstu životní úrovně obyvatelstva. 

Hromadná osobní doprava musí zajišťovat všechny potřebné přepravní požadavky a 

závisí na ní funkce osídleného území a měst. Rostoucí vznik velkých městských 

aglomerací a nárůst koncentrace obyvatelstva vyvolává stále větší nároky na hromadnou 

osobní dopravu. Její funkcí je přepravit maximálně možné množství osob na požadované 

úrovni s použitím dopravních prostředků. Je potřebné zajistit její dokonalou organizaci 

v rámci integrované dopravní soustavy a sladit veškeré činnosti a technické rozvoje. 

Městskou hromadnou dopravu můžeme chápat jako veřejnou hromadnou osobní 

přepravu, která je určená k přepravě osob na území města nebo případně v jeho spádovém 

území. Dopravní obslužnost ovlivní spokojenost nebo nespokojenost lidí, kteří jsou na ní 

závislí. V dnešní době zájem o hromadnou osobní dopravu upadá a lidé se uchylují spíše 

k individuální automobilové dopravě. 

 

V bakalářské práci se zabývám dopravní obsluhou průmyslové zóny města Prostějov. 

Základem práce je analýza současného stavu a charakteristika dopravní obsluhy řešené 

oblasti. Cílem práce je navrhnout s ohledem na požadavky firem a nově vznikající výrobní 

areály varianty na úpravu stávající linky MHD obsluhující průmyslovou zónu. Vlivem 

rozšiřování průmyslové zóny roste i počet zaměstnanců v téhle oblasti, a vznikají tak nové 

požadavky na dopravní obsluhu.  
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2 Charakteristika oblasti 

 

2.1 Město Prostějov 

 

Prostějov je okresní město, které leží uprostřed Moravy asi 17 km od města Olomouce. 

Je součástí Olomouckého kraje. Rozkládá se na Hané na říčce Hloučele v Prostějovské 

pahorkatině v nadmořské výšce 225 m. Prostějovský okres má rozlohu kolem 770 km
2
 a 

patří do oblasti teplé s mírnou zimou. Město Prostějov je významným a tradičním 

hospodářským subjektem Střední Moravy. Poloha města v rámci České republiky je 

znázorněna na obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1: Poloha města Prostějov 

 

Už od roku 1997 dochází k pozvolnému poklesu obyvatel. To je způsobeno především 

migrací obyvatelstva. Vývoj obyvatelstva tak vykazuje klesající tendenci a situace za 

posledních 6 let je vyobrazena na obr. č. 2.2. V současnosti podle posledního sčítání žije ve 

městě 44 500 občanů. 
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Obr. 2.2: Vývoj obyvatelstva [4] 
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2.1.1 Struktura průmyslu 
 

Hospodářský a kulturní rozvoj města začal na přelomu 15. a 16. století. V 1. pol. 16. 

století zde vznikly soukenické, tkalcovské a kožešnické cechy. Nový růst města způsobil 

rozvoj průmyslového podnikání v 1. pol. 19. století. Začala se prosazovat výroba konfekce, 

která se stala nosným odvětvím až do dnešních dnů. Přelom 19. a 20. století přinesl 

Prostějovu velký rozvoj ve všech oblastech, který přerušila až 1. světová válka. V období 

první republiky městská správa navazovala na výsledky předválečného rozvoje. 

 Město se stalo největším střediskem konfekčního průmyslu v republice. Řada plánů 

však nebyla realizována v důsledku německé okupace a 2. světové války. Poválečná 

obnova se nesla ve znamení dalšího rozvoje, zejména oděvního průmyslu a strojírenství. 

V současné době je Prostějov spádovým průmyslovým a správním centrem okresu.  

Oděvní a textilní průmysl má ve městě stále vysoké postavení. O tom svědčí např. 

poptávka po službách z oblasti oděvní výroby, které jsou zde nabízeny. Firma Toray 

Textiles Central Europe s.r.o. v roce 1999 zahájila výrobu polyesterových tkanin (centrála 

v Japonsku). Největším výrobcem oděvů v ČR byl Oděvní podnik a.s., který dnes už 

nevyrábí a zanikl. I po krachu Oděvního podniku je však ve městě několik velmi 

dynamicky rozvíjejících se firem střední velikosti. 

Další významné průmyslové odvětví je bezpochyby strojírenství. Jako zástupce 

prostějovského strojírenství lze jmenovat např. Hanácké železárny a pérovny, a.s., které 

vyrábí hlavně pružiny a pružící elementy, DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o., BW 

TOPAS Plus s.r.o., Strojírenská společnost, spol. s r.o., Strojírny Prostějov, a. s., Železárny 

– Annahütte, spol. s r.o., AMF Reece CR, a.s. a další. 

Důležitou roli zaujímá stavebnictví. V Tomto oboru působí firmy známé v celém kraji 

nebo i ve zbytku ČR. Jsou jimi např. Dopravní stavby Holding a.s. a Pozemstav Prostějov, 

a.s. 

 

2.1.2 Dopravní infrastruktura 

 

Město leží na bývalé císařské silnici vedoucí z Vídně, přes Brno, Olomouc do Slezska 

a Lvova, nyní je na křižovatce důležitých dopravních cest. Mezinárodní silnice E462 

spojuje severojižní část Polska s Moravou a Rakouskem. Pomocí rychlostní komunikace 

R46 navazující na dálnici D1 u Vyškova a na R35 u Olomouce je zajištěno rychlé spojení s 

městem Brnem a Olomoucí. Komunikace míjí město ve směru sever – jih v jeho těsné 
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blízkosti po východní straně a přímo neovlivňuje dopravní situaci v centru města 

tranzitním provozem. Další komunikace II/150 prochází přímo centrem města ve směru 

východ západ a je vedena severní i jižní větví vnitřního okruhu. Zde směřuje největší část 

vozidel využívajících vnitřní okruh města. Část této dopravy je svedena na vnější okruh, 

jehož dobudování je z hlediska optimalizace dopravy ve městě naprosto prioritní. Náhled 

na silniční síť v okolí Prostějova je znázorněna na obr. 2.3. 

 

Hlavní silniční tahy: 

Prostějov – Olomouc  

Prostějov – Vyškov – Brno 

Prostějov – Litovel 

Prostějov – Přerov 

Prostějov – Konice – Svitavy 

Prostějov – Kojetín – Kroměříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Schéma silniční sítě [3] 

 

Železniční doprava má významnou úlohu v dopravním systému města. Projevuje se 

však pouze jako jeho součást, která jej propojuje s okolním regionem. 

 

Hlavní železniční tratě procházející městem: 

Nezamyslice – Prostějov – Olomouc 

Olomouc – Prostějov - Brno 

Prostějov - Chornice 

 



 13 

V Prostějově jsou tři vlaková nádraží: 

Hlavní - pro všechny tratě procházející městem 

Místní - pro tratě do Třebovic a Senice na Hané 

A dále nádraží v integrované obci Vrahovice na trati Brno – Prostějov – Olomouc. 

 

Od 80. let minulého století až do 30. let století tohoto se uvažovalo o přímém 

železničním spojení s Přerovem. Měla vzniknout trať Přerov – Prostějov – Plumlov, která 

by se dále napojovala na hlavní tah Olomouc – Praha. K tomu ale nikdy nedošlo. 

Všechny tratě jsou z minulého století. Znamená to, že Prostějov byl i v minulých 

letech na vysoké úrovni podnikatelských aktivit a spojení se světem potřeboval. 

V minulosti bylo v Prostějově i civilní letiště. V současnosti zde funguje neveřejné 

vnitrostátní letiště, které je zároveň i záložním vojenským letištěm. Situace železniční 

dopravní sítě v okolí města je vyobrazena na obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4: Schéma železniční sítě [3] 

 

 

2.2 Průmyslové zóny 

  

2.2.1 Vznik průmyslových zón 

 

Vznik průmyslových zón je v současné době trendem a to především z  ekonomického 

hlediska pro velká krajská i menší města ČR. Jsou to perspektivní plochy připravené pro 

potenciální investory. Díky nově budovaným areálům vznikají pro města tolik potřebná 

pracovní místa, mající velký význam v krajích, které vykazují vyšší nezaměstnanost. 
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Místní správa má tedy ve většině případů hlavní zájem o budování průmyslových zón, 

protože právě možnost přilákání nových investorů za výhodných podmínek a následné 

vytvoření dalších pracovních míst je jejím cílem. Průmyslová zóna je tedy ucelený 

komplex průmyslu a služeb s řadou integrovaných funkcí. 

V roce 2006 byl schválen nový Program na podporu podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury. Tím došlo ke zlepšení fungujícího trhu s nemovitostmi a investičního 

prostředí. Program podporuje vznik perspektivních průmyslových zón a stavbu nebo 

obnovení nemovitostí vhodných k podnikání. Roku 1998 vznikla agentura 

CZECHINVEST, kterou založilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pro 

podporu podnikání a investic. Od toho roku bylo investováno do průmyslových zón už více 

než 9 miliard korun. 

 

2.2.2 Instituce podporující podnikání v ČR 

 

 CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic. Má na starost podporu 

podnikání z prostředků evropské unie i rozdělování státních investičních pobídek. 

