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1 Úvod 
 

Doprava je dnes jedním z nejvýznamnějších prvků ovlivňujících ekonomickou              

a sociální úroveň oblasti, ve které působí. Dopravu lze zařadit mezi nejstarší a základní 

činnosti člověka. K tomu, aby osobní doprava správně plnila své poslání, aby byla 

v popředí zájmu v konkurenci s individuální automobilovou dopravou a byla hlavním 

nositelem přemísťování osob, je nutné, aby v optimální míře plnila požadavky na ni 

kladené. 

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

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

slouží městská hromadná doprava a příměstská doprava. Cílem provozovatelů veřejné 

hromadné osobní dopravy je zatraktivnit hromadnou osobní dopravu v očích cestujících 

a veřejnosti, a zvýšit tak dělbu přepravní práce ve prospěch hromadné osobní dopravy. 

Hromadná osobní doprava má za úkol zabezpečit přepravní požadavky cestujících na 

území města a jeho okolí, a to na požadované úrovni. 

Dosavadní vývoj v dělbě práce signalizuje odklon obyvatel od veřejné 

dopravy, což je důsledek řady faktorů – vnímání automobilu jako svobodné volby a 

znaku prestiže, nízká kvalita veřejné dopravy i růstu cen jízdného ve veřejné dopravě. 

Zajištění konkurenceschopnosti veřejné osobní dopravy musí být podmíněno především 

kvalitní sítí a ekonomicky přijatelným tarifem.  

Obsahem této diplomové práce je rozbor současného stavu dopravní 

obslužnosti ve městě Orlová. Práce dále stanovuje kritéria kvality dopravní obslužnosti 

a rozebírá základní aplikace matematické statistiky. Cílem diplomové práce je 

navrhnout možnosti aplikací matematické statistiky při sledování úrovně kvality 

poskytovaných přepravních služeb městskou hromadnou dopravou. 
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2  Charakteristika vybrané firmy 
 
2.1  Charakteristické údaje hromadné osobní dopravy 
 

Na hromadné osobní dopravě, která musí zabezpečovat všechny nutné 

přepravní požadavky, závisí funkce celého osídleného území a měst. V podmínkách 

rostoucích přepravních požadavků a nároků na rozvoj oblastí a měst, zejména zachování 

a zlepšení životního prostředí, vystupuje do popředí zvlášť výrazně naléhavost dobré 

koordinace činností v celém dopravním systému. Neustálý růst koncentrace osídlení, 

vznik dalších velkých městských aglomerací, rozvoj individuálního motorismu budou 

vyvolávat stále větší nároky na hromadnou osobní dopravu. Hromadná osobní doprava 

je stále více nutná právě k zvládnutí velkých přepravních požadavků [1]. 

 

Mezi základní charakteristiky HOD a zvláště MHD patří: 

• velká intenzita přepravního proudu (velký počet přepravených osob), 

• časová nerovnoměrnost přepravních proudů (přepravní špičky a přepravního 

sedla), 

• přeplnitelnost dopravních prostředků, 

• hustý sled dopravních prostředků (intervalovost), 

• častá a relativně velká výměna cestujících, 

• krátká přepravní vzdálenost (ve městech bývá průměrná přepravní vzdálenost              

3 – 7 km, v příměstských oblastech 10 – 15 km), 

• hustá dopravní síť s krátkou vzdáleností mezi zastávkami (v centru měst         

cca 500 m, v příměstských oblastech od 1000 – 2000 m) a z toho vyplývající 

krátká docházková vzdálenost k nejbližší zastávce, 

• relativně nízká cestovní rychlost (15 – 20 km.h-1). 

 

 
2.1.1  Požadavky na hromadnou osobní dopravu 
 

Přepravní požadavky vznikají z důvodů plnění cílů a účelů přemísťování osob 

a vyplívají z kolektivního, společenského života obyvatelstva. Společenská dělba práce 

vyvolává potřebu přemisťování osob a věcí. Přeprava do zaměstnání a za vzděláním 

patří k nejvýznamnějším a nejsložitějším, protože probíhá v čase přepravní špičky, která 

je právě tímto účelem přepravy vyvolaná. 
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Požadavky na přepravu osob se mění se změnou počtu obyvatel, změnou 

životní úrovně a volného času, se změnami zaměstnanosti, s koncentrací výroby a 

služeb, s prodlužováním doby studia, se snahou po časových úsporách v přepravě, 

s nedostatkem volných pracovních příležitostí v místě bydliště, s růstem individuálního 

automobilismu. K tomu, aby osobní doprava správně plnila své poslání, aby byla 

v popředí zájmu v konkurenci s individuální automobilovou dopravou a byla hlavním 

nositelem přemísťování osob, je nutné, aby v optimální míře plnila požadavky na ni 

kladené [1]. Tyto požadavky se promítají především v přepravní výkonnosti, kvalitě 

přemísťování, hospodárnosti a ochraně životního prostředí. 

Požadavky lze rozlišovat podle subjektu, který je předkládá a hodnotí. 

Rozlišujeme požadavky kladené cestujícími, provozovatelem a společností (tab. 1). 

Některé požadavky z hlediska jejich plnění jsou u všech tří subjektů v souladu, např. 

rychlost, jiné jsou ve vzájemném protikladu, např. požadavek na jízdné. 

 

Tabulka 1  Požadavky na hromadnou osobní dopravu 
Přepravní požadavky cestující společnost provozovatel 
rychlost maximální maximální maximální 
spolehlivost maximální maximální maximální 
přesnost maximální maximální maximální 
přepravní kapacita maximální nezbytná nezbytná 
pohotovost maximální maximální maximální 
prostorová dostupnost maximální maximální  nezbytná 
Sociologické požadavky    
jízdné minimální nezbytné maximální 
sociální dostupnost maximální maximální minimální 
bezpečnost dopravy maximální maximální maximální 
pohodlí přemísťování maximální nezbytné  nezbytné 
hygiena maximální maximální nezbytná 
Spotřební požadavky    
energie nezbytná minimální minimální 
suroviny, materiál nezbytná minimální minimální 
lidská práce nezbytná minimální minimální 
plošná náročnost dopravy minimální minimální nezbytná 
Ekologické požadavky    
hluk minimální minimální nezbytný 
exhalace minimální minimální minimální 
vibrace, otřesy minimální minimální nezbytné 
prašnost minimální minimální minimální 
pevné odpady nezbytné minimální nezbytné 
estetika maximální maximální  nezbytná 
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Základními subjekty v systému hromadné dopravní obsluhy jsou cestující 

(občané), dopravci, obce a stát. 

