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ANOTACE  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VOSÁHLO, P. Možnosti zavedení poptávkového dopravního systému v  MHD: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Institut dopravy, 2012, 50 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Olivková Ivana, Ph.D.  

 

Bakalářská práce se zabývá  poptávkovým dopravním systémem a jeho aplikováním. 

V úvodní části je vysvětleno, jak poptávkový dopravní systém funguje u nás i v 

zahraničí, dále pokračuje teoretická část, kde je popsáno, co přesně je městská 

hromadná doprava. Objevují se zde také informace o historii MHD u nás. Druhá část se 

zaměřuje na vybudování fungující MHD ve městě Kostelec nad Orlicí s poptávkovým 

dopravním systémem neboli autobusem na zavolání.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR’S THESIS 

VOSÁHLO, P. Possibilities of Implementation of Inquiry Transport System in Public 

Transport: Bachelor´s thesis. Ostrava: VŠB – University of Technology Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering,  Institute of Transport, 2012, 50 p. Thesis head : 

doc. Ing. Olivková Ivana, Ph.D.  

 

Bachelor’s thesis deals with inquiry transport system and its implementation. 

Functioning of inquiry transport systems in our country as well as abroad are explained 

in the introduction. Theoretical part follows explaining basis of public transport. 

Information about history of public transport in our country is included. Part two is 

focused on building of functional public transport in Kostelec nad Orlicí with inquiry 

transport system or call bus. 
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1. Úvod 

Ve 2. ročníku bakalářského studia jsem se v rámci zadané práce z jednoho předmětu 

dostal do firmy Audisbus s.r.o, která sídlí v Rychnově nad Kněžnou. V této firmě mi 

byly poskytnuty informace, jež se týkaly systému, který kombinuje taxislužbu s 

veřejnou linkovou dopravou. Systém ovšem nespadá do žádné z těchto služeb. 

S taxislužbou má společné pouze to, že se musí před jízdou telefonicky objednat. Co se 

týče veřejné linkové dopravy, systém jí nemá v žádném případě konkurovat, ale spíše ji 

doplňovat. Toto spojení taxislužby a veřejné linkové dopravy se oficiálně nazývá 

poptávkový dopravní systém.  

V dnešní době jezdí veřejnou dopravou čím dál tím méně lidí a často vidíme, že 

jede autobus, který je naprosto prázdný a přitom jeho kapacita se pohybuje třeba kolem 

čtyřiceti míst. Pro občany, kteří nebydlí přímo v centru měst, může být využití spojů 

velice komplikované, co se týče dostupnosti zastávek, flexibility spojů, atd. Často se 

tedy uchylují k jízdě vlastním vozem, což přispívá ke stále většímu využívání 

individuální dopravy. Je tudíž potřeba, aby zde existoval systém, který bude fungovat i 

v době dopravních sedel a ne pouze v dopravních špičkách. Je nutné zavést systém, jenž 

tu bude pro lidi a jehož spoje budou zajíždět i do míst, kam autobusy běžně nejezdí, ale 

zároveň nepojedou, pokud si jízdu nikdo neobjedná.  

V Evropě tento systém funguje již řadu let na velmi vysoké úrovni. Je velice 

propracovaný a efektivní. Využívány jsou v něm hlavně minibusy. Cestující si spoj 

musí objednat před jízdou, proto se nemůže stát, že by spoj byl nevyužit. 

Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit, co poptávkový dopravní systém je a jak 

přesně funguje, tudíž ho analyzovat. Začnu systémem v cizině a dále popíši již také 

propracovaný systém u nás, tak zvaný Radiobus, a zaměřím se i na další náznaky 

systému v ČR. Následně vytvořím fungující poptávkový dopravní systém ve městě 

Kostelec nad Orlicí, kde musím provést analýzu. Dále zde kvůli fungování systému také 

zavedu MHD se všemi částmi a teoreticky MHD charakterizuji. 
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2. Analýza poptávkového dopravního systému 

 

2.1. Charakteristika poptávkového dopravního systému 

Poptávkovým dopravním systémem nazýváme druh linkové dopravy, která je 

zprostředkovaná pomocí autobusů ve větších městech a minibusů v menších městech. 

Spoj je předem určený a zapsaný v jízdním řádu, ale vyjede pouze pod podmínkou, že 

alespoň jeden cestující jízdu předem telefonicky potvrdí. Existují i tzv. spoje „od dveří 

ke dveřím”, které nejsou pevně dány v jízdním řádu, ale musejí se předem telefonicky 

objednat. [1] 

Poptávkový dopravní systém se používá při městské hromadné dopravě (MHD). 

Tento systém je hodně užitečný pro přilehlé obce a méně osídlené části města, kde se 

mohou občané dostat k lékaři, či do obchodu. Poptávkový dopravní systém k tomuto 

přihlíží a zastávky se snaží dle toho rozmisťovat. Proto počet linek uprostřed města je 

menší, než na okraji, a nebo v přilehlých obcích. Systém se využívá při dopravních 

sedlech, kdy MHD by vyšlo velice nevýhodně a spoje by jezdili poloprázdné až úplně 

prázdné. Proto je i výhodné realizovat provoz pomocí minibusů, které jsou oproti 

autobusům úspornější. [1] 

Velký důraz je kladen na dispečink, který musí být velice propracovaný a přesný. 

Jedná se o to, že autobus nebo minibus musí být využit v každou hodinu a ne jen tehdy, 

kdy lidé jezdí do práce a do škol. Musí se zaměřit i na skupiny lidí jako jsou 

handicapovaní a senioři, kteří potřebují k lékaři či nakoupit. Dispečink musí plánovat 

tak, aby se uplatnilo ekonomické hledisko a bylo to výhodné především pro lidi.  

Tato nadstandardní služba na zavolání nemá nic společného s taxislužbou, spoj je 

zadán v jízdním řádu. Poptávkový dopravní systém nemá v žádném případě konkurovat 

veřejné linkové autobusové dopravě (VLAD), ale má ji spíše doplňovat.  

2.2. Analýza poptávkových systémů v cizině 

Ve světě je možné nalézt mnoho systémů poptávkové dopravy. Každý z nich má 

své klady i zápory, jen těžko bychom hledali dva naprosto totožné systémy. Tato 
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jedinečnost je dána tím, že každý z nich funguje v odlišné oblasti, přičemž každá tato 

oblast má svá specifika. V následujících řádcích bych rád poreferoval o několika 

systémech poptávkové dopravy v různých částech světa, o jejich principech a 

fungování. [3] 

2.2.1. TREINTAXI (Nizozemsko) 

Prvním modelem, který stojí za pozornost, je nizozemské TREINTAXI. Jde o 

zvláštní formu poptávkového systému veřejné dopravy, která již od roku 1990 

umožňuje spojení k vybraným větším železničním stanicím, přičemž zákazník si musí 

spoj objednat nejdéle půl hodiny před jízdou. Zajímavé je, že jízdenku na TREINTAXI 

je možné zakoupit jen v kombinaci s jízdenkou na vlak, což slouží k využití tohoto 

systému výhradně jen jako návaznou přepravu cestujících vlakových spojů. Ani trasu si 

zákazník nemůže zvolit zcela libovolně, TREINTAXI totiž funguje jen v určité oblasti 

vytyčené kolem dané železniční stanice (ve většině případů zaujímá tato oblast okruh 

cca 8 kilometrů od vlakového nádraží). TREINTAXI, které je zatím nabízeno ve 111 

železničních stanicích, ročně přepraví více než tři miliony pasažérů, čímž si na sebe 

dokáže vydělat až z 60 procent. [4] 

TREINTAXI nemá potenciál na venkově, ale spíše ve středně velkých městech a 

městských aglomeracích s kratšími intervaly mezi jednotlivými železničními spoji – tak 

to je v Nizozemsku i provozováno. [4] 

2.2.2. TAXITUB BRETAGNE (Francie) 

Dalším zajímavým systémem je TAXITUB, jenž funguje ve francouzském 

Bretagne. Je v něm využita moderní telematika, která umí za prvé evidovat jednotlivé 

objednávky zákazníků a za druhé svazkovat je tak, aby se daly vyřídit s co nejmenším 

počtem vozidel. Tato vlastnost pozitivně ovlivňuje ekonomiku celého systému. 