CzechInvest je součástí českého ministerstva průmyslu a obchodu. Má zastoupení na pěti 

kontinentech a jeho pobočky sídlí ve všech regionech České republiky. Spolupracuje 

s místní správou a samosprávou., školami a dalšími institucemi na rozvoji podnikatelského 

prostředí. Zajišťuje programy pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké investory. Její 

pracovníci pomáhají najít správné místo pro podnikání, vybrat nejspolehlivějšího 

dodavatele a zůstanou se zákazníkem po celou dobu jeho působení v České republice. 

Agentura také nabízí prostředky na nové investice, na rozšiřování výroby a podporu na 

vědu a výzkum.  

 CzechTrade, agentura pro podporu obchodu. Národní proexportní organizace České 

republiky. Usnadňuje vstup českých firem na mezinárodní trhy. Přináší úsporu jejich času 

a nákladů. Význam agentury spočívá ve zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení exportní 

výkonnosti českých firem na zahraničních trzích. Podporuje především malé a střední 

firmy při jejich obchodních aktivitách. CzechTrade se snaží o vybudování dobrého jména 

českých výrobků a služeb v zahraničí. 

 Česká exportní banka, a.s., specializovaná bankovní instituce, jejíž posláním je 

poskytování státní podpory vývozu. Nabízí financování vývozních úvěrů a dalších služeb 

souvisejících s vývozem. Financuje vývozní operace vyžadující dlouhodobé zdroje 
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financování za úrokové sazby, které jsou jinak pro vývozce na bankovním trhu 

v tuzemských podmínkách nedosažitelné. 

 Exportní a garantní pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), garanční a pojišťovací 

společnost. Poskytuje úvěrové pojištění se státní podporou a pomáhá českým exportérům, 

kteří pro financování vývozu nenajdou pojištění na trhu. Pojišťovací služby poskytují všem 

vývozcům českého zboží. 

  

 

2.3 Průmyslová zóna Prostějov 

 

Hlavním záměrem výstavby průmyslové zóny je především rozvoj průmyslové výroby, 

skladového hospodářství, řemesel a dalších ekonomických aktivit. Rozšíření a 

zainvestování průmyslové zóny přivedlo nové investory a vytvořila se tak další volná 

pracovní místa. 

 

2.3.1 Umístění zóny 

 

Stávající průmyslová zóna je umístěna na východní straně města na katastrálním území 

obce Kralice na Hané a města Prostějova. Lokalita je vymezena železniční tratí, tokem 

říček Hloučely a Valové a komunikacemi II. třídy – ul. Kralická a ul. Kojetínská. V těsné 

blízkosti se nachází rychlostní komunikace R 46 Vyškov – Olomouc, která navazuje na 

dálnici D1 vedoucí z Vyškova do Prahy. R 46 zajišťuje přímé dopravní napojení do 

Olomouce a do Brna. Hlavní železniční i autobusové nádraží je nedaleko průmyslové zóny 

ve vzdálenosti 1,5 km. 

 

 

                                  Obr. 2.5: Místo vzniku průmyslové zóny [5] 
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2.3.2 Výstavba průmyslové zóny 

 

Město Prostějov od roku 1998 realizovalo přípravu na výstavbu průmyslové zóny 

umístěné na východní straně města. Průmyslová zóna byla v roce 1999 rozdělena na 7 

sektorů podle následujících kritérií: umístění budoucí průmyslové komunikace, vlastnictví 

jednotlivých pozemků a možného využití. Jednotlivé sektory se skládají z několika 

pozemků a investor tak může projevit zájem jen o část rozlohy sektoru. Průmyslovou zónu 

se plánovalo rozšířit ve III. etapách.  

V I. etapě roku 2001 byly zainvestovány sektory A, B a C o celkové výměře 27,55 ha a 

v polovině téhož roku byla realizována výstavba technické infrastruktury zahrnující 

výstavbu inženýrských sítí a přístupové komunikace. Náklady na zainvestování včetně 

projektové dokumentace se vyšplhaly na 15 mil. Kč., z toho 8 mil. Kč. činily dotace ze 

státního rozpočtu. Čerpání dotací bylo vázáno podpisem Závazných Podmínek čerpání 

účelově vynaložených prostředků státního rozpočtu, zahrnující povinnost obce 

následujících 5 let od dokončení stavby umísťovat na území průmyslové zóny stanovená 

odvětví zpracovatelského průmyslu. Podmínky také uváděly přípustné a nepřípustné 

investiční záměry. Mezi nepřípustné patřily např. odvětví zpracovatelského průmyslu 

zaměřeného na prvotní zpracování surovin. O zmíněné pozemky měli zájem hlavně 

investoři z logistické oblasti, a tak roku 2003 vrátilo město dotace do státního rozpočtu. 

Pod sektorem A byla v plánu výstavba centrálního parkoviště, které by sloužilo i pro 

dálkovou dopravu. Stavba se nakonec neuskutečnila a investoři tak musí řešit parkování 

uvnitř jednotlivých areálů. 

Ve II. etapě měly být zainvestovány pozemky sektorů D, E a F o celkové výměře 12 

ha, ležící severně od předchozích sektorů. Tyto pozemky však byly zařazeny do 

záplavového území řeky Hloučely. Z výše uvedeného důvodu město nerealizovalo pro tuto 

lokalitu výstavbu inženýrských sítí. Vlastnictví pozemků je smíšené (město Prostějov, 

soukromé pozemky). V případě zájmu investora o místa v sektorech se musí dořešit 

dopravní přístup území a použití opatření proti zaplavení. 

Při III. etapě rozvoje průmyslové zóny bylo v roce 2002 schváleno pro výrobu území 

mezi ul. Kralická a Kojetínská – sektor G s předpokladem využití zejména pro výrobu a 

skladování. I. část příprav zahrnovala území o výměře 21 ha, v dalších etapách možné 

rozšíření až na 40 ha, jakmile by došlo k vykoupení zbylých pozemků od soukromých 

vlastníků. Byl zajištěn výkup pozemků např. od ČR – Pozemkového fondu, od společnosti 
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RESTA v.o.s. a také od dalších soukromých majitelů. V roce 2004 byla vypracována 

studie zabývající se výstavbou průmyslové komunikace a inženýrských sítí v sektoru G. 

Studie také zahrnovala průzkumné práce nebo návrh prostorového uspořádání území. 

Zpracovaná projektová dokumentace řešila vylepšení dopravního napojení jednotlivých 

sektorů. Jedná se o páteřní komunikaci, která propojuje ul. Kralickou s ul. Kojetínskou. Její 

součástí byla cyklistická stezka, chodník, veřejné osvětlení a autobusová zastávka MHD. 

Projekt rovněž obsahoval úpravu křižovatek pro lepší průjezd autobusů a nákladních 

vozidel. 

Na počátku roku 2005 bylo vydáno rozhodnutí na vytvoření dopravního spojení a 

budování inženýrských sítí. Koncem téhož roku na základě projektové dokumentace pro 

stavební povolení bylo vydáno stavební povolení na zainvestování sektoru G. Výstavby a 

úpravy stávajícího území začaly probíhat roku 2006. V tomto roce bylo proinvestováno 

z rozpočtu města více než 35 mil. Kč. [7]     

Na obr. 2.3 je znázorněno rozmístění jednotlivých sektorů a přilehlých ploch 

průmyslové zóny. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6: Pohled na sektory průmyslové zóny [5]. 
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2.3.3 Sektory v průmyslové zóně 

 

Sektor A 

Pozemky sektoru A o celkové výměře 15 ha jsou v současné situaci plně obsazeny a 

město v této lokalitě žádné další nevlastní. V roce 2003 koupila pozemky v sektoru 

společnost HOPI s.r.o., která zde vybudovala logistický areál zaměřený především na 

potravinářský průmysl. V roce 2007 prodalo město pozemky s rozlohou 8 ha v severní 

části sektoru společnosti Železárny Annahütte s.r.o. Ta zde následně provedla výstavbu 

výrobního areálu. 

 

Sektor B 

Pozemky sektoru B o celkové výměře 8,25 ha jsou nyní taktéž plně obsazeny. V roce 

2003 byly prodány pozemky společnostem Buderus – vybudování školícího a skladovacího 

střediska tepelné techniky a spol. Doco International s.r.o. – vybudování areálu pro 

skladování dílů garážových vrat. Roku 2005 byly prodány všechny zbylé pozemky dalším 

investorům.  

 

Sektor C 

Pozemky sektoru C o celkové výměře cca 1,9 ha jsou ve vlastnictví soukromých osob. 

 

Sektor D, E, F 

Pozemky o celkové výměře 12 ha jsou umístěny v záplavovém území a jsou dopravně 

nedostupné. 

 

Sektor G  

Dle územně plánovací dokumentace města Prostějova a obce Kralice na Hané je 

celková plocha sektoru G cca 48 ha. Polovina pozemků není vybavena inženýrskými 

sítěmi a dopravním napojením. Stávající investoři jsou uvedeni v tab. 2.1. Ve vlastnictví 

města je v současné době v sektoru G 5,6 ha, z toho zainvestovaných pozemků je cca 3,6 

ha. Zbývající pozemky bez inženýrských sítí nejsou uceleny, jelikož se nachází v různých 

částech sektoru. Město má zájem sektor i nadále rozšiřovat. Nabízené pozemky sektoru G 

jsou určeny pro průmyslovou výrobu a nejsou omezeny žádnými regulativy. [5] 
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2.3.4 Firmy působící v zóně 

V následující tab. 2.1 uvádím firmy působící v jednotlivých sektorech průmyslové 

zóny a jejich zaměření. 