Z hlediska občana – cestujícího je základním požadavkem na systém dopravní 

obslužnosti četnost nabídky a výše jízdného. K tomu ještě přistupuje rychlost, 

bezpečnost a pohodlí přepravy. 

Provozovatelé dopravy (dopravci) mají jako základní kritérium své funkce 

pozitivní výsledek své hospodářské činnosti a tím je ve všech případech bezesporu zisk, 

tedy výnosy převyšující náklady.  

Obce sledují kvalitu nabízených přepravních služeb a podle svých aktuálních 

finančních možností se snaží je finančně zajistit či vylepšit. 

 

V přepravě osob se v důsledku změn v rozmístění zdrojů a cílů cest, zvláště 

míst bydliště a práce, vytvořily nové vztahy, kterým již neodpovídají dopravní cesty. 

V centrech měst dochází k snižování počtu bydlících osob a je v nich rozšiřována 

vybavenost, služby, obchod, zařízení turistických a kulturních aktivit. Počet pracovních 

příležitostí v centru města se tak zvyšuje. To vede k zvětšování počtu cest, 

k prodlužování délky cest a k jejich koncentraci v centrálních oblastech, 

Počet obyvatel, resp. hustota osídlení se zvětšuje s rostoucí vzdáleností jejich 

bydliště od centra města. Je to dáno mimo jiné tím, že v centru města je menší celkový 

počet obyvatel, větší počet obyvatel v postproduktivním věku, je zde nedostatek míst 

k parkování a garážování.  

 

Dosavadní tendence monofunkčního členění měst mají negativní vlivy na 

hromadnou dopravu osob, které se projevují především v: 

• značné koncentraci cestujících v centrálních částech oblastí a měst, 

• prodlužování přepravní vzdálenosti, 

• nasycení centra dopravou na společných komunikacích hromadné a ostatní 

dopravy a tím ve vznikajícím nebezpečí dopravní poruchy, 

• nepřímém vedení linek hromadné osobní dopravy, 

• velkých docházkových vzdáleností na zastávky hromadné osobní dopravy, 

• vytěžování linek hromadné osobní dopravy jedním směrem s výraznou 

koncentrací na vstupech do měst a do výrobních zón. 
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Návrh dopravního systému úzce souvisí s urbanistickou koncepcí oblastí a 

měst, která určuje zdroje a cíle přemístění, dělbu přepravní práce, čas přemístění, 

nerovnoměrnost intenzity přepravního proudu a podmiňuje tvorbu dopravních cest. 

Přerůstání měst v aglomerace a skupinové obytné systémy vyžaduje vytvoření 

jednotného a efektivního dopravního systému, ve kterém by rozhodující podíl měl 

systém hromadné osobní dopravy [1]. 

V novějších směrech urbanistického rozvoje a v podmínkách zvyšující se 

hustoty osídlení zaujímají zvláštní postavení města střední velikosti (cca 50 000 

obyvatel) a jejich příměstské oblasti. Doprava z příměstské zóny a vnitroměstská 

doprava tvoří často jeden celek. Se stavem příměstské hromadné dopravy úzce souvisí 

problém umístění zastávek vnější autobusové a železniční dopravy. U menších měst je 

hlavním kritériem pěší dostupnost centrální městské části, u větších měst je nutná vazba 

na městskou hromadnou dopravu. 

 

Požadavky vyplývající ze vztahu osídlené oblasti a hromadné osobní dopravy: 

• Základem pro výstavbu a rozvoj struktury osídleného území musí být dopravní 

síť, která zohledňuje rozložení základních funkcí oblastí a měst. 

• Dopravní síť je nutné diferencovat na rychlé automobilové komunikace, 

železniční a tramvajové tratě, komunikace vyhrazené pro nákladní dopravu, 

komunikace určené pro hromadnou dopravu osob a místní komunikační síť. 

• Systém hromadné osobní dopravy musí zajišťovat pravidelnost dopravy, 

přiměřenou cestovní rychlost, pohodlí přepravy, minimální počet přestupů, 

krátkou docházkovou vzdálenost k zastávkám, malé časové ztráty v pravidelné 

přepravě. 

• Systém hromadné silniční osobní dopravy musí být bezpečný. 

• V centrálních částech měst je nutné organizovat pěší dopravu v koordinaci 

s hromadnou osobní dopravou a v koordinaci s individuální automobilovou 

dopravou. 

• Společensky je mimořádně důležité, aby dopravní systém minimálně poškozoval 

životní prostředí. 

• Dopravní sítě je možné budovat podle dnešních i výhledových potřeb 

s preferencí hromadné osobní dopravy v hlavních směrech a zajistit plošné 

rezervy pro jejich rozšiřování. 
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2.1.2  Funkce dopravního podniku 
 

Silniční hromadná osobní doprava je důležitou složkou dopravní obsluhy 

obydlených území a měst. Podnik jako obchodní společnost provozující hromadnou 

osobní dopravu je vymezen ekonomicky, systémově, prostorově, technicky, 

organizačně, technologicky a personálně [1]. 

 

Dopravní podnik zabezpečující silniční hromadnou dopravu je: 

• provozně technickým celkem představující soustavu dopravních prostředků, 

dopravních cest, dopravních zařízení a pracovníků, 

• hospodářským celkem, spravující hmotný a nehmotný investiční majetek a 

zabezpečujícím stanovené úkoly, 

• organizačně-právní jednotkou, právnickou nebo fyzickou osobou. 

 

Dopravní podnik plní funkci: 

• dopravní – jako základní funkci, pro kterou je podnik zřízen (hlavní předmět 

činnosti), 

• technicko-výrobní, vytvářející podmínky pro vlastní provoz, 

• obchodně-ekonomickou, zabezpečující potřebné odběratelsko-dodavatelské 

vztahy, 

• vzdělávací a sociální, která ovlivňuje politické klima města a oblasti, 

zabezpečuje přípravu a odbornost pracovníků a péči o pracovníky, 

• mimoekonomickou a společenskou, která doplňuje základní funkce obydleného 

území, zabezpečuje sociální dostupnost hromadné osobní dopravy, ochranu 

životního prostřední, zvláštní úkoly v případě ohrožení území nebo města. 