Problémem může naopak být povinná registrace, již musí každý zákazník provést dříve, 

než si jízdu objedná. Tato nevýhoda může některé potenciální zákazníky odrazovat,  

resp. odvádět k jinému druhu dopravy. Systém navíc umožňuje jen poměrně malou 

volnost při výběru a objednání cesty, kterou si zákazník smí vybrat pouze ze seznamu 

dopravcem nabízených tras. Přesto ale tento systém má své zákazníky, kteří jsou s ním 

spokojeni. [5] 
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2.2.3. LÖBAU (Německo) 

Dalším pozoruhodným modelem je první z řady německých forem poptávkových 

systémů, který funguje ve městě Löbau v Sasku. Zde jsou podle objednávek zákazníků 

většinou používány osobní automobily nebo mikrobusy. Provozovatel je ale schopen 

vypravit v případě potřeby i klasický autobus (pokud si cestu objedná větší ucelená 

skupina). Objednávky jsou přijímány pouze v pracovní dny v rozmezí od 6:30 do 18:00 

a musí být zadány s nejméně pětačtyřicetiminutovým předstihem. Samotná služba má 

však širší provozní období: v pracovní dny se jedná o časové rozpětí od 5:30 do 18:00, 

v sobotu od 8:00 do 20:00 a v neděli od 12:00 do 20:00. Není tedy poskytována 

nepřetržitě či do pozdních nočních hodin, což může být pro možné zákazníky 

problémem. [3] 

V saském modelu je však uplatněno velice příjemné tarifní opatření, jež držitelům 

dlouhodobých jízdenek na veřejnou dopravu umožňuje cestovat za výhodnější cenu. 

Poptávkový spoj je poté vyjde na stejné peníze jako jízdenka na běžnou veřejnou 

dopravu. Ostatní cestující jsou povinni navíc zaplatit takzvaný „příplatek za komfort“, 

který zohledňuje určitou „nadstavbovost“ služby, a objednání spoje je tudíž vyjde dráže 

právě o výši tohoto poplatku. Volnost zákazníka při plánování cesty je omezena na 

dopravcem určený seznam tras a zastávek. Cestující tedy nemůže vybírat cestu naprosto 

podle vlastního výběru. Takové omezení volnosti není problémem ve velkých městech 

či městských aglomeracích, ale v řídce obydlených venkovských oblastech může být na 

škodu. [3] 

2.2.4. WOLFSBURG (Německo) 

Jiným zajímavý systém poptávkové dopravy fungující v Německu se nachází ve 

Wolfsburgu. Rozsah provozu je velice omezený. Doprava totiž funguje pouze v noci 

z pátku na sobotu od 21:00 do 2:00 a ze soboty na neděli od 21:00 do 5:00. Vyznačuje 

se také poměrně vysokým „příplatkem za komfort“, který činí 2,50 Euro a je 

připočítáván k ceně jízdenky klasické veřejné dopravy. Objednávku musí zákazník 

provést alespoň půl hodiny před plánovaným odjezdem. [3] 
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2.2.5. SCHAUMBURG (Německo) 

Dalším promyšleným systémem je ten, který funguje v německém okrese 

Schaumburg, jež leží asi 50 kilometrů od Hannoveru. Jsou v něm k dispozici 2 

minibusy značek Ford a Volkswagen. [8] 

Systém nemá rozhodně konkurovat běžné veřejné dopravě, má ji spíše doplňovat a 

poskytovat alternativu, pokud její služby nestačí. Nabízí spojení v téměř jakémkoli čase, 

které je omezeno pouze provozní dobou, a takzvaně „ode dveří ke dveřím“. Nespornou 

výhodou je taktéž fakt, že systém bez problému využívají matky s kočárky či osoby 

upoutané na invalidní vozík, nabízí tudíž mobilitu téměř všem. [8] 

Zajímavé je také tarifní uspořádání. Jízdné je rozděleno podle věku - „dětská“ sazba 

platí pro osoby ve věku od 4 do 18 let, děti mladší čtyř let jezdí zdarma. Dále je jízdné 

rozlišeno podle toho, zda je cestujícím jednotlivec či ucelená skupina zákazníků. [8] 

2.2.6. DIAL-A-BUS MONROE (Spojené státy americké) 

Systémem poptávkové dopravy na území USA, který stojí za zmínku, je rozhodně 

systém Dial-A-Bus, který funguje ve státě New York, konkrétně ve městě Monroe. 

Jízdu je nutné rezervovat nejméně den předem, není však problém objednat ji i 

s týdenním či čtrnáctidenním předstihem. Provozovatel vždy potvrzuje přijetí dané 

objednávky zpětným telefonátem, zákazník tedy může mít absolutní jistotu, že jeho 

rezervace byla v pořádku přijata, zpracována a bude také vyřízena. Pokud dojde 

k nashromáždění většího počtu objednávek, pro jejichž vyřízení je třeba sestavit určitou 

výslednou trasu pro přepravení všech cestujících, přednost mají ty objednávky, které 

byly rezervovány s největším časovým předstihem. [3] 

2.2.7. PUBLICAR (Švýcarsko) 

Dalším zajímavým systémem poptávkové dopravy je PubliCar, který funguje ve 

Švýcarsku. Jeho provoz spočívá v obsluze od domu k domu. Mimo území větších měst 

nejsou pevně dané žádné zastávky ani není určený jízdní řád. Spoj si zákazník 

objednává telefonicky, přičemž tento hovor je zdarma. Během dne, kdy je větší provoz, 

jsou rezervace odesílány na místní dispečerskou centrálu, v době slabšího provozu 

potom přímo řidiči, jehož úkolem je následně vymyslet co nejvhodnější trasu. Systém je 
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v provozu každý den a ve vybraných dnech, zpravidla v pátky a soboty, i do pozdních 

nočních hodin. Jako jízdné slouží standardní tarif, jsou zde využívány veškeré národní 

jízdenky, ať jednotlivé či předplatné, za využití služeb PubliCaru je však třeba navíc 

zaplatit „komfortní příplatek“ ve výši 3 švýcarských franků. [7] 

2.2.8. BRANTFORD (Kanada) 

Systémy poptávkové dopravy fungují i v Kanadě, například ve městě Brantford. 