Tab. 2.1.: Současní klienti průmyslové zóny 

Investor 
Země 

původu 
Zaměření Sektor 

Toray Textiles Central Europe, 

s r.o. 
Japonsko 

Výroba a prodej polyesterových 

textilních materiálů 
 

HOPI s.r.o. ČR/SRN 
Logistický areál pro uskladnění 

potravinářského zboží 
A 

Železárny Annahütte, spol. 

s.r.o. 
SRN Výztužné sítě a žebírkové dráty A 

ALORA, s.r.o ČR 
Pronajímatel a poskytovatel 

prostor pro další investory 
A 

ILE NOIRE  ( Buderus + DOCO) ČR/SRN 
Tepelná technika Praha, 

logistický areál pro skladování 

dílů garážových vrat 
B 

SPEDITION FEICO, spol. s.r.o. ČR/SRN 
Celní služby, distribuce zboží, 

mezinárodní zasilatelství 
B 

WINDMÖLLER & HÖLSCHER 

CZECH s.r.o. 
SRN 

Výrobní areál na kompletaci 

strojů s obalovou technikou 
B 

MICOS , spol. s.r.o. ČR 
Výrobní a logistické centrum 

kancelářské techniky 
B 

MUBEA IT SPRING WIRE s.r.o. SRN 
Závod na výrobu 

automobilových součástek a dílů 
G 

GALVA s.r.o. ČR Galvanizování G 

DULWITCH TRADE a.s. ČR Strojírenská výroba G 

Modřanská potrubní a.s. ČR 
Závod na výrobu parovodů, 

teplovodů 
G 

Moravia Energo, a.s. ČR 
Obchod, výroba, distribuce a 

dodávky el. energie a tepla 
G 

Solaris Tech s r.o. ČR Fotovaltická elektrárna G 

Martek Medical, a.s. ČR 
Školící středisko a skladovací 

prostory 
G 

Saint Gobain Weber Terranova ČR 
Výrobní areál na výrobu 

omítkových směsí 
G 

 

Také díky rozvoji průmyslové zóny a tím i nově příchozím firmám, byl Prostějov na 

konci roku 2011 vyhodnocen jako město s nejlepšími podmínkami pro podnikání 

v Olomouckém kraji. Město získalo toto ocenění v oblasti byznysu hlavně za dobré 
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výsledky v kategorii kvality lokality. Předpokladem rozvoje města je nejen blízkost 

k dálnici, ale především tradice oděvního a strojírenského průmyslu. 

 

 

3 Analýza současného stavu dopravy 

 

3.1 Koncepce dopravního systému 

 

Dopravní politika města určuje jako hlavní strategický cíl dosáhnout stavu, při kterém 

bude celková úroveň dopravního systému v rovnováze s požadavky města a jeho dalším 

budoucím rozvojem. Důležitou podmínkou pro plnění stanovených úkolů je výběr 

nejvhodnější strategie dalšího postupného vývoje dopravní obsluhy ve městě. Kvalitní a 

vysoká úroveň dopravního systému vede ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků. Město se 

tím také stává více atraktivní z hlediska obchodního a turistického ruchu.  

Současný stav dopravního systému v Prostějově není příliš odpovídající k zajištění 

přepravních potřeb města. Celková situace je spíše neuspokojivá a vzhledem k rozvoji 

města je rozvoj dopravního systému zpožděn. Do budoucna se přitom musí počítat s tím, 

že se budou nadále navyšovat požadavky nebo nároky na kvalitu dopravy. Dopravní 

systém proto patří k nezbytným součástem infrastruktury. Můžeme ho chápat jako 

veřejnou službu, kterou město zabezpečuje a nadále rozvíjí.  

V následujícím textu jsou vybrané některé hlavní body dopravní strategie města. [6] 

 

I. Hlavní principy dopravní politiky města 

 Provoz a rozvoj dopravní infrastruktury Prostějova podřídit jednotné politice města. 

 Rozvoj dopravního systému zajišťovat ve vzájemném souladu s rozvojem sídelní 

soustavy. 

 Infrastrukturu dopravy rozvíjet a řídit jako komplexní systém jednotlivých doprav, 

které se musí vzájemně doplňovat. 

 Individuální automobilovou dopravu v centru města je nutno regulovat. 

 Provoz a rozvoj dopravního systému rozvíjet jednak s ohledem na zajištění potřebné 

dopravní kapacity, ale také se soustředit na to, aby dopravní systém jako celek pracoval 

bezpečně a v dostatečné kvalitě. 
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 Zaměřit se na správný a efektivní vývoj všech částí dopravního systému a jeho 

technickou základnu udržovat na úrovni odpovídající stavu technického rozvoje. 

 

II. Postupný vývoj dopravní obsluhy města 

 

 Vytvářet vhodné podmínky pro provoz automobilové dopravy, aby se hlavní část 

výkonů postupně soustřeďovala na rychlostní a dopravně významné pozemní 

komunikace. 

 Odlehčit určené částí města od automobilového provozu a vytvořit podmínky pro jeho 

celkovou regulaci. 

 Regulovat automobilovou dopravu v přetížených oblastech a trasách. 

 Pokusit se zajistit preferenci městské hromadné dopravy před individuální 

automobilovou dopravou. 

 V centrální oblasti uspokojit požadavky na parkování osobních automobilů. 

 Autobusová doprava by měla doplňovat individuální automobilovou dopravu jako 

konkurenční soustava a měla by zajišťovat plošnou obsluhu území. 

 Linky PAD po dohodě s provozovatelem přednostně směrovat tak, aby pokryly 

chybějící nabídku hromadné dopravy. 

 

 

3.2 Dopravní obsluha města 

 

Dopravní obsluha města je realizována MHD prostřednictvím autobusů. Dříve byla 

charakteristická velkým počtem linek s ohledem na velikost města. To způsobovalo 

nepřehlednost pro nové ale i stávající cestující. Postupně tak docházelo k rušení některých 

linek. Dalším problémem byly a jsou nepravidelné intervaly mezi spoji všech linek. Lidé 

se tak můžou hůře orientovat v odjezdech nebo příjezdech spojů z jednotlivých zastávek.  

MHD v Prostějově ovlivňují některé faktory, kvůli nimž není možné její širší zapojení 

v dělbě přepravní práce. Centrální část města, bez započítání okrajových a přilehlých částí, 

leží na ploše cca 2 x 3 km. Většina obyvatel této oblasti se tedy může bez problémů 

pohybovat po městě chůzí, případně i na kole. Tím také odpadne nutnost parkování, které 

by se muselo řešit při využití automobilu a v centru města je dosti problematické. Pro lidi 

je současně výhodné, že můžou během své cesty navštívit místní obchody či instituce, kde 
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mohou něco nakoupit nebo vyřídit. Řešení statické dopravy je tak jako v jiných městech 

problémem i v Prostějově. Jedná se zejména o statickou dopravu v centrální části města a 

jeho bezprostředním okolí, která vykazuje stálý nedostatek parkovacích míst. Dále pak i 

parkování na sídlištích, kde počet automobilů na obyvatele roste, nýbrž neúměrně k počtu 

parkovacích míst. Těch je stále nedostatek. 

Mimo špičkové období, kdy jsou spoje častější, se linkové spoje MHD obvykle 

pohybují v časových intervalech 1 hodina. To velkou část potenciálních cestujících 

odrazuje, a tak raději využívají výše zmíněné způsoby dopravy. MHD je tak nejvíce 

využívaná při cestách do okrajových částí města. Přesto delší časové intervaly mají za 

následek ve větší míře využívání individuální automobilové dopravy na úkor MHD. 

V případě zvýšení intenzity by však byly potřebné další dotace města na provoz MHD, což 

je v dnešní ekonomické situaci problematické. Zlepšením komfortu dopravní obsluhy by 

mohlo dojít k poklesu potřeby obyvatelstva využívat IAD. Tím by došlo k menšímu 

zatížení sítě obzvlášť v centru města. Potíže z dopravního hlediska způsobuje rovněž fakt, 

že spousta zastávek stále nemá vybudován zastávkový pruh. Autobusy tak musí stát během 

nástupu a výstupu cestujících na vozovce, kde tvoří překážku pro ostatní účastníky 

dopravy. Dochází tak ke zhoršení průjezdu města a dále se zvyšují parametry přetížené 

dopravní sítě. Každý rok jsou na budování zastávkových pruhů vydány peníze, a tak je 

zajištěno postupné zlepšování stávající situace. [8]  

 

 

3.3 Městská hromadná doprava 

 

MHD ve městě Prostějov zajišťuje dopravce FTL – First Transport Lines a.s., který 

patří k významným autobusovým a silničním dopravcům. Majoritním vlastníkem firmy je 

jedna fyzická osoba, které patří ve firmě více než 53 procentní podíl. Společnost zajišťuje 

mimo pravidelných autobusových linek na Prostějovsku také mezinárodní linky. Poskytuje 

rovněž komplexní logistické a dopravní služby – silniční nákladní autodopravu, 

vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství, expresní přepravu kusových zásilek. Zajišťuje 

servis a opravy silničních nákladních vozidel. FTL patří s firmou Veolia Transport Morava 

ke dvěma největším společnostem provozující autobusovou dopravu v Olomouckém kraji, 

když jim patří zhruba 80 procent dopravního trhu. 
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Vozový park dopravce čítá 92 autobusů. Společnost investuje do nákupu vozidel 

s ekologickým provozem. V současnosti ve firmě probíhá obnova vozidlové parku a v roce 

2013 chce mít FTL z hlediska MHD sto procent autobusů s ekologickým provozem. 