 

V rozhodování o technologii hromadné osobní dopravy je nutný systémový 

přístup k řešení zásadních teoretických úkolů a jejich ověřování v dopravní praxi. Jde o 

uplatnění uceleného souboru poznatků a závěrů o dopravní výrobě jako celku a o 

složkách přidružených. 

K naplnění základnách funkcí podniku silniční hromadné osobní dopravy je 

nutné: 
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v oblasti dopravní: 

• v přepravě daného počtu osob v požadovaném směru a době přepravy 

zabezpečovat dopravní obsluhu území v souladu se změnami hybnosti 

obyvatelstva, 

• dosáhnout minima dopravních a přepravních výkonů, 

• zabezpečit optimální formu organizace a řízení dopravy, dispečerského řízení 

dopravy včetně tvorby jízdních řádů, 

• vytvořit optimální vedení pravidelných linek hromadné osobní dopravy, 

• zabezpečit včasnou a úplnou informaci cestujícím, 

• zabezpečit časovou a prostorovou koordinaci uvnitř i mimo dopravní systém, 

• dosáhnout maximální produktivitu práce, 

• dosáhnout žádoucí kvalitu přemísťování osob zabezpečením požadovaných, 

resp. normovaných provozně přepravních charakteristik jako je bezpečnost, 

rychlost, pravidelnost, spolehlivost, přesnost dopravy, pohodlí apod., 

 

v oblasti technicko-výrobní: 

• zabezpečit provozní spolehlivost technické základny, tj. dopravních cest, 

dopravních zařízení a dopravních prostředků, 

• zabezpečit údržbu a opravy dalších prvků potřebných pro činnost dopravního 

podniku, jako jsou budovy a zařízení určená na opravu a údržbu technické 

základny, administrativních a jiných budov, zastávek a jejich vybavení, 

autobusových nádraží a stanovišť apod., 

 

v oblasti obchodně-ekonomické: 

• spotřebovat minimum provozních nákladů, především lidské práce, energie a 

pohonných hmot, materiálu, surovin, 

• vynaložit minimum investičních nákladů, 

• zabezpečit minimální vázanost základních činitelů výrobní a přepravní činnosti, 

 

v oblasti sociální: 

• zabezpečit sociální dostupnost dopravy přijatelnou cenou a tarifními 

podmínkami, 
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• řádným a spolehlivým zabezpečením dopravy pozitivně působit na obyvatele 

oblasti, 

• připravovat pracovníky a zvyšovat jejich kvalifikaci pro výkon práce v dopravě, 

• zabezpečit komplexní sociální péči o pracovníky dopravce, 

 

v oblasti mimoekonomické a společenské: 

• chránit životní prostředí, 

• plnit mimořádné funkce v případě ohrožení měst, oblastí a státu. 

 

 
2.2  Charakteristické údaje města Orlová 
 

Město Orlová leží ve Slezsku v Ostravské pánvi v Moravskoslezském kraji a 

okrese Karviná, přibližně 15 km severovýchodně od města Ostrava. 

 

 

 

Obr. 1  Mapa Moravskoslezského kraje 
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V současné době má Orlová přibližně 34 870 obyvatel a skládá se ze 4 

městských částí [7]: Město, Lazy, Poruba a Lutyně. Celková rozloha města je 24,67 

km2. 

 

Tabulka 2  Městské části 
Městská část Rozloha (ha) Počet obyvatel 

1. Město 518 2 471 
2. Lazy 297 274 

3. Poruba 562 5 604 
4. Lutyně 788 26 521 

 

 

Prudký rozvoj Orlové se datuje do druhé poloviny 19. století, kdy na území 

města a v jeho blízkém okolí vznikaly doly. Bylo zde postaveno nádraží na trati 

Bohumín - Košice. Orlová byla dále důležitým obchodním centrem i centrem středního 

školství v regionu. Centrum leželo poblíž nádraží. Poválečná historie Orlové 

vyznačující se likvidací většiny staré zástavby z důvodu těžby uhlí a její náhradou 

novými sídlišti je srovnatelná se sousední Karvinou nebo severočeským Mostem. 

Dnes je Orlová největším českým městem bez železniční dopravy, i když až do 

poloviny 60. let ležela na rychlíkové trati Bohumín - Košice a navíc byla protkána sítí 

úzkorozchodných tramvají. 

 

 
2.2.1  Historie městské dopravy 
 

Těsně před první světovou válkou byla Orlová napojena na tramvajovou síť - 

kromě dráhy Ostrava - Petřvald - Karviná (zprovozněna v r. 1909), která ležela jižně od 

hlavního náměstí, byly postupně budovány i tratě do Fryštátu přes Doubravu a do 

Bohumína přes Dolní Lutyni (obě předány v r. 1913). Tyto dvě trasy měly konečnou na 

náměstí v Orlové a poměrná blízkost ostravské trati a vlakového nádraží umožňovala 

přestup. Ve 30. letech existovaly plány na další rozvoj tramvajových tratí do přilehlých 

obcí (např. Rychvald), nicméně zabránila jim 2. světová válka [8]. 

 

Poúnorové události měly zásadní vliv na další vývoj města. Ve svém 

konečném důsledku zde zanikla nejen kolejová osobní doprava, ale i samotné město. 

Společným důvodem tohoto vývoje byla těžba uhlí v přilehlé Doubravě, Lazích i 

samotné Orlové. Počínaje rokem 1960 začalo vznikat v blízké Horní Lutyni nové 
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sídliště a staré centrum se postupně vylidňovalo. Taktéž v souvislosti s ostravským 

dopravním generelem, celkovým honem na kolejovou dopravu v 60. letech a hlavně 

díky pokračující těžbě uhlí přišla Orlová v letech 1966–67 nejen kompletně o všechny 

tramvajové linky, ale i o osobní železniční dopravu, kdy nejprve v roce 1963 byla 

rychlíková doprava převedena na novou trať přes Dětmarovice a v roce 1967 přes 

bouřlivé protesty obyvatel byla zrušena i doprava osobní na zbylém provozovaném 

úseku Bohumín - Orlová, který ale nebyl těžbou podstatněji ovlivněn. 