Zajímavostí tohoto systému je rezerva, kterou si provozovatel ponechává. Vyhrazuje si 

totiž právo přistavit silniční vozidlo čtvrt hodiny před objednaným časem i po něm, 

takže jestliže si zákazník vůz rezervuje na 14:00, může očekávat, že dorazí už ve 13:45, 

ale také až ve 14:15. Hlavně pozdní přistavení může být pro cestujícího nepříjemné, 

pokud chce např. využít tuto službu jako přípoj ke spoji pravidelné veřejné dopravy, 

jenž je pevně dán závazným jízdním řádem. Stejně tak by mohlo být zpoždění 

problémem v případě, že by spoj chtěli využít studenti pro dopravu do školy. [3] 

2.2.9. TELBUS BASTOGNE (Belgie) 

Významným belgickým systémem poptávkové dopravy je TELBUS provozovaný 

ve městě Bastogne. V něm jsou pevně určeny zastávky a oblasti, kam vozidlo zajíždí, a 

dokonce i sestaveny neměnné jízdní řády. Těm se musí objednávka zákazníka 

přizpůsobit. Jízdu je třeba zamluvit v předstihu alespoň 2 hodin, což by mohlo být pro 

zájemce trochu nepříjemné. Z toho důvodu je tento systém vhodný spíše do městského 

prostředí, v regionální dopravě by se totiž stal neflexibilním a ekonomicky neúnosným.  

[3] 

2.3. Analýza poptávkových systému v České republice 

2.3.1. RADIOBUS (Rychnovsko) 

Historie systémů poptávkové dopravy se u nás datuje k roku 2003, kdy byl založen 

dopravcem Audisbus systém poptávkové dopravy RADIOBUS. Jeho vznik tehdy 

souvisel s reorganizací MHD ve městě Rychnov nad Kněžnou. Zprvu fungoval na 

základě nabídky spojů na běžných linkách, které však byly k dispozici pouze poté, co si 

je zákazník předem telefonicky objednal. Za cíl si provozovatel kladl pokrytí časů 

dopravních sedel tak, aby pro potenciální zájemce sice existovala nabídka spojů, ale aby 
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současně nebyla snížena ekonomičnost systému kvůli zbytečným jízdám pro nulové či 

minimální množství zákazníků. Již od jeho vzniku funguje v rámci celého systému i 

služba, která zprostředkovává rozvoz od večerních vlakových spojů po celém městě. 

Tato služba nebyla až do vzniku RADIOBUSU vůbec dostupná a pokud ano, musel 

zákazník využít pouze klasickou taxislužbu. Dopravce po nedlouhé době dospěl k 

závěru, že veřejná linková autobusová doprava nedokáže přinést uspokojení všem 

vrstvám obyvatel, a proto se rozhodl přispět ke zdokonalení těchto služeb tím, že začal 

nabízet volné kapacity RADIOBUSU lidem, kteří do té doby byli závislí na pomoci 

druhých. [3] 

První skupina lidí, na kterou se provozovatel zaměřil, byli senioři. Vznikla pro ně 

služba RADIOBUS Partner, která jim poskytuje mimo dobu dopravní špičky rozvoz po 

určitých lokalitách ve městě. Další službou, která vznikla o něco později, aby pomáhala 

osobám se zdravotním handicapem, je RADIOBUS Asistent. Dosud posledním 

zdokonalením systému je služba RADIOBUS Turista, jež byla zprovozněna roku 2008. 

Umožňuje zákazníkům cesty za rekreací, ať už jsou cestujícími pěší turisté či cyklisté. 

[10] 

RADIOBUSy jsou zákazníkům k dispozici v podstatě nepřetržitě během pracovních 

dnů a víkendů, avšak v každou denní dobu jsou přednostně určeny jiné skupině 

potenciálních klientů. V brzkých ranních hodinách slouží RADIOBUS hlavně pro 

zaměstnance výrobních závodů, následně službu využijí především školáci. Dopoledne 

tvoří většinu přepravovaných senioři, po obědě opět školáci a pracující. Během 

pozdního odpoledne služba zajišťuje především rozvozy od vlakových spojů a v noci 

pak rozvozy z různých kulturních akcí. Časové rozložení spojů umožňuje co 

nejefektivnější využití vozidel. Poptávkový systém je řízen s dispečinkem. [3] 

Systém u nás nyní funguje při VLAD i MHD už v několika městech. Spoje jsou 

vyznačeny v jízdním řádu jinou barvou než ostatní spoje a vyjedou pouze tehdy, jestliže 

si spoj objedná alespoň jeden zákazník 30 minut před jízdou. Spoje jezdí pouze v čas, 

který je uveden v jízdním řádu a zastavuje pouze na zastávkách uvedených v jízdním 

řádu. Nevýhodou je, že tyto spoje nejsou uvedeny v informačních systémech, jako 

například IDOS.  
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Koncept RADIOBUS provozovaný Audisbusem lze rozhodně zařadit mezi 

nejpropracovanější systémy poptávkové dopravy v Evropě. Tento úspěch má nejen díky 

tomu, že se vlastně jedná o průkopníka systémů poptávkové dopravy v ČR, ale taktéž 

díky schopnosti provozovatele reagovat na požadavky zákazníků a zohledňovat je při 

provozu tohoto programu. [3] 

 

Obr. 1 – Graf využití Radiobusu [10] 

2.3.2. Ostatní systémy v České republice (Holedeč, Strupčice) 

V ČR lze nalézt také další systémy poptávkové dopravy fungující v menších 

městech či přímo ve venkovském prostředí. [3] 

V první řadě je to obec ležící na Chomutovsku, Strupčice. Zde se původně 

plánovalo zrušení pravidelné autobusové linky, jelikož v době dopoledního sedla byla 

téměř nevytížená. Nakonec ale obec nabídla případným cestujícím přepravu obecním 

služebním vozidlem. Jedná se o přepravu v rámci obce a jejích částí Hošnic a Sušan. 

Objednávku musí zájemce provést osobně v budově obecního úřadu ihned potom, co 

přijede autobusem do Strupčic (tento autobus tvoří zbylou část původního spoje, která 

zůstala městem zachována). [3] 
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Podobný plán jako Strupčice měla i obec Holedeč na Žatecku. Zde se nejprve 

zrušilo zastavování všech vlaků v málo vytížených zastávkách s názvy Holedeč a 

Veletice. Přestože jako kompenzace bylo zavedeno několik nových autobusových spoju, 

obsluha veřejnou dopravou se výrazně zhoršila. Z tohoto důvodu měla obec v plánu 

nabídnout svým obyvatelům přepravu obecním osobním automobilem. Tato služba 

měla být v provozu denně od 7:30 do 20 hodin, stejně tak i o víkendu. Zpoplatnění mělo 

fungovat za automobil jako celek a mělo být rozlišeno podle vzdá lenostních pásem. 

Zastupitelstvo obce však návrh nakonec neschválilo. [3] 

2.4. MHD 

Jelikož se v následujícím bodě budu zabývat návrhem zavedení poptávkového 

dopravního systému v MHD, chtěl bych nejprve poreferovat o MHD obecně, konkrétně 

se zmíním o jeho vývoji, definicích a jízdních řádech.  

2.4.1. Vývoj v České republice 

Začátky se datují do 18. století, kdy zde fungovali drožky. První omnibus, který byl 

s koňským zápřahem, se objevil roku 1829. Linka vedla ze Staroměstského náměstí 

k Zemskému sněmu a do Hlavní celnice k Vrchnímu poštovnímu úřadu na Malé Straně. 