Modernizace vozového parku zahrnuje i nákup 10 nových autobusů v letošním roce pro 

MHD, přičemž 4 z nich již společnost zakoupila na konci roku 2011. Nová vozidla jsou a 

budou nízkopodlažní s ekologickým provozem na stlačený zemní plyn (CNG). Jejich 

součástí je taktéž plnohodnotný informační systém. Pořízení těchto 10 autobusů firma 

uhradí s pomocí dotace z evropských fondů. V následující tabulce 3.1 je zobrazen přehled 

autobusů, které dopravce využívá pro MHD. 

Tab. 3.1.: Druhy autobusů 

Typ autobusu Počet vozidel    Kapacita 

Irisbus Citelis CNG              8         82 

Sor BN 12 CNG              7       106 

Sor B 10.5 CNG              3         92 

Karosa B 732 CNG 
             4 

(3 kusy-provozní záloha) 
        94 

 

Pro odstavování vozidel se používají konečné zastávky linek, prostory podél 

autobusové stanice a prostory u dopravce FTL, a.s.  

Město je obsluhováno 15 linkami. Linky MHD jsou zařazeny do systému IDSOK. 

Cestující díky tomu mohou využívat pro cesty po Prostějově všech integrovaných linek    

(příměstské linky zařazené do IDSOK a linky MHD). Pro zvýšení atraktivity by bylo 

vhodné optimalizovat návaznost jednotlivých spojů a jednotlivých dopravců v systému. 

Také modernizace zastávek a jejich vybavení pomůže k větší spokojenosti cestujících 

s přepravou. V tabulce 3.2 je uveden přehled jednotlivých linek v rámci MHD Prostějov. 
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Tab. 3.2: Seznam linek MHD 

Číslo       

linky 
Trasa linky 

 Délka 

linky [ km ] 

    1 Prostějov, aut. st. – Prostějov, hřbitov   4,5 

    2 Prostějov aut. st. – Prostějov, nemocnice   5,3 

    4 Prostějov, aut. st. – Prostějov, Domamyslice   6,1 

    5 Prostějov, Čechůvky – Prostějov, nemocnice   7,1 

    6 Prostějov, aut. st. – Prostějov, Domamyslice   6,4 

    7 Prostějov, Krasice – Prostějov, OP   6,6 

    9 
Průmyslová zóna B – Prostějov, aut. st. - Prostějov, 

nemocnice 
  7,2 

   11 Prostějov, aut. st. – Prostějov, Žešov   6,9 

   15  Tesco – Prostějov, Domamyslice   7,5 

   16  Tesco – Prostějov, Domamyslice   6,9 

   19 Prostějov, aut. st. – Prostějov, Krasice   5,3 

   21 Prostějov, aut. st. – Prostějov, nemocnice   6,3 

   32 Prostějov, aut. st. – Interspar   7 

   41 Prostějov, aut. st. - Prostějov, Domamyslice   5,4 

   74 Prostějov, Domamyslice – Prostějov, OP   7,9 

 

Síť linek MHD ještě doplňuje jedna komerční linka, na které neplatí tarif MHD a je 

pro cestující zdarma. Jedná se o spoj zajišťující přepravu k nákupnímu středisku Tesco. 

Z uvedeného schématu na obr. č. 3.1 vyplývá, že systém linek MHD je radiálně 

okružní. Celková délka linek je 88,5 km., přičemž průměrná délka linky činí 5,9 km. 

Celkový počet 51 zastávek zahrnuje 11 zastávek konečných. U všech konečných zastávek 

kromě zastávky v průmyslové zóně je vybudováno obratiště. Většina linek vede svou trasu 

přes autobusovou stanici, která leží v těsné blízkosti železniční stanice. Tím je zajištěna 

možnost časově nenáročného přestupu na vlakovou dopravu. 
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Obr. 3.1: Schéma sítě linek MHD v Prostějově [9]. 

 

3.4 Obsluha průmyslové zóny 

 

Dopravní obslužnost průmyslové zóny je zajišťována MHD. Mimo individuální 

automobilové dopravy je tedy zóna přístupná linkami autobusů. Do roku 2007 byla velká 

průmyslová oblast formou MHD obsluhována jen v západní části. Obsluhu východní části 

zajišťovala příměstská autobusová doprava v IDSOK prostřednictvím jedné zastávky vše 

s docházkou do 8 minut. Střední část rozvíjející se plochy nebyla v požadované kvalitě 

obsloužena. 

 

3.4.1 Dopravní obsluha západní části průmyslové oblasti 

 

Tahle oblast není přímo součástí nové průmyslové zóny. Jedná se o západní část 

průmyslové oblasti. V minulých letech v době, kdy se teprve ve východní části rozrůstala 

vznikající průmyslová zóna, byla pouze tato západní část obsluhována formou MHD. 

Nacházel se zde pro město významný závod OP Prostějov. Tahle společnost na výrobu 

oděvů zaměstnávala přes 2000 pracovníků a byla největším zdrojem pracovních míst 

v prostějovském okrese. 
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Západní část průmyslové oblasti byla a je obsluhována dvěmi linkami a to č.7 a č.74. 

Před krachem OP byly spoje četně využívány především zaměstnanci firmy OP, a tak se 

převážně ve špičce jednalo o nejvytíženější spoje v rámci MHD. Linky měly stejnou 

podobu jakou mají dnes, změnil se pouze počet spojů. V následujícím textu jsou popsány 

obě linky v současné podobě. 

Linka č. 7 

Prostějov, Krasice – Prostějov, OP a zpět 

 

Linka 7 je provozována v pracovní dny mimo období prázdnin. Provozní délka linky je 

6,6 km a během dne je provozováno 5 spojů. Na lince je obousměrný provoz a je 

provozována v celé provozní délce. Linka jezdí pouze v období ranní a odpolední špičky. 

Max. počet spojů za špičkovou hodinu je 1.  Počet spojů v jednotlivých obdobích dne je 

uveden v tab. 3.3 

Tab. 3.3: Četnost spojů na lince 7 v jednotlivém časovém období 

 00:00-        

05:00 

05:00- 

09:00 

09:00-  

13:00 

13:00-  

17:00 

17:00-

22:00 

22:00- 

00:00 

Pracovní dny, 

mimo prázdniny 
     0        1        0        4        0        0 

 

Linka č. 74 

Prostějov, Domamyslice – Prostějov, OP a zpět 

 

Linka 74 je provozována celoročně v pracovních dnech i o prázdninách a to 

obousměrným provozem. V pracovní dny jsou celkem provozovány 3 spoje, v období 

prázdnin se jedná o spoje 2. Spoje jsou provozovány v celé své  provozní délce 7,9 km. 

Max. počet spojů za špičkovou hodinu je 1. Počet spojů v jednotlivých obdobích dne je 

uveden v tab. 3.4 

Tab. 3.4: Četnost spojů na lince 74 v jednotlivém časovém období 

 00:00-

05:00 

05:00-

09:00 

09:00-

13:00 

13:00-

17:00 

17:00-

22:00 

22:00-

00:00 

Pracovní dny,  

mimo prázdniny 
     0       1        0        2        0        0 

Pracovní dny v 

období prázdnin 
     0       1        0        1        0        0 

 



 27 

Po krachu OP došlo k významnému úbytku cestujících na těchto linkách. Z toho 

plynulo postupné rušení některých spojů. V současné době v běžné pracovní dny jezdí na 

lince č. 74 celkem 3 spoje a na lince č. 7 je to 5 spojů. O víkendech a státem uznané svátky 

nejezdí. Spoje zajišťují dopravní obsluhu s ohledem na začátky a konce směn menších 

firem v této oblasti. Schéma trasy obou těchto linek je znázorněné na obr. 3.2. 

V západní části průmyslové oblasti obě linky zastavují na zastávkách: 

- A.S.A. 

- Průmyslová 

- OP 

Linka 7 navíc obsluhuje i zastávku Železárny, kde provede obrat a míří do konečné 

zastávky OP v západní části. 

 

Obr. 3.2: Schéma trasy linek č. 7, 74 

 

3.4.2 Dopravní obsluha průmyslové zóny 

 

Vzhledem k rozrůstání východní a střední části průmyslové oblasti bylo nutné zajistit 

dopravní obsluhu formou MHD i do místa vzniku nové průmyslové zóny v téhle části. 

Výstavba nových areálů přináší stále nové pracovní pozice, a tak se začaly množit 
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požadavky ze strany firem i cestujících na zajištění odpovídajícího dopravního napojení 

MHD k novým areálům.  