Veškerá kolejová doprava byla nahrazena dopravou autobusovou, a to městskou a 

meziměstskou. Poblíž náměstí ve staré Orlové vzniklo autobusové stanoviště Meteor a 

byly zavedeny nové autobusové linky Ostrava - Orlová - Karviná, Orlová - Dolní 

Lutyně - Bohumín, Bohumín - Rychvald - Orlová Město - Doubrava - Karviná jako 

páteřní linka okresu. Již dříve byla zavedena linka Orlová - Havířov. Taktéž vznikly 4 

linky MHD, které hlavně spojovaly nové sídliště se starým městem a doly Doubrava a 

Antonín Zápotocký v Lazích. Na novém sídlišti bylo vybudováno nové autobusové 

stanoviště.  

 

V 70. a 80. letech život ve staré Orlové postupně odumíral a v na novém 

sídlišti naopak prudce rostl počet obyvatel. Zajímavosti ovšem bylo, že mnohé linky 

(Orlová - Rychvald - Ostrava, Orlová - Bohumín, Bohumín - Karviná) se novému 

sídlišti vyhýbaly a vedly na staré stanoviště Meteor, kde museli cestující přesedat na 

MHD. Tento nelogický stav byl postupně odstraňován v 70. letech, kdy byly linky 

postupně přesměrovány. Některé (Havířov - Orlová a Bohumín - Orlová - Karviná) 

spojovaly nové i staré autobusové nádraží. Koncem 70. let byly na meziměstské linky 

nasazeny kloubové autobusy Ikarus (na linku do Ostrava převážně městské, na ostatní 

linky kombinace meziměstských a městských), které ukončily svůj provoz v letech 

1998 - 2000. V 80. letech vznikl plán na zavedení trolejbusů v Orlové, ale ten měl od 

počátku nepatrnou naději na realizaci. V roce 1983 zaniklo nádraží Meteor v souvislosti 

s konečným zánikem staré Orlové a také radnice byla přemístěna do nového sídliště. 

 

V roce 1991 se znovu objevily snahy na obnovení osobní železniční dopravy v 

úseku Bohumín - Rychvald - Orlová, případně na zavedení osobní dopravy v úseku 

Orlová - Rychvald - Ostrava (po nově dobudované spojce), dodnes se však nic takového 

nerealizovalo. Rovněž v roce 1991 vzniklo na severním okraji Orlové nové autobusové 

nádraží, které nahradilo provizorní a dávno již nevyhovující v centru města. V polovině 
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90. let byl učiněn pokus o integraci meziměstských linek jedoucích území města do 

Havířova, Orlové a Karviné do MHD a ačkoliv to občané přivítali, integrace byla v roce 

1998 ukončena. Další vývoj se vyznačoval odstraněním kloubových autobusů a 

omezováním spojů (hlavně na relacích do Ostravy a Bohumína, relace do Havířova a 

Karviné mají stále velice solidní intervaly). Velká část cestujících dala přednost 

individuální automobilové dopravě. 

 

 
2.2.2  Silniční doprava 
 

Nejdůležitější pozemní komunikací obsluhující Orlovou je silnice 1. třídy číslo 

I/59 Ostrava - Petřvald - Orlová-Město - Karviná, která prochází jižní částí Orlové přes 

zbytek historického centra, jež je dnes okrajovou městskou částí nazvanou Město. Po 

severním okraji Orlovské zástavby (přes samostatné obce Dolní Lutyně a Dětmarovice 

zástavbou splývající s Orlovou - Lutyní) vede silnice I/67 Bohumín (státní hranice s 

Polskem) - Dolní Lutyně - Karviná - Český Těšín. Obě tyto komunikace spojuje silnice 

2. třídy II/474 Dětmarovice - Orlová-Lutyně - Orlová-Město - Horní Suchá (u 

Havířova) - Hnojník procházející přímo Lutyní, tedy současným centrem města Orlové. 

 

 

 

 

Obr. 2  Silniční a železniční doprava 
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2.2.3  Železniční doprava 
 

Orlovou v současné době neprochází žádná železniční trať s osobní dopravou. 

Nejbližší železniční stanicí jsou Dětmarovice (cca 7 km od lutyňské pošty a 5 km od 

autobusového nádraží), které jsou zároveň jedinou železniční stanicí (i zastávkou) 

obsluhovanou Orlovskou městskou hromadnou dopravou. Dětmarovicemi prochází 

železniční trať číslo 320 Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné / - Karviná - 

Český Těšín - Třinec - Mosty u Jablunkova - Čadca (součást košicko-bohumínské 

dráhy). Tato trať je dvoukolejná a elektrifikovaná a v Dětmarovicích na ní zastavují 

pouze osobní (zastávkové) vlaky. V blízkosti Orlové se nachází ještě železniční 

zastávka Dolní Lutyně (cca 9 km od pošty a 7 od AN), kterou však přímo autobusy 

MHD neobsluhují. Významnější stanice obsluhované i rychlíky a vlaky EuroCity a 

InterCity jsou až v Bohumíně (16 km od pošty a 18 z AN), Havířově (15 od pošty a 17 

z AN) a Karviné (15 km z AN). 

 

 
2.2.4  Dopravci zajišťující HOD 
 

Většinu provozu regionální a dálkové autobusové dopravy zajišťuje dopravce 

ČSAD Karviná a.s., dalšími dopravci jsou ČSAD Havířov a.s. a Veolia Transport 

Morava a.s. Autobusové nádraží (Orlová, Lutyně, aut. nádr.) leží v severní části Orlové 

- Lutyně [8]. Na území města mají autobusy regionálních a dálkových linek ještě 

několik významných zastávek (Orlová, Lutyně, nemocnice a Orlová, Lutyně, pošta). 