Linka byla pozastavena, protože bylo málo cestujících. V roce 1845 byla znovu 

spuštěna systémem pěti linek. Roku 1869 byla zavedena koňská dráha v Brně. V Praze 

byla první koňská dráha zahájena v roce 1875 mezi Smíchovem a Karlínem, Malou 

Stranou a Karlínem. Tehdy kapacita byla 10-20 míst ve vozidle. [2]  

Ing. Křižík předvedl v roce 1891 elektrickou tramvaj. Trať byla vedena z Letné do 

Královské obory, dlouhá byla 5 kilometrů. Roku 1896 byla otevřena trať dlouhá  5 km a 

vedla z Florence do Libně. V letech 1895 – 1900 fungovaly elektrické tramvaje ve 

městech Jablonec nad Nisou, Plzeň, Praha, Brno, Teplice, Liberec, Ústí nad Labem, 

Olomouc. Během pár let následovala města Jihlava, Ostrava, Opava, Most, České 

Budějovice, Mariánské Lázně. [2] 

Trolejbusová doprava se poprvé objevila ve Velenicích roku 1907, provoz byl 

později zastaven, kvůli tehdejší nedokonalosti dopravních prostředku, například způsob 

odběru proudu, atd. V Praze se Trolejbusová doprava významně rozvíjela v roce 1936, 
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kdy byla na Hanspaulce zprovozněna první trať. V Plzni byla trolejbusová linka 

v provozu od roku 1941 a ve Zlíně od roku 1944. V dalších městech vznikala 

trolejbusová doprava až po 2. světové válce. [2] 

Autobusová doprava začala v Praze roku 1908 v Nerudově ulici. V tu dobu měl 

motor poměrně malý výkon a v této ulici bylo velké stoupání, což vedlo k častým 

poruchám. Z tohoto důvodu byla doprava pozastavena až do roku 1925. Velký rozvoj 

zaznamenala autobusová doprava po I. světové válce, kdy se výrazně zdokonalily 

dopravní prostředky, hlavní rozvoj byl v roce 1932- 1939. [2] 

První zmínky o metru jsou datované k roku 1926, kde v předpokládaném návrhu 

jsou už čtyři tratě. Samotné metro se však začalo budovat až v roce 1967. První část 

byla zprovozněna roku 1974. [2] 

2.4.2. Definice MHD a důležité  pojmy 

Definice MHD:  Je to veřejná osobní hromadná doprava určená k přepravování 

osob na území města nebo jeho přilehlých obcí. Hlavní znaky MHD jsou velké 

množství přepravených osob, velká intenzita přepravního proudu, celkem malá cestovní 

rychlost, celkem hodně času pobytu je mimo vozidlo, apod. [9] 

Intenzita přepravního proudu: množství osob přepravovaných v dopravních 

prostředcích za jednu hodinu skrz profil komunikace v jednom přepravním směru. [2] 

Přepravní špička: Časový úsek, kdy je intenzita přepravního proudu vyšší než její 

průměrná hodnota během sledovaného období. [9] 

Přepravní sedlo: Časový úsek, kdy je intenzita přepravního proudu menší než její 

průměrná hodnota během sledovaného období. [9] 
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Obr. 2 – přepravní špička a přepravní sedlo [9] 

 

Spoj: Jednotlivá dopravní spojení mezi danými místy, která jsou v rámci pravidelné 

dopravní obsluhy těchto míst určena určená jízdním řádem [2] 

Cesta: Sled úkolů, které cestující musí udělat při svém přesunu od místa určení 

k cíli. [2] 

Linka: Souhrn dopravních spojení zprostředkujících pravidelnou dopravu na 

vybraných místech. [2] 

2.4.3 Vedení linek MHD 

Linky, které jsou vedeny ve městě, jako součást MHD, dělíme do dvou základních 

skupin:  

1) linky páteřní - jedná se o hlavní síť MHD, která má pokrývat rozhodující 
přepravní potřeby města [2] 

2) linky doplňující – tvoří komfort a zajišťuje globální pokrytí ve vztahu 
k páteřním linkám.  Především se jedná o obsluhu okrajových částí a přilehlých 
obcí [2] 

 
Požadavky kladené na linkové vedení v rámci MHD jsou: 

1) sítě linek musí být jasně dané a přehledné  

2) vedení linek v souladu s přepravní poptávkou a co nejvíce jednoduché  
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3) musí být velká návaznost mezi linkovými spoji 

4) periodický pravidelný jízdní řád (JŘ) 
5) JŘ musí mít dobré návaznosti, krátké jízdní doby, přehlednost [2] 
 

Otázka týkající se vedení linek je velice důležitá i v malých městech, která 

využívají MHD. Můžeme se setkat i se systémem, který má pouze jednu linku nebo 

dokonce jen jediné vozidlo. Tyto linky mají jako hlavní úkol spojovat železniční stanice 

s centrem města spolu s městskými částmi. 

2.5. Jízdní řád 

2.5.1. Legislativní podmínky jízdních řádů 

Pro udržení bezpečnosti a pravidelnosti dopravy je třeba, aby veškeré jízdy vozidel 

hromadné osobní dopravy byly přesně časově a plánovitě uspořádány. Takové 

uspořádání je umožněno jízdním řádem. Ten je sestaven podle přepravního a dopravně 

provozního charakteru linky, stejně jako celé dopravní sítě dané obsluhované oblasti. 

Jízdní řád je kompromisem mezi nabídkou ze strany dopravce a požadavky ze strany 

zákazníka. [1] 

Zveřejnění jízdního řádu a jeho dodržování patří mezi základní povinnosti dopravce 

hromadné osobní dopravy. Tato povinnost je v současné době pro veřejnou linkovou 

dopravu a mezinárodní linkovou osobní dopravu uvedena ve Vyhlášce Ministerstva 

dopravy a spojů České republiky č. 49/1998 Sb., o jízdních řádech a organizaci 

celostátního informačního systému o jízdních řádech. Podle § 41, odst.1 zákona 

č.111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění zákona č.304/1997 udává tato vyhláška 

způsoby zpracování a obsahy jízdních řádů a jejich změn. [1] 

Vydávání a změny jízdních řádů musí schválit dopravní úřad. Tyto jízdní řády jsou 

pak dopravcem vydávány zpravidla na období jednoho roku. Pokud provozuje více 

dopravců jednu konkrétní autobusovou linku, pak mají všichni tito provozovatelé 

společný jízdní řád. Může také dojít k vydání společného jízdního řádu pro více 

dopravců, kteří provozují několik různých autobusových linek, které spolu souvisí. 