Realizování investic v jednotlivých sektorech způsobilo nutnost zavedení nové linky 

MHD do průmyslové zóny. Trasa linky byla navržena s ohledem na největší obytná místa 

v Prostějově a obsluha průmyslové zóny se vyvíjela tak, aby co největší část města byla na 

tuto oblast napojena. V současnosti je tedy vedena přes největší obytnou sídelní jednotku a 

přes aut. st., kde je možný přestup z většiny ostatních linek MHD a z PAD. Aut. st. je navíc 

v těsné blízkosti stanice železniční, a tak je zajištěný rychlý přestup i z železniční dopravy. 

Pro realizování trasy linky bylo nutné upravit a zlepšit průjezdný profil mostku z ulice U 

spalovny na Ulici Kralická, který svou stavbou nevyhovoval podmínkám pro bezpečný 

průjezd autobusu. 

Přímé spojení do průmyslové zóny je umožněno autobusovou linkou č.9. Ta je 

provozována celoročně v pracovní dny, soboty, neděle a státem uznané svátky.  Na lince je 

v běžných pracovních dnech mimo prázdniny provozováno celkem 31 spojů, z toho ale 

pouze 12 spojů zajišťuje obsluhu průmyslové zóny. Zbylé spoje jezdí pouze na úseku 

Nemocnice – Aut. st. a do průmyslové zóny tak nezajíždí. 

Spoje obsluhující průmyslovou zónu jezdí celoročně v pracovní dny. Provozovány 

jsou ve dvou provozních délkách. Jednak v celé provozní délce tzn. v relaci Nemocnice – 

Průmyslová zóna B, další spoje jezdí pouze na úseku Aut. st. – Průmyslová zóna B. 

V následující tabulce 3.5 jsou uvedeny hodnoty linky v jednotlivých relacích.  

 

Tab. 3.5: Hodnoty linky v jednotlivých relacích 

Relace 
Počet spojů, 

mimo prázdniny 

Počet  spojů, 

období prázdnin 

Délka 

linky[km] 

Doba 

jízdy[min] 

Nemocnice – 

Průmyslová zóna B 
7 3 7,2 23 

Aut. st. – 

Průmyslová zóna B 
5 0 3,7 15 

 

 

Linka je v celé provozní délce vedena těmito zastávkami: 

Nemocnice – Plumlovská sídliště – Plumlovská – Lázně –  Vápenice – Svatoplukova – 

Aut. st. – Dolní FTL – Železárny – U spalovny 
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Linka jednosměrně obsluhuje zastávku U spalovny. Na obr. 3.3 je znázorněna trasa 

linky č. 9 do zóny v celé provozní délce.  

 

 

Obr. 3.3: Schéma trasy linky 

 

Max. počet spojů za špičkovou hodinu je 3. V běžných pracovních dnech mimo období 

prázdnin zajišťuje obsluhu průmyslové zóny denně tedy celkem 12 spojů. V pracovních 

dnech v období prázdnin jsou to pouze 3 spoje. V následujících tab. 3.6, 3.7 jsou uvedeny 

četnosti těchto spojů během dne v jednotlivých relacích. 

Tab. 3.6: Četnost spojů na lince č. 9 v jednotlivých obdobích dne v relaci  

Nemocnice – Průmyslová zóna B 

 
00:00 

   – 

05:00 

05:00 

   – 

08:00 

08:00 

   – 

13:00 

13:00 

   – 

16:00 

16:00 

   – 

00:00 

Pracovní dny, 

mimo prázdniny 
   0     3    0    4    0 

Pracovní dny, 

během prázdnin 
   0     1    0    2    0 
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Tab. 3.7: Četnost spojů na lince č. 9 v jednotlivých obdobích dne v relaci  

Aut. st. – Průmyslová zóna B 

  00:00 

   – 

05:00 

05:00  

    – 

09:00 

09:00  

   –  

13:00 

13:00  

   –  

16:00 

16:00  

   –  

00:00 

 Pracovní dny, 

mimo prázdniny 
          0          3           0 

 

   2 

 

   0 

 Pracovní dny, 

během prázdnin 
0    0    0    0    0 

 

Firmy v průmyslové zóně pracují a zaměstnávají rozhodující část svých zaměstnanců 

ve dvousměnném nebo  třísměnném pracovním provozu. K zahájení pracovní doby a ke 

střídání jednotlivých směn dochází ve většině případů v 6:00, 14:00 a 22:00 hod. Z toho 

plynou také některé požadavky firem na dopravní obsluhu z/na určitou hodinu právě 

z důvodu střídání směn zaměstnanců.  

 

3.4.3 Autobusové zastávky 

 

V průmyslové zóně jsou v současnosti využívány 3 autobusové zastávky: 

- Železárny 

- U spalovny  

- Průmyslová zóna B 

 

Zastávka Průmyslová zóna B je konečná zastávka na lince. Nevýhodou je, že zde 

chybí točna. Řidiči autobusů se tak musí otáčet na krátkém úseku komunikace, viz příloha 

D. To bývá složité zejména v zimním období, kdy tahle plocha umožňující otočení nebývá 

v případě nepřízně počasí kvalitně udržována.  

Zastávka Železárny je využívána především zaměstnanci zdejších železáren a 

společnosti DT Výhybkárna a strojírna, které jsou v její těsné blízkosti. Zastávka také 

slouží pro některé spoje PAD, projíždějící zastávkou Železárny při cestě do autobusové 

stanice. PAD je provozována s ohledem na začátky pracovních směn provozu. 
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Zastávka U spalovny je pouze jednosměrná a to ve směru do průmyslové zóny. Při 

zpáteční cestě je zastávka U spalovny vynechána, trasa linky je vedena po jiné komunikaci. 

Autobus tak zastavuje až na zastávce Železárny. Cesta vede napříč sektorem G. Na téhle 

komunikaci se nachází ještě jedna jednosměrná zastávka, která však nebyla nikdy 

využívána. V dalším průběhu bakalářské práce se budu zabývat návrhem změny trasy 

linky, s ohledem na využití i této zastávky. Všechny zastávky v průmyslové zóně jsou 

součástí přílohy C. Na obr. 3.4 je znázorněna cesta z průmyslové zóny v úseku Průmyslová 

zóna B – Aut. st., kde je patrné i rozmístění jednotlivých zastávek včetně nevyužité 

zastávky v sektoru G.  

 

Obr. 3.4: Schéma trasy linky z průmyslové zóny 
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4 Návrh vlastního řešení a úprav 
  

Vlivem rozrůstání průmyslové zóny, vzniku nových firem a působnosti nových 

investorů, dochází k nárůstu pracovních míst a tím i k většímu počtu přepravených 

zaměstnanců. Vzrůstá tak frekvence a počet odbavených osob linkou č. 9 obsluhující 

průmyslovou zónu. Součástí této kapitoly jsou návrhy na změny stávající dopravní 

obsluhy. Ta má v současné podobě několik nedostatků. Na základě požadavků firem a 

cestujících jsou v návrhu provedeny úpravy dopravní obsluhu průmyslové zóny. 

 

 

4.1 Dopravní průzkum 

 

Způsoby vedení trasy linky se můžou také volit s ohledem na to, v jakém množství 

jsou dílčí zastávky v průmyslové zóně využívány ze strany cestujících. Poslední dopravní 

průzkum v průmyslové zóně prováděný dopravcem proběhl dne v běžném pracovním dni 

22. 1. 2010. Cílem bylo zjistit průměrnou frekvenci cestujících na lince 9 MHD v relaci 

Aut. st. – Průmyslová zóna B. V tab. 4.1 je zobrazena část dopravního průzkumu ve směru 

z centra do průmyslové zóny. Celý dopravní průzkum i v opačném směru je uveden jako 

příloha A. 

Tab. 4.1: Dopravní průzkum dopravce v průmyslové zóně [2]  

Linka MHD 9 Spoj 12 Čas: 5:40 Spoj: 40 Čas: 6:40 Spoj: 44 Čas: 7:40 

DO ZÓNY nástup výstup nástup výstup nástup výstup 

z centra do zóny 19   17   16   

aut.st 11   10   8   

Dolní FTL 1 1 3 5 0 2 

Železárny 0 10 0 10 0 7 

U spalovny 0 3 0 4 0 3 

Průmyslová zóna B   17   11   12 

Celkem:   31   30   24 

Linka MHD 9 Spoj: 14 
Čas: 
14:05 Spoj: 16 

Čas: 
14:30 Spoj: 18 

Čas: 
15:30 

DO ZÓNY nástup výstup nástup výstup nástup výstup 

z centra do zóny         1   

aut.st 2   0   4   

Dolní FTL 0 0 0 0 0 0 

Železárny 0 0 0 0 0 1 

U spalovny 0 0 0 0 2 2 

Průmyslová zóna B   2   0   2 

Celkem:   2   0   5 
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Z dopravního průzkumu vyplývá, že během pracovního dne, pokud vynecháme 

zastávku Dolní FTL, bylo přepraveno do zóny celkem 86 osob. Největší frekvence 

cestujících byla v konečné zastávce Průmyslová zóna B.  

V opačném směru z průmyslové zóny do centra bylo přepraveno celkem 67 osob. 

Největší koncentrace cestujících byla zjištěna na zastávce Železárny v době odpolední 

špičky. Zaměstnanci využívající MHD tu po skončení pracovní směny cestují v převážné 

většině k aut.st., odkud mají možný přestup na ostatní linky MHD, PAD nebo na železniční 

dopravu. Z dopravního průzkumu provedeného v průmyslové zóně nebyly vyvozeny žádné 

změny v dopravní zajištěnosti. 