V roce 2007 zajišťoval provoz MHD v Orlové dopravce ČSAD Karviná a.s. se 

sídlem Bohumínská 1876/2, Karviná - Nové Město. Tato společnost vznikla v roce 

1992 privatizací státního podniku, který byl následníkem dopravního závodu 705 

Karviná krajského státního (do roku 1988 národního) podniku ČSAD Ostrava. V roce 

1997 byla ČSAD Karviná a.s. společně s ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Frýdek Místek 

a.s. začleněna do skupiny obchodních, dopravních a výrobních firem sdružených kolem 

společnosti CIDEM Hranice, a.s. Od roku 2006 je při zachování začlenění do této 

skupiny jediným akcionářem ČSAD Karviná a.s. firma ČSAD Havířov a.s. ČSAD 

Karviná a.s. je zároveň od roku 2006 jediným akcionářem firmy ČSAD Frýdek-Místek 

a.s. a od roku 2007 i jediným akcionářem dopravce REGIOBUS, s.r.o. (Karviná). 

V současnosti vystupují všichni výše jmenovaní dopravci pod jednotným označením     

3CSAD. 
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2.3  Charakteristika skupiny 3CSAD  
 

3CSAD je v současnosti definována jako skupina českých obchodních 

společností, zabývající se poskytováním komplexních služeb osobní dopravy, nákladní 

dopravy a servisních služeb. Řadí se mezi nejvýznamnější dopravní společnosti v 

Moravskoslezském kraji. V oblasti hromadné přepravy osob nyní zabezpečuje dopravní 

obslužnost největších měst severomoravského regionu jakými jsou města Havířov, 

Karviná, Frýdek – Místek, Orlová, Bohumín, Třinec, Český Těšín, atd. [9]. Pro svoje 

zákazníky chce být preferovaným dodavatelem dopravních, servisních a ostatních 

služeb, proto se skupina zavázala poskytovat ve všech ohledech kvalitní služby a 

neustále pracovat na jejich zlepšení. Skupina je držitelem certifikátu systému řízení 

jakosti podle požadavku normy ČSN EN ISO 9001:2000 od mezinárodní akreditované 

certifikační společnosti DEKRA Certification GmbH. 

 

 

 

Obr. 3  Společné logo dopravců ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD 

Frýdek Místek a.s. 

 

Součástí vize skupiny je zvyšování tržní hodnoty společností v souladu s 

profesními, etickými a právními principy. Posláním společností je poskytovat dostupné, 

operativní a ve všech ohledech kvalitní služby zákazníkům, kterým chtějí být 

důvěryhodným partnerem a oporou v jejich každodenním životě a podnikání. Základy 

jejich úspěchu tvoří individuální i týmové dovednosti, profesionalita a odbornost 

zaměstnanců, spojená s inovacemi v procesech a investicemi do technického vybavení. 

Důraz kladou na ekologické aspekty podnikání, proto v maximální možné míře 

využívají alternativních paliv. 
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V rámci osobní dopravy skupina zajišťuje: 

• pravidelnou dopravu – městskou hromadnou dopravu, příměstskou linkovou 

dopravu a dopravní obsluhu průmyslových zón. 

• nepravidelnou dopravu – zájezdová, příležitostná doprava a smluvní přepravy 

zaměstnanců. 

 

 
2.3.1  Vlastnosti přepravních služeb 
 
a) Kvalita služeb: 

• zaveden systém řízení jakosti služeb EN ISO 9001, Certifikát managementu 

jakosti.  

• do všech autobusů zaveden systém hlášení zastávek pro nevidomé spoluobčany.  

• díky odbavovacímu zařízení EM-test a využívání čipových karet zrychlené 

odbavování cestujících. 

b) Pohodlí: 

• každoroční investice do nákupu nových vozidel, které splňující standardy 

evropské unie. 

• obnova vozového parku nízkopodlažními vozy Citelis usnadňující cestování 

zdravotně postiženým a starším lidem. 

c) Ekologie: 

• dlouhodobý program přestaveb vozidel na ekologický pohon - zemní plyn 

(CNG). 

• autobusy na pohon CNG jsou realizovány ročně výkony v objemu cca 1,7 mil. 

km, což představuje cca 25 % z celkových km výkonů osobní dopravy. 

• v současné době skupina vlastní 33 vozidel v MHD, které jsou poháněny CNG. 

d) Bezpečnost: 

• pravidelné profesním školení řidičů, vyšetření EEG a psychotesty zaručující 

bezpečnost přepravy. 

e) Dostupnost: 

• prostřednictvím 91 linek zajišťuje skupina dopravní dostupnost i do odlehlých 

lokalit regionu (Ostrava, Brno, Luhačovice). 
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f) Operativnost: 

• díky velikosti společností, servisnímu a technickému zázemí a velikosti 

vozového parku, který činí okolo 360 autobusů, je skupina schopna reagovat na 

nenadálé přepravní potřeby zákazníků a operativně je řešit. 

  

 
2.3.2  Příměstská a dálková doprava 
 

Linkami pravidelné osobní dopravy je zajišťována dopravní obslužnost mezi 

největšími městy regionu. V systému pravidelné osobní dopravy je provozováno celkem 

92 linek [9], z toho:  

• ČSAD Havířov a.s. zajišťuje 26 linek  

• ČSAD Karviná a.s. 29 linek  

• ČSAD Frýdek – Místek a.s. 37 linek  

Linky pravidelné osobní dopravy jsou zajišťovány celkem 189 autobusy. 

Společnosti provozují také dálkovou linku z Karviné, Havířova, Frýdku Místku do Brna 

a Luhačovic. Mimo pravidelné spojení jsou také přepravováni cestující do rekreačních 

oblastí, a to na Visalaje, Morávku, Staré Hamry, Bílou, Rožnov pod Radhoštěm, Lysou 

Horu. 

 
 
2.3.3  Městská hromadná doprava 
 
V systému Městské hromadné dopravy je provozováno celkem 48 linek: 

• 10 autobusových linek na území města Karviná, 

• 5 autobusových linek na území města Orlová a přilehlých obcí Doubrava, 

Dětmarovice, Rychvald, Dolní Lutyně, 

• 10 autobusových linek na území města Frýdek – Místek a jeho okolních obcí 

Chlebovice, Řepiště, Lískovec, Zelinkovice, Skalice, Staré Město, Sviadnov, 

• 23 linek na území města Havířov a přilehlých měst Petřvald, Šenov a obcí Horní 

Bludovice, Albrechtice, Těrlicko a Horní Suchá. 