Rozhodnutí k takovémuto vydání společného jízdního řádu musí padnout ze strany 

dopravního úřadu. [1] 
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Při schvalování jízdního řádu nebo jeho změny dopravním úřadem se dbá 

především na to, aby se v co nejmenší míře dotkly oprávněných zájmů ostatních 

dopravců a také aby byly co nejlépe uspokojeny přepravní potřeby veřejnosti. Důraz je 

kladen taktéž na návaznost jednotlivých autobusových linek a spojů na nich, stejně jako  

na soulad s ostatními druhy osobní dopravy. Jestliže se jízdní řád či jeho změna dotknou 

zájmů jiných dopravců, dopravní úřad si před schválením vždy vyžádá jejich 

stanovisko. [1] 

Dopravce je povinen zajistit vyvěšení schváleného jízdního řádu na všech 

zastávkách konkrétní linky a po celou dobu platnosti tohoto jízdního řádu. [1] 

Jízdní řády se sestavují jako služební jízdní řády a jízdní řády pro veřejnost. [1] 

2.5.2. Služební jízdní řád 

Jízdní řádem, jenž je souhrnem údajů dopravce o provozování dopravy na určitém 

území a ve vymezeném období, se řídí provoz na linkách pravidelné hromadné osobní 

dopravy. Pro kvalitní zabezpečení přepravních požadavků je nezbytné, aby existoval 

správně sestavený jízdní řád a aby byl v provozu dodržován. Provoz vozidel, která 

provádí spoje na pravidelných linkách hromadné osobní dopravy se řídí služebními 

jízdními řády a je pod dozorem dispečinku. [1] 

Při mimořádných situacích či hromadných akcích mohou být provozovány určité 

spoje bez jízdního řádu, jedná se ale pouze o spoje mimořádné a pomocné, které mají 

posílit dopravu v těchto zvláštních situacích. [1] 

U intervalové městské hromadné dopravy je třeba dodržovat daný interval i v tom 

případě, že se provoz některých vozidel odchýlí od stanoveného jízdního řádu. Interval 

dopravy souvisí s intenzitou přepravního proudu, a pokud dojde a jeho nedodržení se 

považuje za pokles kvality dopravy. Jestliže se podaří daný interval dopravy dodržet, 

hromadnou osobní dopravu lze považovat za pravidelnou a spolehlivou. [1] 

Služební jízdní řád slouží k výkonu práce provozních pracovníků hromadné osobní 

dopravy. Základním služebním jízdním řádem hromadné osobní dopravy je grafikon. 

Jedná se o nákresný či jinak (např. počítačově) zpracovaný jízdní řád, jenž je zpracován 

ve formě pásového harmonogramu. Pásový harmonogram, taktéž zvaný chronogram, 



 

23 

 

znázorňuje rozložení stavů a dějů v prostoru a čase. Je v něm zobrazena poloha vozidel 

na linkách a na dopravní síti v závislosti na čase. [1] 

2.5.3. Jízdní řád pro cestující 

Jízdní řád pro cestující má sloužit především k informování zákazníků o spojích na 

daných linkách v určitém časovém úseku. Jsou zde uvedeny informace o odjezdech a 

příjezdech spojů a další údaje určené legislativou. [1] 

V jízdním řádu autobusové linky v pravidelné autobusové dopravě mimo městskou 

autobusovou dopravu by měly být uvedeny především následující informace: 

1) názvy výchozí a cílové zastávky, číslo autobusové linky, data počátku a konce 

platnosti jízdního řádu; 

2) jméno dopravce, sídlo, telefonní číslo; 

3) seznam veškerých zastávek na autobusové lince, tarifní číslo, tarifní vzdálenost 

od počáteční zastávky, označení zastávek na znamení, značení bezbariérových 

spojů; 

4) uvedení všech řádných spojů s jejich čísly na autobusové lince; 

5) čas odjezdů jednotlivých spojů ze zastávky; 

6) informace o tom, kdy spo j jezdí a jestli jezdí denně či pouze některé dny 

v týdnu. Tyto údaje bývají často vyjádřeny pomocí symbolů; 

7) údaje o tom, kde lze koupit jízdenku či místenku na místenkový spoj ; 

8) informace o smluvních podmínkách a tarifu, především o příplatcích a slevách 

základního jízdného; 

9) údaje o tom, zda lze spojem přepravovat zavazadla a autobusové zásilky; 

10) informace o možnostech přestupu na jinou linku či jiný druh dopravy; 

11) údaje o jiných službách, které provozovatel poskytuje v autobusu nebo na 

zastávkách. [1] 
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Podle normovaného a skutečně ověřeného času potřebného na jízdu autobusu mezi 

zastávkami se v jízdním řádu uvádí cestovní doba. Zde se přihlíží také k provozním 

podmínkám, provozním poměrům a přepravní situaci. Tato cestovní doba je určena tak, 

aby nebyl problém ji dodržet bez překročení maximální povolené rychlosti i za 

ztížených provozních podmínek, které lze odhadnout, a aby autobus nemusel příliš 

dlouhou dobu stát na nácestných zastávkách. [1] 

Při stanovování času příjezdu a odjezdu musí být bráno v potaz dodržování 

povinných bezpečnostních přestávek řidičů, přestávek na odpočinek a jídlo a pracovní 

doby řidičů autobusů. Musí se dbát taktéž na respektování regulace silničního provozu, 

zohlednění přiměřené doby pro nástup a výstup zákazníků, případně naložení a vyložení 

zavazadel a autobusových zásilek. [1] 

K vytvoření jízdního řádu městské hromadné dopravy jsou nutné výše uvedené 

boty, které však mají určité odchylky: 

a) jízdní řád MHD zahrnuje veškeré autobusové linky téhož dopravce; 

b) informace uvedené pod body 1) a 2) jsou společné pro všechny linky jednoho 

dopravce; 

c) u názvu zastávky není třeba uvést tarifní číslo ani tarifní vzdálenost od výchozí 

zastávky; 

d) údaje u čísel 7), 8), 9), 10) v jízdním řádu nemusí být uvedeny, jestliže jsou 

zmíněné v přepravním řádu, v tarifu a jsou zveřejněné v každém autobusu; 

e) pokud je linkový interval dopravy zpravidla menší než 10 minut, nemusí být  

v jízdním řádu uvedena konkrétní doba odjezdu autobusu, stačí pouze uvedený 

konkrétní interval. [1] 

Zkratky, značky a symboly figurující v jízdním řádu podávají informace o časovém 

omezení uvedených spojů či o službách a dalších záležitostech souvisejících se spojem. 

Zkratky, značky a symboly jsou v jízdních řádech vysvětleny. [1] 

Dopravce je povinen uveřejnit schválený jízdní řád či jeho změny na vlastní 

náklady některým z následujících způsobů: 
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1) v knižní podobě pro jednotlivé linky; 

2) v knižním vydání platícím pro celou dopravní síť hromadné osobní dopravy; 

3) v podobě informativního tiskopisu, vývěsku apod. na nádražích a terminálech pro 

konkrétní linky; 

4) v podobě vývěsného jízdního řádu určeného pro každou zastávku, směr a linku; 

5) jízdní řád musí být vystaven kromě MHD také v každém autobuse, jenž 

zprostředkovává dopravu na dané lince, nebo musí být na žádost zákazníka 

k nahlédnutí u řidiče autobusu. [1] 

 

3. Návrh zavedení poptávkového dopravního systému MHD v  

Kostelci nad Orlicí 

3.1. Analýza současného stavu dopravy v Kostelci nad Orlicí 

Město Kostelec nad Orlicí spadá pod bývalý okres Rychnov nad Kněžnou 

v Královehradeckém kraji. Město má rozlohu 35 km2 i s připojenými obcemi Koryta, 

Kostelecká Lhota a Kozodry. Na území města žije zhruba 7 500 obyvatel. Co se týče 

dopravy, skrz Kostelec nad Orlicí vede hlavní železniční tah mezi Hradcem Králové - 