Vzhledem ke stáří dopravního průzkumu jsem se zajímal o aktuální frekvenci 

cestujících na lince 9 MHD v rámci obsluhy průmyslové zóny. Za tu dobu došlo 

v průmyslové zóně k výstavbě dalších výrobních areálů. Konkrétně 10. 1. 2012 jsem tedy 

zjišťoval frekvenci cestujících během pracovního dne na jednotlivých zastávkách 

v průmyslové zóně. Cílem bylo zjistit, zdali se zvýšil průměrný počet přepravených osob 

do zóny během dne oproti posledním údajům poskytnutých dopravcem. V tab. 4.2 je 

znázorněn vlastní dopravní průzkum přepravy cestujících do průmyslové zóny. 

 

Tab. 4.2: Vlastní dopravní průzkum ve směru do zóny 

Linka MHD 9 

  Do zóny 

Čas: 5:34 Čas: 6:34 Čas: 7:39 

nástup      výstup nástup výstup nástup výstup 

z centra k zóně    37 30  28  

Železárny 2 13 0 12 0 11 

U spalovny 0 9 0 4 0 2 

Průmyslová zóna B   17   14   15 

Celkem: 39 30 28 

Linka MHD 9 

  Do zóny 

Čas: 13:43 Čas: 14:30 Čas: 15:30 

nástup výstup nástup výstup nástup výstup 

z centra k zóně 10  5  5  

Železárny 1 0 0 1 0 3 

U spalovny 0 7 0 2 0 1 

Průmyslová zóna B   4   2   1 

Celkem:   11   5   5 
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Z dopravního průzkumu vyplývá, že během zkoumaného dne bylo do průmyslové 

zóny přepraveno celkem 118 osob. To představuje nárůst 32 osob oproti poslednímu 

dopravnímu průzkumu prováděného dopravcem. Největší počet přepravených cestujících 

byl stejně jako v minulosti do konečné zastávky Průmyslová zóna B. 

     

 

4.2 Analýza cestujících 

 

Při komunikaci s některými zaměstnavateli se mi podařilo získat údaje o bydlišti 

zaměstnanců největších firem působících v průmyslové zóně. U počtu 1418 zaměstnanců 

jsem zjišťoval jejich jednotlivé obytné oblasti. 

 Zaměřil jsem se na množství osob dojíždějících za prací z okolních obcí a měst. Ze 

získaných hodnot vyplývá, že lehce převládají zaměstnanci, kteří do průmyslové zóny 

dojíždí, nad místními obyvateli. Většinou je však přeprava uskutečněna v rámci 

prostějovského okresu a dojezdová vzdálenost není proto nikterak velká. V největší míře je 

v případě dojíždění využívána automobilová doprava. Další možností je cestování PAD 

s možností následného přestupu na MHD. Poměr počtu zaměstnanců s bydlištěm 

v Prostějově a dojíždějících z jiných obcí je znázorněn na obr. 4.1. 

Dojíždění zaměstnanců do zóny

46%

54%

Počet zaměstnanců

bydlících  Prostějově

Počet zaměstnanců

bydlících mimo Prostějov

 

Obr. 4.1: Přehled dojíždějících zaměstnanců 

Dále jsem se snažil zjistit, zdali je trasa linky vhodně zvolena s ohledem na bydliště 

zaměstnanců. Linka je v současnosti vedena přes největší obytné oblasti a ZSJ ve městě. 

Důležité je rovněž vedení trasy linky přes aut. st., kde je zajištěn přestup z ostatních druhů 

dopravy. Z dostupných dat bylo patrné, že bydliště většiny zaměstnanců je v souladu 

s největšími obytnými oblastmi a proto byla trasa linky zvolena správně. Většina 



 35 

zaměstnanců bydlících ve městě tak má dobrý přístup k autobusové lince MHD obsluhující 

průmyslovou zónu.  

 

4.3 Požadavky cestujících zaměstnanců 

 

Stále dochází k výstavbám nových průmyslových areálů a tím vznikají nové pracovní 

pozice pro obyvatele prostějovského okresu a Olomouckého kraje. S nárůstem 

zaměstnanců pracujících v průmyslové zóně se zvyšují nároky na dopravní obsluhu jak ze 

strany firem, tak cestujících zaměstnanců. Důležité je zajištění maximálních nutných 

přepravních potřeb při co nejmenší nutné vynaložené práci s ohledem na kvalitu a 

bezpečnost dopravy.  

Cestující potřebují mít možnost přepravy do zaměstnání z místa svého bydliště ať už 

přímým spojením nebo s možností časově nenáročného přestupu. Dalším důležitým 

aspektem je časová návaznost spojů na pracovní směny v jednotlivých firmách 

v průmyslové zóně. Ze strany dopravce je snaha v co největší možné míře zohlednit 

potřeby cestujících zaměstnanců na dopravní obsluhu průmyslové zóny. 

Za poslední dobu evidoval dopravce požadavky na dopravní obsluhu ze strany firmy 

Mubea, sídlící v blízkosti zastávky U spalovny uvnitř sektoru G. Firma pracovala ve 

dvousměnném provozu a počátkem roku následně přešla na třísměnný. Ke střídání směn 

zde dochází v 6:00, 14:00 a 22:00 hod. Z její strany tak byl vznesen nový požadavek na 

obsluhu z/na 14:00 a 22:00 hodinu v pracovní i víkendové dny. Zastávka U spalovny je ale 

pouze jednosměrná, takže zaměstnanci nemají možnost využít linku MHD při cestě 

z průmyslové zóny. Požadavky firmy na dopravní obsluhu z této zastávky tak prozatím 

nebyly ze strany dopravce vyslyšeny. V další části bakalářské práce je navržena trasa linky 

i s ohledem na tyto skutečnosti. 

Dalším nedostatkem spojeným s dopravní obsluhou jsou chybějící spoje o víkendech. 

Některé firmy mající nepřetržitý provoz pracují i v těchto dnech a zaměstnanci tak nemají 

možnost přepravy do průmyslové zóny formou MHD. 
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4.4 Návrhy trasy linky 

 

Je nutné, aby při tvorbě jízdních řádů byly linky MHD navrženy v koordinaci s PAD a 

železniční osobní dopravou. Vzhledem k cílům přepravních vztahů v Prostějově byly 

v minulosti provedeny korekce linkového vedení. S ohledem na zaměření komplexního 

řešení byla dřívější dopravní obsluha změněna a doplněna. Současnou linku je následně 

možné postupně dotvářet podle bydliště zaměstnanců, kteří se v dané rozvojové oblasti 

budou nacházet. 

V následujících variantách jsou navrženy způsoby obsluhy průmyslové zóny. 

V současné době probíhá v sektoru G průmyslové zóny výstavba dvou nových výrobních 

areálů, které budou dokončeny v průběhu roku 2012. Zbývající volné pozemky v této 

oblasti již také patří investorům a brzy se může začít stavět i na dalších plochách. Výstavba 

nových firem sebou přinese přes 250 pracovních míst a v budoucnu rostoucí nároky na 

zajištění dopravní obsluhy rozvíjející se oblasti. Způsoby vedení trasy linky jsou tak 

voleny i s ohledem na výstavbu nových areálů a na využití jednosměrné zastávky v sektoru 

G. Místo vzniku nových výrobních areálů je znázorněno na obr. 4.2. 

Trasy linky z průmyslové zóny jsou navrhovány po zastávku Aut. st. Některé spoje tak 

jako doposud však budou provozovány v celé provozní délce až po zastávku Nemocnice. 

 

Obr. 4.2: Výstavba nových areálů 
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Vysvětlivky: 

 červeně – trasa linky MHD do průmyslové zóny 

 modře – nevyužívaná zastávka v průmyslové zóně 

 zeleně – místo, kde již funguje nový výrobní areál 

 černě – místo, kde probíhá výstavba nových areálů a připravené pozemky pro stavbu 

      dalších    

  

Varianta 1 

Varianta č.1 na obsluhu průmyslové zóny předpokládá změnu v umístění konečné 

zastávky Průmyslová zóna B. Návrh je koncipován s ohledem na výstavbu nových 

výrobních areálů v sektoru G průmyslové zóny. Vznik průmyslových firem by měl přinést 

okolo 250 nových pracovních míst. Oblast nově vznikajících areálů by za současného 

stavu nebyla v požadované kvalitě obsloužena. Nová konečná zastávka v průmyslové zóně 

by vznikla v místě, kde je již autobusová zastávka vybudována, ale prozatím nebyla nikdy 

využívána. Docházková vzdálenost do okolních průmyslových areálů by byla kolem 5 min. 

Dále by odpadl  problém ohledně otáčení autobusu, když na původním umístění zastávky 

chybí obratiště.  

Trasa linky ve směru do průmyslové zóny zůstala nezměněna. V opačném směru 

vynechává zastávku Železárny a linka je vedena trasou: Průmyslová zóna B – U spalovny  

– Dolní FTL – Aut. st. 