 

Linky MHD jsou zajišťovány kvalitními autobusy. Z celkové počtu jezdí k 

dnešnímu datu na linkách MHD celkem 19 nízkopodlažních autobusů. Navíc linky 

MHD Havířov jsou z celkového počtu 64 vozidel zajišťovány 30-ti vozidly na pohon 
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CNG. Města Karviná, Orlová a Frýdek Místek jsou obsluhovány také autobusy 

příměstské dopravy v rámci IDS – integrovaný dopravní systém a to tarifem MHD. 

 

 
2.4  Charakteristika dopravní sítě 
 

Dopravní síť hromadné osobní dopravy je síť dopravních cest, které jsou 

technicky a jinak způsobilé k tomu, aby po nich mohli vést linky pravidelné hromadné 

osobní dopravy [1]. 

Provozní délka dopravní sítě (HODL) je délka dopravních cest, měřena podle os 

komunikací, po kterých jsou vedeny linky hromadné osobní dopravy. 

Provozní délka linky je vzdálenost měřená podle os dopravní cesty, po které je 

vedena linka mezi výchozí a konečnou zastávkou (konečnými zastávkami). 

Hustota dopravní sítě je počet kilometrů provozní délky dopravní sítě 

připadajících na 1 km2 plochy obsluhované dopravní oblastí a vypočítá se ze vzorce: 

 

S

LHOD

S =δ   [km.km-2]                                                  (2.1) 

 
Průměrná vzdálenost mezi zastávkami je aritmetický průměr hodnot 

vzdáleností mezi zastávkami na lince nebo na celé dopravní síti. V povrchové MHD 

v centrálních částech měst v ČR je tato vzdálenost 300 až 400 m. Na okrajích měst a 

v předměstích 400 až 1000 m. 

Nepřímost linky je podíl provozní délky linky a nejkratší spojnice konečných 

zastávek vedené po dopravní síti (u okružných linek se nehodnotí). Jako optimální 

hodnota ve vztahu k dopravní obsluze z hlediska počtu přestupů a k ekonomice dopravy 

se uvádí nepřímost 1,2 až 1,3 jako průměrná. 

Linkový součinitel udává podíl součtu provozních délek všech pravidelných 

linek k provozní délce dopravní sítě. Hodnotí míru souběhu linek na dopravní síti nebo 

lokálně míru souběhu ve vymezené oblasti. Dosahuje hodnot 1 a větších a vypočítá se 

ze vzorce: 

 

L

l

HOD

m

j
zj∑

== 1τ   [-]                                                    (2.2) 
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Střední délka chůze cestujícího k nejbližší zastávce MHD závisí na hustotě 

dopravní sítě MHD a průměrné vzdálenosti mezi zastávkami MHD. Tímto ukazatelem 

se hodnotí prostorová dostupnost systému městské hromadné dopravy, tedy: 

 

43

1 zast

S
cest

l
l +

⋅
=

δ
  [km]                                               (2.3) 

 
Spoj je jízdním řádem nebo jinak časově a místně určené jednotlivé přepravní 

spojení mezi určenými místy v rámci pravidelné dopravní obsluhy těchto míst. Jako 

spoj se chápe jízda vozidla z místa na lince, kde je určen první nástup cestujících do 

vozidla do jiného místa na lince, kde je určen výstup všech cestujících. 

Interval dopravy je časový úsek mezi dvěma po sobě jedoucími vozidly 

v jednom směru měřený v profilu komunikace. Interval dopravy je jedním 

z rozhodujících faktorů výkonnosti hromadné osobní dopravy. 

Linkový interval dopravy je pak definován jako časový úsek mezi dvěma po 

sobě následujícími spoji stejné linky v jednom přepravním směru měřený v profilu 

dopravní cesty. 

Cestovní rychlost je podíl ujeté vzdálenosti a cestovní doby mezi dvěma místy 

na lince. 

Dopravní výkon se v hromadné silniční a městské osobní dopravě rozumí 

dopravní práce za danou časovou jednotku. Jako jednotku je možné použít hodinu, 

směnu, měsíc, rok. Dopravní práce je ujetá vzdálenost realizována přemístěním 

dopravních prostředků. 

 

 
2.4.1  Dopravní síť v Orlové 
 

Provoz MHD v Orlové zajišťuje dopravce ČSAD Karviná a.s. se sídlem 

Bohumínská 1876/2, Karviná - Nové Město. Dle údajů ze svých internetových stránek 

měla ČSAD Karviná v roce 2007 celkem 314 zaměstnanců a provozovala 116 autobusů, 

z toho pět v zájezdovém provedení [8]. ČSAD Karviná má v Orlové provozovnu na 

adrese Okružní 989, Orlová - Lutyně (v sousedství autobusového nádraží). Od 14.12. 

2008 je v Orlové v provozu 5 městských autobusových linek, označených čísly 1 – 5 

(licenční čísla jsou 878 50x). Schéma dopravní sítě je na obr. 4 a také v příloze 1. 



 - 18 - 

 

 

Obr. 4  Schéma dopravní sítě MHD Orlová 

 

Na rozdíl od Karviné, kde do dolů na území města byla MHD nahrazena 

meziměstskými linkami, jsou oba významné doly Lazy a Doubrava dostupné velmi 

hustými spoji MHD (Doubrava je od roku 1991 navíc samostatnou obcí). MHD dále 
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zajíždí do centra Doubravy, na nádraží do sousedních Dětmarovic, do Dolní Lutyně a 

Rychvaldu. Jednotlivé linky mají mnoho variant vedení spojů. Kromě projíždění pouze 

některých úseků se jednotlivé spoje odlišují i větvením. Základní ukazatelé dopravní 

sítě a jednotlivých linek MHD Orlová jsou uvedeny v příloze 2. 

 

 
2.4.2  Tarif a odbavování 
 

Do autobusů MHD v Orlové se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje 

se dveřmi ostatními. Jízdné se platí buď čipovou kartou nebo v hotovosti do pokladny 

u řidiče [8]. Jednotlivá jízdenka zakoupená v hotovosti u řidiče je platná pouze ve spoji, 

ve kterém byla zakoupena a je nepřestupná. Při platbě čipovou kartou jízdenka platí 45 

min. od času výdeje uvedeného na jízdence pro 1 přestup v obvodu IDS Orlová. Majitel 

karty může z „elektronické peněženky“ zakoupit jízdenku až pro 5 spolucestujících. 