Týništěm nad Orlicí - Letohradem. U autobusové dopravy zde funguje pouze VLAD, 

z místních linek je nejfrekventovanější ta do Rychnova nad Kněžnou. Rozhodně stojí za 

zmínku také spoje do Chocně. Aktuální počet autobusových zastávek v Kostelci nad 

Orlicí je 6. Toto množství je nedostatečné, ať už vezmeme v potaz rozlohu města či 

fakt, že všechny zastávky jsou rozmístěny pouze na hlavních tazích. Toto rozmístění je  

problémem pro obyvatele, kteří se potřebují dopravit do zaměstnání, na nákup či 

k lékaři. Chceme-li založit fungující systém poptávkové dopravy, který by mohl tento 

problém vyřešit, je třeba zavést MHD a s ní i nové zastávky. Jejich počet založením 

MHD vzroste na 16. Příkladem toho, že městská hromadná doprava může být plně 

využívána i v menších městech, jako je právě Kostelec nad Orlicí, jsou například 

Žamberk nebo Rychnov nad Kněžnou.  
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Jsem si jist, že problém se špatným přístupem občanů do již zmiňovaných lokalit  

bude vyřešen zavedením MHD, a po ekonomické stránce bude samozřejmě výhodnější 

přidat k MHD také můj návrh poptávkového systému, jenž zajistí přepravu cestujících 

především v době dopravního sedla. Nové zastávky budou dle mého návrhu voleny co 

nejblíže k ordinacím lékařů a supermarketům. Samozřejmě, že systém nebude využit 

všemi obyvateli města, jelikož spousta lidí se bez problému dopraví osobním 

automobilem či na kole. Ve městě však žije mnoho lidí, jako jsou například senioři, děti 

a studenti, kteří mnohdy nejsou schopni přepravovat se sami. Těmto lidem systém 

poptávkové dopravy zcela jistě velmi usnadní život. V Kostelci nad Orlicí je také Ústav 

pro tělesně handicapované, kterým jistě systém pomůže při jednodušší přepravě, a to 

z toho důvodu, že automobil bude vybaven speciální plošinou právě pro tuto vrstvu 

obyvatelstva. 

3.2. Průzkum formou dotazníku 

Touto formou chci zjistit, jestli by mělo MHD s možností zavedení poptávkového 

dopravního systému smysl a jestli by občané města tuto možnost využívali.   

Dotazníky mám vyplněné od 500 respondentů různých věkových skupin z města 

Kostelec nad Orlicí. Dále jsem dal 300 dotazníků do dvou největších firem ve městě, 

Federál Mogul a TFA alfa. 

3.2.1. Vyhodnocení samostatných otázek 

Moje dotazníky pro občany se skládají z 11 otázek, graficky zde vyhodnotím pouze 

otázky, které mají velký vliv na vznik MHD s možností zavedení poptávkového 

dopravního systému. Z vyhodnocení ostatních otázek mohu konstatovat, že dotazník 

vyplňovalo více žen než mužů, ale ne nějak výrazně. Nejvíce dotázaná skupina lidí byla 

v rozmezí 27 až 45 let, poté hodně dotázaných bylo seniorů a po nich studentů. Lehce 

přes 50% občanů vůbec neví, co poptávkový dopravní systém, neboli Radiobus je. 

Nejčastěji používaný dopravní prostředek je automobil.  
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Otázka č.7 

 

Obr. 3 – graf odpovědí na otázku č.7 

Otázka č.9  

Vužíval/a by jste MHD?

58%

42%

Ano

Ne

 

Obr. 4 – graf odpovědí na otázku č.9 
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Otázka č.10 

78

94

62
56

0

20

40

60

80

100

Do školy Do práce  Do obchodu Jinam

Kam by jste převážně jezdili?

 

Obr. 5 – graf odpovědí otázky č.10 

Z těchto grafů vyplývá, o které služby má obyvatelstvo Kostelce nad Orlicí zájem.  

Velikost vzorku, chyba vzorku 

Zde se zaměřím na výpočet minimálního počtu vzorku a poté na chybu výzkumu. 

[11] 

 Velikost vzorku
2

%)]100(%[84,3

se

pp 
  

          8,245
5

)]20100(20[84,3
2




 vzorků  

kde: se – schválená chyba vzorku 

         p – očekávaná úroveň 

Ze vzorečku bylo vypočítáno, že potřebujeme alespoň 246 vzorků. Mám 

vyhodnoceno 500 dotazníků, což je dostačující počet.  
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 Chyba vzorku  

Chybu vzorku budeme řešit graficky, při 95% pravděpodobnosti, velikostí vzorků 

500 a úrovní 20. 

 

Obr. 6 – diagram výběrové chyby [11]. 

Z grafu jsem vyčetl, že na 95% si můžeme být jisti, že podle výsledků, založených 

na vzorku čítajícím 500 respondentů, bude skutečná úroveň v celkové populaci 20% ± 

3,2% což znamená 16,8% až 23,2%.  

 

Dotazníky do firem 

 Skládají ze z 9 otázek a je zde pro nás nejdůležitější otázka, zda by zaměstnanci 

MHD využili nebo ne.  

Otázka č.9 
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Obr. 7 – graf odpovědí na otázku 9 

3.3. Návrh linek a jízdních řádů 

MHD s poptávkovým dopravním systémem bude fungovat ve 2 veřejných linkách a 

jedné neveřejné, která povede do Chlen. Všechny tři linky budou jezdit pouze ve všední 

dny, a to zatím z ekonomických důvodů jen do 17 hodin. S firmami se však jedná také o 

mimořádných časech, kdy by autobus svážel zaměstnance.  

3.3.1. Linka číslo jedna  

Jedná se o páteřní linku navrhovaného systému. V moderních dopravních 

systémech je chápána kolejová doprava jako páteřní druh dopravy. V rámci 

integrovaných systémů je tedy prvotní tvorba jízdních řádů kolejové dopravy a 

autobusové jízdní řády vycházejí z přípojných vazeb na kolejovou dopravu. Kvůli 

tomuto přístupu navrhuji páteřní linku MHD číslo 1.  

Linka vyjíždí ihned po příjezdu vlaku ze směru od Týniště nad Orlicí. Jede kolem 

velkých firem, lékaře, dále pokračuje na náměstí, ke škole, obchodním centrům a další 

škole.  

Díky propracovanému dispečinku firmy Audis  bus se nemůže stát, že by linka ujela 

v případě, že bude vlakový spoj opožděn. Dispečink totiž monitoruje zpoždění vlaků, 

díky čemuž je o zpožděních s předstihem informován a tato situace je řešena v prospěch 

cestujících. 
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        Tab. 1 – parametry linky č.1 

Parametry linky číslo 1 

Délka linky: 9 km 

Doba jízdy: 31 min 

Počet zastávek: 16 zastávek 

 

 

Obr. 8 – návrh jízdního řádu linky č.1 

Na obr. 8 je znázorněn spoj, který vyjíždí v 5:17. Důvodem tohoto brzkého výjezdu 

je potřeba obyvatel okolních obcí, jako jsou například Doudleby nad Orlicí, kde není 

dostatek pracovních příležitostí, dopravit se včas do zaměstnání v Kostelci nad Orlicí.  
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Na obr. 9 jsou spoje vázány na příjezd vlaku od Týniště nad Orlicí. Je vidět, že 

zastávky jsou v jiném pořadí, hlavní důvod je opět ten, že první musí být zastávky, kde 

jsou firmy, aby se občané dostali včas do zaměstnání. Zde už je využit poptávkový 

systém, který vede pouze přes náměstí, lékaře a končí u obchodního centra. Spoj je 

vyznačený žlutou barvou.  