Důvodem této změny jsou rovněž požadavky na dopravní obsluhu ze zastávky U 

spalovny. Zastávka U spalovny je pouze jednosměrná, a tak byla v návrhu změněna trasa 

s ohledem na tuhle skutečnost. Schéma návrhu trasy linky je znázorněno na obr. 4.3. 
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Obr. 4.3: Návrh trasy linky v 1. variantě 

Nevýhodou této varianty je vynechání zastávky Železárny při cestě z průmyslové 

zóny. Ta je nejvíce využívána v době odpolední špičky, kdy dochází k ukončení směn 

v okolních firmách. To by požadovalo posílení jiné linky obsluhující tuto zastávku nebo 

např. změnu trasy linky č. 74 tak, aby byla možná obsluha zastávky Železárny, stejně jako 

v případě linky č. 7. Další možností by bylo využití PAD, která provádí obsluhu zastávky 

Železárny při jízdě do aut. st. Zde by tak byla zajištěna možnost přestupu.  

Varianta 2 

Varianta č. 2 předpokládá, stejně jako varianta č. 1 změnu v poloze konečné zastávky 

Průmyslová zóna B. Touto změnou bude opět zajištěna lepší dopravní obsluha oblasti 

výstavby nových výrobních areálů. Trasa linky ve směru do průmyslové zóny zůstává 

neměnná. Na rozdíl od předchozí varianty se při cestě z průmyslové zóny předpokládá 

obsluha i na zastávce Železárny. Zde by se autobus otočil na příslušném obratišti a 

pokračoval směrem k autobusové stanici. Stejně je tomu i v případě linky 7 obsluhující 

západní část průmyslové oblasti. Návrh trasy linky je znázorněn na obr. 4.4. 

 

Trasa linky je tak vedena přes zastávky: Průmyslová zóna B – U spalovny – Železárny – 

Dolní FTL – Aut. st. 
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Obr. 4.4: Návrh trasy linky v 2. variantě 

Varianta 3 

Ve 3. variantě se předpokládá se současným umístěním konečné zastávky. Nevyřeší se 

tak problém s obratem autobusu. Dále je nutné vybudovat obousměrnou zastávku v ulici U 

Spalovny, aby zde byla zajištěna přeprava cestujících dle požadavků zdejších firem. 

Obsluhovány by tak byly všechny zastávky v průmyslové zóně. Varianta ovšem 

nezajišťuje dopravní obsluhu oblasti, kde vzniknou další výrobní areály. Ty nabídnou 

kolem 250 nových pracovních míst a zaměstnanci by neměli možnost kvalitní přepravy 

formou MHD do této části. Proto je volba této varianty do budoucna neperspektivní. 

Docházková vzdálenost z konečné zastávky k novým průmyslovým areálům by byla více 

než 10 min. To představuje značnou časovou ztrátu z pohledu cestujících.  Linka by se tak 

dále dotvářela až podle požadavků nově vzniklých firem v sektoru G. Návrh trasy linky je 

znázorněn na obr. 4.5. 

Trasa linky je tak vedena přes zastávky: Průmyslová zóna B – U spalovny – Železárny – 

Dolní FTL – Aut. st. 
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  Obr. 4.5: Návrh trasy linky ve 3. variantě 
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5 Hodnocení 

 

Navržené varianty řešení dopravní obsluhy průmyslové zóny jsou brány se zřetelem na 

právě probíhající a budoucí výstavbu nových areálů, požadavky firem a požadavky 

cestujících zaměstnanců. 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

 

V průběhu měsíce března a dubna 2012 jsem uskutečnil v průmyslové zóně 

dotazníkový průzkum. Dotazník je nejfrekventovanější metodou získávání údajů. Současně 

lze oslovit velký počet respondentů. Je tak možné od nich získat informace, které nejsme 

schopni zjistit jinou technikou, pokud jde o stanoviska, názory a postoje dotazovaných 

osob.  

V následující části práce jsou uvedeny údaje získané prostřednictvím dotazníku. 

Zaměřil jsem se na cestující využívající autobusovou linku MHD při cestě do zaměstnání 

v průmyslové zóně a na zaměstnance vybraných podniků v téhle oblasti. Cílem dotazníku 

bylo zjistit, zdali zaměstnanci využívají MHD k přepravě do zaměstnání, v jaké míře jsou 

cestující spokojeni s dopravní obsluhou, jestli jim vyhovuje stávající situace nebo s čím 

konkrétně nejsou spokojeni. Část dotazníků byla vyplňována elektronicky a zbylá část 

písemnou formou. V případě písemné formy činila návratnost 85%. Nakonec jsem měl k 

dispozici 625 vyplněných dotazníků. 

 

1) Jaký druh dopravy nejčastěji využíváte při cestě do zaměstnání do průmyslové 

zóny? 

Využívané druhy dopravy

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MHD IAD PAD jiný
 

Obr. 5.1: Druhy dopravy 
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Z uvedených odpovědí vyplývá, že většina oslovených zaměstnanců, přesně 55%, 

využívá při cestě do průmyslové zóny IAD. MHD uvedlo 20% dotázaných. V jiných 

možnostech, které zaujímaly 18%, lidé nejčastěji uváděly možnosti dopravy na kole nebo 

pěšky. PAD pro přímou přepravu do průmyslové zóny využívá 7% oslovených. 

2) Jste spokojeni se stávající dopravní obsluhou průmyslové zóny? 

Spokojenost s dopravní obsluhou
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20%

30%

40%

ano spíše ano spíše ne ne

 

Obr. 5.2: Dopravní obsluha 

S dopravní obsluhou průmyslové zóny je většina dotázaných spíše nespokojena. Zcela 

spokojených je pouze 17% , naopak zcela nespokojených je 23% dotázaných zaměstnanců. 

 

3) Vyhovuje Vám trasa linky MHD do průmyslové zóny s ohledem na vaše bydliště? 

Otázka se týkala pouze těch, kteří uvedli své trvalé bydliště jako Prostějov.  

Spokojenost s trasou linky
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Obr. 5.3: Trasa linky 
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Trasa linky je vedena s ohledem na největší obytné oblasti a ZSJ v Prostějově. S 

vedením trasy linky je spokojena většina dotázaných. Zcela spokojených je 48% 

oslovených zaměstnanců, 22 % uvedlo možnost spíše spokojen. Trasa linky je tak navržena 

vhodně s ohledem na bydliště zaměstnanců. 

 

4) Jste spokojeni s počtem spojů obsluhujících průmyslovou zónu a jejich návazností 

na konce směn?  

Odpovědi byly rozděleny a v grafu znázorněny podle cestujících, kteří k přepravě do 

průmyslové zóny využívají či nevyužívají linku MHD. 

Spokojenost s počtem spojů
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40%
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spokojen spíše
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využívající MHD

nevyužívající MHD

 

Obr. 5.4: Počet spojů 

Co se týče zaměstnanců využívajících MHD, tak tam je naprostá většina s četností 

spojů spokojena. Zcela spokojených je 36%, možnost spokojen uvedlo 32% procent 

dotázaných. Polovina dotázaných nevyužívající MHD je přesto spokojena s počtem spojů 

obsluhující průmyslovou zónu. Souvisí to např. s jejich dojížděním z okolních obcí a měst, 

kdy převážně využívají IAD a nemají tak možnost přepravy formou MHD. Zcela 

nespokojených s počtem spojů je pak 27% zaměstnanců, kteří zřejmě i kvůli tomu MHD 

nevyužívají. 

 

5) Jste spokojeni s rozmístěním zastávek MHD v průmyslové zóně a s docházkovou 

vzdáleností z místa zastávky do zaměstnání?  

Odpovědi byly rovněž v grafu rozděleny podle cestujících, kteří k přepravě do průmyslové 

zóny využívají či nevyužívají linku MHD. 
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Spokojenost s rozmístěním zastávek MHD
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Obr. 5.5: Rozmístění zastávek 

Z odpovědí je patrné, že zaměstnanci cestující do průmyslové zóny linkou MHD jsou 

spokojeni s docházkovou vzdáleností z místa zastávky do zaměstnání. 47% z nich je zcela 

spokojeno a 42 % je spokojených. Naopak u zaměstnanců nevyužívajících linku MHD 

převládá názor, že docházková vzdálenost je příliš velká. Téměř 50% z nich je spíše 

nespokojeno a 22% uvedlo, že jsou velmi nespokojeni.  

 

V závěru dotazníku jsem se pokusil zjistit, s čím dalším jsou jednotliví dotázaní 

nespokojeni. Odpovědi jsou řazené od nejčastějších po méně časté.  

 

6) Zkuste uvést, v čem konkrétně vidíte nedostatky v souvislosti s dopravní obsluhou 

průmyslové zóny. 

 četnost spojů – např. zvýšení počtu spojů v různém časovém období během dne, o 

víkendech atd.  

 změna vedení trasy linky – spojené především s pouze jednosměrnou obsluhou 

zastávky U spalovny. 

 lepší návaznost spojů – souvisí s návazností na PAD a na vlakové spojení. 

Další odpovědi už nebyly tolik časté, a proto jsem je do zdejšího výběru již nezařadil. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že připomínky cestujících zaměstnanců se shodují 

s problémy, na které je upozorňováno v předchozích kapitolách bakalářské práce. 
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5.2 Zhodnocení návrhu 

 

Z dotazníkového průzkumu je patrné, že značná část zaměstnanců je se stávající 

dopravní obsluhou nespokojena. Pro zlepšení současného stavu je možné vybrat jednu z 

navrhnutých variant. Změna konečné zastávky do nové polohy sebou přinese jednak lepší 

kontakt s oblastí, kde probíhá výstavba nových průmyslových areálů a zároveň by se 

vyřešilo mnohdy složité otáčení autobusu na současné konečné zastávce.  