V MHD i příměstské dopravě je používán moderní elektronický odbavovací a 

informační systém EM TEST s využitím platebních karet EM CARD. Tento systém v 

současné době v regionu využívá přes 200 tis. zákazníků, ať už v podobě elektronických 

peněženek či časových jízdenek pro MHD. Výhodou využívání čipových karet je 

odbavování a hrazení jízdného v autobusech prostřednictvím bezhotovostního styku. 

Další výhodou je, že karty jsou vzájemně akceptovatelné ve všech vozidlech ČSAD 

Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek Místek a.s. 

 

Časové jízdenky se vydávají jako nepřenosné čipové karty (na jméno držitele), 

a to jako občanská 30denní nebo 90denní, 30denní žákovská a studentská, a 30denní pro 

důchodce do 70 let. 

Zdarma se přepravují děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, důchodci 

od 70 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, z toho ZTP/P včetně průvodce a psa, členové 

městské policie ve stejnokrojích, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a ústavní soudci. 

 

Ceny jízdného včetně DPH (čipová karta/jízdenka zakoupená u řidiče): 

a) Jednotlivá jízda 

Občanské………………………………………….. 8 Kč / 12 Kč 

Zlevněné (děti od 6 do 15 let)……………………... 4 Kč / 6 Kč 

Dovozné (pes, větší zavazadla)…………………… 4 Kč / 6 Kč 
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b) Časová jízdenka (nepřenosná) 

 30denní občanská…………………………………. 250 Kč 

 90denní občanská…………………………………. 650 Kč 

 30denní žákovská/studentská……………………... 110 Kč 

 30denní důchodci do 70 let………………………... 180 Kč 

 

 
2.4.3  Příměstská hromadná doprava v rámce IDS Orlová 
 

Přestup je možný i do autobusů regionálních linek ČSAD Karviná a ČSAD 

Havířov v obvodu IDS Orlová. Na těchto linkách se v obvodu IDS Orlová přepravují 

cestující za tarif MHD a platí zde i všechny časové jízdenky. Je možná i kombinace 

jízdného za tarif MHD Orlová a tarif PHD. Cestující, který končí cestu za hranicí 

stanoveného obvodu IDS Orlová, si musí zakoupit u řidiče nejpozději před odjezdem z 

poslední zastávky obvodu IDS Orlová jízdenku v tarifu PHD příslušné příměstské linky. 

V případě, že cestující začíná jízdu mimo stanovený obvod IDS Orlová, může si 

zakoupit jízdenku na zastávku, na které začíná obvod IDS Orlová, kde si zakoupí 

jízdenku v tarifu MHD Orlová nebo použije časovou jízdenku. Seznam všech linek 

PHD zařazených v rámci IDS Orlová je uveden v příloze 3. V Příloze 4 je pak uveden 

týdenní dopravní výkon jednotlivých linek MHD a linek PHD v rámci IDS. 

 

 
2.4.4  Vozový park 
 

Provoz linek MHD je zajišťován autobusy městského provedení s podlahou v 

normální úrovni typů B 932, B 932E a B 952E a nízkopodlažními typu SOR BN 12. 

Autobusy MHD jezdí v nátěru červeno-bílém, zeleno-bílém (s jedním zeleným pruhem 

ve spodní části vozu) nebo v městském nátěru tvořeným žlutými, oranžovými, 

červenými a hnědými proužky na bílém podkladě. Některé autobusy jsou na bocích 

označeny znakem města Orlové a červeným nápisem "MĚSTO ORLOVÁ". Jiné jsou 

opatřeny reklamními samolepkami. Všechny autobusy jsou vybaveny digitálními 

orientacemi. Jednotlivé varianty autobusů MHD Orlová jsou uvedeny v příloze 5. 
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2.4.5  Zastávky a jízdní řády 
 

Zastávky MHD jsou obvykle osazeny označníky jednotyčové tmavě zeleně 

natřené konstrukce, u kterých se tyč rozdvojuje a vytváří ovál, do kterého je vložen terč 

s vyobrazením autobusu, desky s názvem zastávky a čísly zastavujících linek a deska s 

jízdními řády, které jsou kryty plastovou deskou. Běžné jsou také hranaté označníky 

tvořené odpadkovým košem, velkou prosvětlenou nástěnkou na jízdní řády a terčem s 

vyobrazením autobusu v horní části. Některé zastávky v okrajových úsecích jsou 

vybaveny dvoutyčovými označníky provedení běžného v regionální a dálkové dopravě, 

tj. s kulatým terčem s vyobrazením autobusu a nápisem "zastávka" a jízdními řády 

vylepenými na plechu. 

Autobusy regionálních a dálkových linek využívají buď označníky MHD nebo 

mají v jejich blízkosti umístěny označníky samostatné. 

Jízdní řády linek MHD jsou městského provedení, tj. s uvedením odjezdů 

spojů pouze z aktuální zastávky v tabulce vedle seznamu zastávek. Případné odlišnosti 

trasy jednotlivých spojů jsou označeny písmeny za časy odjezdů. Spoje s garantovaným 

nasazením nízkopodlažního vozidla jsou označeny piktogramem invalidy na vozíku. 

 

 
2.4.6  Nástin vývoje v příštích letech 
 

V nejbližším období je v plánu obnovení osobní železniční dopravy do Orlové 

a v delším časovém horizontu se uvažuje o zavedení kombinované dopravy železnice - 

tramvaj do centra nové Orlové z orlovského nádraží. Oba tyto plány obsahuje studie 

regionální dopravy Ostravského kraje REDOSO. Tento systém by umožnil zavedení 

přímých spojů Orlová - Ostrava a případně Orlová - Bohumín. Problémem ale je, že trať 

do Orlové byla prodána OKD Dopravě, není elektrifikována a druhá kolej byla v 70. 

letech vytrhána. Trať dnes slouží pro přepravu uhlí z karvinských dolů do Ostravy. 