Obr. 9 – návrh jízdního řádu linky č.1 

3.3.2. Linka číslo dva 

Linka je určena pro obyvatele okolních obcí spadajících pod správu města Kostelec 

nad Orlicí. Spojuje tyto obce s městem a umožňuje tak jejich obyvatelům návštěvu 

úřadů, marketů, lékařů, a podobně.  

       Tab. 2 – parametry linky č.2  

 

 

 

 

Parametry linky číslo 2 

Délka linky: 9 km 

Doba jízdy: 22 min 

Počet zastávek: 13 zastávek 
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Obr. 10 – návrh jízdního řádu linky č.2 

3.3.3. Linka do MŠ Chleny  

Jedná se o neveřejnou dopravu s asistenční službou. Tuto dopravu lze vložit do 

systému MHD podobně jako RadioBus, neboť účelová doprava dětí do školy do 

systému RadioBus spadá. Děti jsou zde předány do rukou asistentky, která je při 

přepravě přítomná v autobuse. [10] 

 Tab. 3 - parametry linky MŠ Chleny 

Parametry linky MŠ Chleny 

Délka linky: 10 km 

Doba jízdy: 25 min 

Počet zastávek: 10 zastávek 
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Obr. 11 – návrh jízdního MŠ Chleny 

3.3.4. Návrh sítě MHD  

 

Obr. 12 – plánek sítě MHD linky 1 a 2 
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Zelená barva je linka č.1, modrá barva je linka č.2 a oranžová barva je neveřejná 

linka do MŠ Chleny. 

 

Obr. 13 – plánek sítě MHD linky MŠ Chleny 

3.4. Zastávky MHD 

3.4.1. Umístěný zastávek 

Technické požadavky na umisťování jsou: 

1)  umisťují se zpravidla vpravo ve směru jízdy, v přehledných úsecích 

2)  v místech, kde můžeme zajistit bezpečnost pro cestující při nástupu a výstupu  

3) musejí být umístěny tak, aby v navrhovaném období vyhovovaly požadavkům 

nejvyšších dovolených hodnot emisí a hluku.  

4) musejí být umístěny tak, aby hromadná doprava v blízkosti zastávek měla 

přednost před individuální automobilovou dopravou, co se týká stavebně 

dopravního řešení [2] 



 

36 

 

3.4.2. Nové zastávky 

Počet nových zastávek bude 10. Za současného stavu je totiž doprava daleko od 

lidí, od škol, od obchodů, rekreačních zón, zaměstnání a zavedením MHD se 

autobusová doprava přiblíží občanům.  

Novými zastávkami MHD jsou Povidlov, Havlíčkova, Procházkova, Fugnerova, 

Solnická, Obchodní centrum, sídliště Váha, Na plácku, Hřiště, Čermákova.  

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 14 – návrh nové zastávky – Havlíčkova 

Obr. 15 – návrh nové zastávky – Na Plácku 
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3.4.3. Označníky 

Označníky MHD jistou měrou prezentují systém MHD, podle norem ČSN jej 

odlišují od VLAD. Podávají informace ohledně odjezdů autobusů, plánů sítě linek, o 

jízdném a mají velký potenciál k atraktivnosti systému MHD.  

Obr. 16 – vzhled označníku 

3.5. Vozový park  

Pro města do 10 000 obyvatel se nevyplatí pořizovat vozidla s vysokou 

obsaditelností z následujících důvodů.  

1) Malý počet cestujících 

2) Úzké uličky ve městě 

3) Vysoké náklady na provoz 

4) Vysoká investice 

Řešením je pořízení vozidla, které by vyhovovalo všem skupinám obyvatelstva a 

přitom by bylo ekonomicky výhodné. Jednalo by se vozidlo délky do 7 metrů, které má 

přibližně poloviční spotřebu oproti klasickému autobusu, jednalo by se o minibus. 

Vozidlo by bylo vybaveno plošinou pro handicapované, vyjíždějícím sedadlem pro 

přepravu seniorů.  
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Na základě dlouholetých zkušeností majitele společnosti AUDIS BUS s.r.o. s 

provozováním MHD a poptávkového dopravního systému (RadioBUS). Zvolil jsem 

vozidlo Minibus Mercedes Benz Sprinter, které nejlépe vyhovuje všem požadavkům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – minibus Mercedes Benz Sprinter 

3.6. Návrh tarifu pro MHD Kostelec nad Orlicí a odbavovací systémy 

3.6.1. Odbavovací systém – platba jízdného 

1) V hotovosti: Jsou vhodné pro cestující, kteří MHD nepoužívají pravidelně.  

2) Čipové karty: Jsou vhodné pro pravidelné cestující. Jedná se o bezhotovostní 

úhradu jízdného pomocí čipové karty, na kterou si cestující může převést peníze a 

kartu používat jako elektronickou, přenosnou peněženku. Výhodou je rychlé 

odbavení a to, že u sebe cestující nemusí mít hotovost.  

3) SMS jízdné: Jde o bezhotovostní platbu a  moderní styl úhrady jízdného. Je 

vhodný pro platby v RadioBusech.  

3.6.2. Návrh tarifu 

Jelikož jsou do systému MHD navrženy i přilehlé obce, vzniká zde možnost 

zavedení zónového tarifu. V zónovém tarifu připadá do zóny č. 1 začlenění města  
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Kostelec nad Orlicí a do zóny č. 2 zařazení přilehlých obcí. Hraniční zastávky MHD by 

mohly být zahrnuty do zóny č. 1, 2. z důvodu vyšší ceny jízdného, který zónový tarif 

nabízí při cestování mezi dvěma zastávkami.  

Tab. 4 – ceník jízdného 

Druhy jízdného: Platné na 1.zónu Platné na 2.zónu 

Základní jízdné 8 Kč 12 Kč 

Zlevněné jízdné 4 Kč 6 Kč 

 

   Tab. 5 – hraniční zastávky 

zóna zóna zastávka 

1 1 Na Plácku 

1,2 1 Slavětín 

1,2 2 Prodejna 

2 2 Zahradnictví 

 

3.7. Návrh financování  

Systém MHD Kostelec nad Orlicí je navržen do formátu poptávkového dopravního 

systému, z čehož vyplývá, že počet ujetých kilometrů v podstatné míře závisí na 

poptávce cestujících, kteří si vybrané spoje telefonicky objednají. Celkový počet 

kilometrů se liší v závislosti na dnech v týdnu. 

Odhady počítají s 50% objednaných spojů RadioBus.  
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          Tab. 6 - Odhad km/den 

 

    

 

 

 

 

   Tab. 7 – odhad km/rok 

km/rok Pracovní dny 

Pravidelné linky 37380 

RadioBus 13608 

Celkem 50988 

Odhad celkem 44184 

 

Kalkulace návrhu MHD s možností zavedení poptávkového systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

km/den Pracovní dny 

Pravidelné linky 152 

RadioBus 54 

Celkem 208 

Odhad celkem 179 



 

41 

 

Tab. 8 - kalkulace 

    Městská autobusová doprava   Návrh   

Příloha smlouvy č.2 AUDIS BUS s.r.o  

Kostelec 

n. Orl.   