Varianta č. 3 toto nezajišťuje, a proto je z hlediska budoucího využití neperspektivní. 

Trasa linky je navržena s ohledem na požadavky firem a pro zajištění odpovídající 

dopravní obsluhy zastávky U spalovny. Návrh zároveň vyžaduje vybudování obousměrné 

zastávky v ulici U spalovny, což by pro dopravce znamenalo další výdaje. 

U prvních dvou variant je trasa linky navržena s ohledem na potřebu zajištění dopravní 

obsluhy pro budoucí zaměstnance nových výrobních areálů a také z hlediska požadavků 

pro dopravní obsluhu zastávky U spalovny. Ta je pouze jednosměrná a tak je trasa linky 

navržena tak, že není nutné budování zastávky pro opačný směr. Dopravce eviduje 

požadavky na přepravu s ohledem na střídání pracovních směn v oblasti. K tomu dochází v 

6:00, 14:00 a 22:00 hod. Oproti současnému stavu by to znamenalo přidat 2 spoje pro 

přepravu zaměstnanců z/na 22. hod. Varianty počítají s poměrně delší dobou stání 

autobusu na konečné zastávce. Doba pobytu na konečné zastávce může vyplnit povinnou 

přestávku pro řidiče. 

Na základě požadavků na dopravní obsluhu je vybrána varianta 1, která oproti 

současnému stavu při cestě z průmyslové zóny vynechává zastávku Železárny. Zastávka je 

využívána zaměstnanci nedalekého podniku především v odpolední špičce, kdy končí dané 

směny v okolních firmách. Přeprava cestujících by byla zajištěna posílením jiné linky 

obsluhující tuto zastávku, nebo změnou trasy linky č. 74, případně PAD využívající 

zastávku Železárny při jízdě na aut. st. V tab. 5.1 je zobrazen návrh možného jízdního řádu 

v pracovní dny v relaci Aut. st. – Průmyslová zóna B pro variantu 1. 
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Tab. 5.1 Návrh jízdního řádu pro variantu 1  

                    LINKA 9 

 
                   LINKA 9 

Pracovní dny Pracovní dny 

Aut. st. – Prům. zóna B Prům. zóna B. – Aut. st. 

  Současný stav      Návrh    Současný stav     Návrh 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 - 

     34 

     34  

     39    

      - 

      - 

      - 

      - 

      - 

     43 

     30  

     30 

      - 

      - 

      - 

      - 

      - 

      - 

      - 

      - 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

 - 

39 

39 

39 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

39 

30 

30 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

39 

 - 

 - 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 

   21 

   22 

   23 

- 

50                 

50                

50  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

     15  40 

     45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

  - 

  - 

10 

00 

00 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

10  40 

45 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

10 

  - 

 

 

Jízdní řád je sestaven na základě požadavků na dopravní obsluhu z jednotlivých 

zastávek s ohledem na konce pracovních směn.  
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5.3 SWOT analýza 

 

Principem SWOT analýzy je jednoduchá, ale výstižná a pokud možno objektivní 

zhodnocení silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a 

ohrožení. V případě rozvíjení silných stránek a naopak důrazem na odstranění nebo 

alespoň částečné omezování slabých stránek roste možnost využití nabízejících se 

příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. V následující tab. 5.1 jsou 

shrnuty jednotlivé body analýzy z oblasti rozvoje průmyslové zóny a s tím spojené 

dopravní obsluhy.  

 

Tab. 5.1: SWOT analýza 

                 Silné stránky 

 

Slabé stránky 

 

 

1. Výhodná geografická poloha a dobrá 

dopravní dostupnost města v rámci 

Olomouckého kraje 

2. Poloha města na hlavním silničním 

tahu R46 Vyškov – Olomouc 

3. Přítomnost zahraničních investorů 

v průmyslové zóně 

4. Rozmanitost průmyslové výroby 

v rámci města 

5. Atraktivita města pro podnikání 

 

 

1. Nedostatečná dopravní obsluha 

průmyslové zóny 

2. Nevyslyšeny požadavky firem na 

dopravní obsluhu v průmyslové zóně 

3. Chybějící točna na konečné zastávce 

4. Chybějící spoje a nepravidelné 

intervaly 

5. Vysoké zatížení silniční sítě města 

 

 Příležitosti 

 

                     Hrozby 

 

1. Připravit a dotvářet infrastrukturu a 

vytvořit podmínky pro nové 

potenciální investory 

2. Obnova a modernizace vozového 

parku 

3. Upravit trasu linky s ohledem na 

požadavky firem a cestujících 

zaměstnanců 

 

1. Nedostatečná modernizace, rozvoj a 

optimalizace dopravní infrastruktury  

2. Celosvětová hospodářská krize a s ní 

spojený dopad na různá průmyslová 

odvětví 
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V tab. 5.2 jsou shrnuty body analýzy související s dopravní obsluhou průmyslové zóny 

ve variantě 1. 

Tab. 5.2: SWOT analýza dopravní obsluhy variantou 1   

Silné stránky Slabé stránky 

1. Nová poloha konečné zastávky 

2. Odpadá nutnost otáčení autobusu 

3. Dostupnost budoucích výrobních 

areálů 

 

1. Chybějící obsluha zastávky 

Železárny 

2. Nutnost obsluhy zastávky Železárny 

jinou linkou 

3. Delší doba zdržení na konečné 

zastávce 

Příležitosti Hrozby 

1. Trasa linky s ohledem na nově 

vznikající výrobní areály 

2. Trasa linky s ohledem na požadavky 

firem a cestujících zaměstnanců 

3. Dotvářet trasu linky s ohledem na 

bydliště budoucích zaměstnanců 

1. Rostoucí využívání IAD na úkor 

MHD 

2. Nezájem budoucích zaměstnanců o 

využívání MHD 
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6 Závěr 

Předmětem plnění bakalářské práce bylo řešení dopravní obsluhy průmyslové zóny 

města Prostějov. Problematika zajištění dopravní obsluhy je poměrně složitá. S nárůstem 

zaměstnanců pracujících v průmyslové zóně se také zvyšují nároky jak ze strany firem, tak 

cestujících zaměstnanců na dopravní obsluhu oblasti. Dopravní obsluha průmyslové zóny 

Prostějov je zajišťována autobusy MHD. Formou PAD je obsluhována jedna ze zastávek 

v průmyslové zóně. S dopravní obsluhou průmyslové zóny jsou spojeny některé 

nedostatky, které je třeba v budoucnu řešit. 

V úvodní části bakalářské práce jsem se zaměřil na charakteristiku dané oblasti 

průmyslové zóny. V další části je provedena analýza současného stavu a popsána 

autobusová linka obsluhující průmyslovou zónu. Linka je v současnosti vedena přes 

největší obytné oblasti a ZSJ ve městě. Ze získaných dat je patrné, že bydliště většiny 

zaměstnanců je v souladu s největšími obytnými oblastmi ve městě, a proto je trasa linky 

do průmyslové zóny zvolena správně. 

 Z poskytnutých údajů dílčích firem plyne, že více než polovina jejich zaměstnanců 

dojíždí za zaměstnáním v průmyslové zóně z okolních obcí a měst. Negativním zjištěním 

je, že nejčastěji používaným dopravním prostředkem při cestě do průmyslové zóny je 

osobní automobil. Nárůst IAD vyvolává dopravní zácpy a zhoršení plynulosti provozu. 

Zároveň má negativní účinky na životní prostředí. Snahou měst je tedy preferovat 

hromadnou dopravu, která je efektivnější. 

Z dopravního průzkumu prováděného dopravcem lze vyčíst, že počet přepravených 

osob MHD do průmyslové zóny během pracovního dne je vcelku malý. Vzhledem ke stáří 

tohoto průzkumu jsem 10. ledna 2012 uskutečnil vlastní. Počet přepravených osob do zóny 

během pracovního dne se navýšil o 32 cestujících oproti posledním údajům. Důvodem 

nárůstu mohou být nově vzniklé areály v průmyslové zóně. 

V poslední části je zjišťována spokojenost cestujících se současným stavem dopravní 

obsluhy. Z uvedených odpovědí vyplývá, že mnohým zaměstnancům stávající situace 

nevyhovuje a i proto se raději uchylují např. k IAD. 

Hledané možnosti řešení dopravní obsluhy jsou navrhovány s ohledem na požadavky 

firem, cestujících zaměstnanců a obsluhu území, kde vznikají nové výrobní areály. Jako 

možné budoucí řešení jsou navrhnuty tři varianty dopravní obsluhy. Varianta 3 však 
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nesplňuje podmínky pro dopravní obsluhu rozvíjející se oblasti. Varianty 1 a 2 splňují 

nároky kladené na dopravní obsluhu řešeného území. Pro vybranou variantu 1 je následně 

sestaven jízdní řád na základě požadavků na dopravní obsluhu z jednotlivých zastávek 

s ohledem na konce pracovních směn. Úpravy obsluhující linky by měly zlepšit kvalitu 

dopravní obsluhy průmyslové zóny Prostějov. 
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