           

Předběžný odborný odhad 

prokazatelné zt ráty     

kalendářní 

rok: 2011 

                  

         

Počet km d le jejich řádů za rok 40 000 km        100% 

Počet řežijních, nájezdových a manipulačních km km               % 

         

Položka  Řádek 

MAD 

celkem 

Z toho 

Celkem 
Konstatní náklady Variabilní náklady  

Kč/km % Kč/km % Kč/km tis. Kč  

Pohonné hmoty, oleje 1 4,75 0,00 0,00 100 4,75 190 

Pryžové obruče 2 0,40 0,00 0,00 100 0,40 16 

Ostatní přímý materiál, 

energie 
3 0,20 30 0,06 70 0,14 8 

Přímé mzdy  4 6,51 20 1,29 80 5,22 260 

Autobusy Odpisy 5 6,25 100 6,25 0,00 0,00 250 

Celkem 
Pronájem dopr. 

prostř. (leasing) 
6 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0 

  

Opravy a 

udržování 

autobusů 

7 3,07 20 0,61 80 2,46 123 

  Silničn í daň 8 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0 

  

Pojištění 

(zákonné, 

havarijní) 

9 0,18 100 0,18 0,00 0,00 7 

Ostatní Cestovné 10 0,49 0,00 0,00 100 0,49 20 

Přímé  Odvody do fondů 11 2,21 20 0,44 80 1,77 89 

Náklady 
Jiné ostatní 

náklady 
12 0,56 15 0,11 85 0,45 22 

Režijn í náklady 13 4,49 100 4,49 0,00 0,00 180 

Provozní náklady celkem  14 29,13 46 13,43 54 15,7 1 165 

         

Ceny vozidel vyhlášené 

MDČR pro účely výpočtu 

prokazatelné zt ráty 

Spotř. 

lit ry/100km 

Pořizovací cena 

vozidla Kč  

Živnost Účetní odpisy 

V letech 
V tis. 

km 
Roční na km 

Mercedes Benz Sprinter 15 1 500 000 6 450 250 000 3,33 
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Z výše uvedené kalkulace vyplývá předpokládaný roční náklad 1 165 000 Kč při 

najetí 40 000 km/rok. Předpokládané se pohybují v rozmezí tržby 120 000 – 130 000 

Kč. Roční dotace musí být cca 1 000 000 Kč. 

 

4. Vyhodnocení 

Podařilo se mi udělat fungující návrh MHD s možností zavedení poptávkového 

systému. Návrh obsahuje dvě plnohodnotné linky a jednu neveřejnou linku MŠ Chleny, 

jízdní řády s poptávkovými spoji, které mají žlutou barvu a vyjedou pouze na zavolání. 

Musel jsem navrhnout nové zastávky, které by měly poskytnout větší komfort 

cestujícím. K zastávkám jsem navrhl označníky, které budou reprezentovat MHD a 

vysvětlovat poptávkový systém. Navrhl jsem tarify jízdného na základě okolních 

připojených obcí, volil jsem 2zónové tarify. 

 MHD bude město stát ročně něco okolo 1 000 000Kč a k tomu je třeba přičíst 

ještě náklady na nové zastávky, kde jeden označník stojí 6 000 Kč. Náklady na MHD se 

budou rok od roku zmenšovat, důvodem bude přesné vysledování toho, kterými spoji 

budou občané nejvíce jezdit, a následně se tyto spoje můžou měnit na poptávkové. Další 

důvod bude, že se o systému začne více mluvit, jeho popularita stoupne a lidé jej budou 

více používat, hlavně když vezmeme v potaz současný ekonomický stav.  

 MHD s poptávkovým systémem by mělo vyřešit problém se špatnou dostupností 

míst potřebných pro  všechny věkové skupiny. Poptávkový systém se hodně soustředí na 

seniory a handicapované. Zastávky byly navrhovány pro všechny občany a tak, aby 

byly poblíž všech důležitých bodů ve městě a do města se mohl dostat i lidé z přilehlých 

obcí. 
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5. Závěr 

Mým hlavním cílem bylo navrhnout na základě současného stavu zavedení 

poptávkového dopravního systému v MHD v Kostelci nad Orlicí. Z předešlé analýzy 

víme, že v Kostelci funguje pouze VLAD, který nepostačuje požadavkům lidí, tudíž 

MHD jsem též navrhoval jako vhodné řešení. Toto jsem zvládl díky poznatkům, 

informacím a analýzám jak MHD, tak poptávkového dopravního systému.  

V druhém bodě osnovy jsem se zaměřil na charakteristiku poptávkového 

dopravního systému a dále na analýzu poptávkového systému v cizině, v níž jsme 

zjistili, že systém se využívá již několik let. Každý systém se něčím liší, ať už pevně 

daným jízdním řádem, velikostí autobusů či dobou objednání spoje. Jeho hlavní cíl je 

však ve všech místech zachován a funguje. Například v Německu je tento systém velice 

oblíbený a užívaný. Jak jsem však zmínil, každý ze systémů je v něčem jiný a má svůj 

vlastní dispečink, což by se určitě dalo také vyřešit lépe. Podrobně jsem analyzoval také 

poptávkový dopravní systém, který nabízí firma  Audisbus pod názvem Radiobus. Tento 

systém už je též velice propracovaný, funguje velmi efektivně a šetří rozpočty měst. 

Zmínil jsem i systémy, které fungují v menších městech a jsou aplikovány pomocí 

služebních vozů, osobních vozů, apod. V této kapitole jsem se zaměřil i na MHD a jeho 

vývoj v České republice, jeho definici a důležité pojmy. Důležitým bodem je i teorie 

jízdních řádů. 

Další kapitola se už zabývá vlastním návrhem MHD s možností zavedení 

poptávkového dopravního systému. Systém jsem aplikoval ve městě Kostelec nad 

Orlicí. Nejdříve jsem zde zjistil, zda by tuto službu lidé vůbec chtěli a využívali. Navrhl 

jsem linky a jízdní řády, zastávky, označníky, vozový park a konečnou kalkulaci. Z této 

kapitoly plyne závěr, že lidé by tuto službu v Kostelci nad Orlicí uvítali a služba by 

měla své opodstatnění a velké využití, hlavně při současné dopravě.  

Výsledkem mé bakalářské práce by měla být dobře fungující a propracovaná MHD 

s poptávkovým dopravním systémem. Hlavním problémem zde ovšem je, že naše 

legislativa tento druh dopravy dosud blíže nespecifikovala a tudíž na něj zatím nejsou 

dotace. 
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Poptávkový dopravní systém má v České republice rozhodně velký smysl a máme 

zde i dopravce, který má o problematice veliký přehled a jejich realizace poptávkového 

dopravního systému je schopna konkurovat jiným státům. Dokud tu ovšem bude 

problém s legislativou, nemůže nastat větší rozvoj tohoto systému. Největší výhodou 

navrhovaného systému je flexibilita a díky propracovanému dispečinku také kladný vliv 

na životní prostředí. 
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