Další, i když málo pravděpodobnou možností, by bylo zavedení přímých tramvajových 

spojů Orlová - Petřvald - Havířov po bývalých a dnes už z větší části vytrhaných 

důlních vleček OKD [8]. 
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3  Aplikace matematické statistiky při sledování kvality poskytovaných 
přepravních služeb 
 
3.1 Kvalita v osobní dopravě 
 

Kvalitu je možné obecně definovat jakou souhrn vlastností, jejichž naplnění  

se očekává u výrobků, služeb nebo jiných výkonů. Kvalita dopravy je pak celkový 

souhrn znaků dopravního systému, kterými dopravní systém získává schopnost 

uspokojovat určené a předpokládané přepravní potřeby. Ty se obvykle transformují na 

znaky se specifickými kriterii (požadavky na kvalitu). V mnoha případech se potřeby 

mohou měnit v čase. To vyžaduje nevyhnutelnou periodickou revizi požadavků na 

kvalitu [1]. 

 
Kvalita osobní hromadné dopravy je vymezená komplexem různorodých vlivů 

z oblasti použité techniky, technologie, organizace a řízení dopravy, které působí         

na fyzický a psychický stav cestujících v procesu jejich přemísťování. Městská 

hromadná dopravy má za úkol zabezpečit maximum přepravních požadavků 

s vynaloženým minima nutné práce na požadované kvalitativní úrovni. Cestující 

požaduje od jakéhokoliv dopravního systému, aby byl rychlý, spolehlivý, bezpečný, 

pohodlný a levný. Malá kvalita městské hromadné dopravy vyvolá ztráty z nekvality, tj. 

další náklady na odstranění určitého selhání dopravy (obr. 7). 

 

 

 

 

Obr. 5  Závislost nákladů hromadné osobní dopravy na změně její kvality 
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3.2 Kritéria hodnocení kvality hromadné osobní dopravy 
 

Současné období je charakterizováno kromě jiného změnami životního stylu, 

životní úrovně a změnami v nárocích na využití času. To vede k změnám v názorech   

na kvalitu přemísťování v hromadné osobní dopravě [1]. Kritéria kvality hromadné 

osobní dopravy je proto vhodné rozdělit podle jejich příbuzných znaků do následujících 

skupin: 

 
� doba a rychlost přemístění, 

� bezpečnost dopravy, 

� přepravní příležitost, 

� spolehlivost a přesnost, 

� pohodlí přemístění, 

� informovanost, 

� vliv dopravy na životní prostředí,  

� cena za přepravu a tarifní systém. 

 
 
3.2.1  Doba a rychlost přemístění 
 

V hromadné osobní dopravě cestující hodnotí nejen dobu přepravy ale i dobu 

celého přemístění „od dveří k dveřím“. Doba přemístění je definována jako součet doby 

chůze na zastávku a ze zastávky, doby čekání na spoj, doby pobytu ve vozidle a doby 

potřebné na případný přestup, tedy: 

 

21 tttttt predpčp ++++=  [min]                                   (3.1) 

 
kde je 

tp -  doba přemístění [min]   

tl  - doba chůze od zdroje přemístění k zastávce hromadné osobní dopravy   

                        [min] 

tč  - doba čekání na spoj [min] 

tdp  - doba pobytu v dopravním prostředku (doba přepravy) [min] 

tpre  - doba přestupu (doba chůze a doba čekaní na spoj při přestupu) [min] 

t2  - doba chůze od zastávky hromadné osobní dopravy k cíli přemístění [min] 
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Doba chůze cestujícího k nejbližší zástavce odpovídá střední délce chůze 

cestujícího k nejbližší zastávce a rychlosti chůze: 

 

60⋅=
ch

cest
i V

l
t  [min]                                 (3.2)  

 
kde je 

lcest -  střední délka chůze cestujícího k nejbližší zastávce [km] 

ti  -  doba chůze k zastávce (i = 1) nebo od zastávky (i = 2) k cíli cesty [min] 

Vch -  rychlost chůze (pro výpočty 4,4) [km.h-1] 

 

Střední délka chůze cestujícího k nejbližší zastávce MHD závisí na hustotě 

dopravní sítě a průměrné vzdálenosti mezi zastávkami. Tímto ukazatelem se hodnotí 

prostorová dostupnost zastávek v systému městské hromadné dopravy. Průměrná doba 

chůze k nejbližší zastávce se zjistí z následujícího vztahu: 

 

60
43

1

⋅
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⋅
=

ch
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s
ch V
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δ

 [min]                   (3.3) 

 
kde je 

tch - průměrná doba chůze cestujícího k nejbližší zastávce [min] 

δs  - hustota dopravní sítě [km.km-2] 

lzast  - průměrná vzdálenost mezi zastávkami v dopravní oblasti [km] 

Vch  - rychlost chůze (pro výpočty = 4,4) [km.h-1] 

 

Doba čekání na spoj je doba měřená od příchodu cestujícího na zastávku po 

odjezd dopravního prostředku požadovaného spoje. Průměrná doba čekání na spoj 

závisí na rozdělení doby příchodu cestujícího na zastávku a na pravidelnosti, 

spolehlivosti a přesnosti dopravy. Pokud cestující přichází na zastávku nezávisle na 

jízdním řádu, tj. bez znalosti odjezdů spojů na dané lince, přichází náhodně. Za 

předpokladu pravidelné a přesné dopravy je průměrná doba čekání na spoj rovna 

polovině intervalu dopravy. U nepravidelné a nepřesné dopravy je průměrná doba 

čekání na spoj větší než polovina intervalu dopravy, což je možné simulovat tímto 

vztahem: 
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( )21
2 kč V
i

t +⋅=   [min]                   (3.4) 

 
kde je 

tč - doba čekání na spoj [min] 

Vk - variační koeficient intervalu dopravy [-] 

i  - plánovaný interval dopravy (daný jízdním řádem) [min] 

 

Doba pobytu v dopravním prostředku (doba přepravy) odpovídá cestovní 

rychlosti a přepravní vzdálenosti cestujícího na lince a je ovlivněna dodržováním 

jízdního řádu: 

  

60⋅=
c

z
dp V

l
t  [min]                    (3.5) 

 
kde je 

tdp  - doba pobytu v dopravním prostředku (doba přepravy) [min] 

lz - přepravní vzdálenost, resp. provozní délka linky [km] 

Vc - cestovní rychlost [km.h-1] 

 

Doba pobytu v dopravním prostředku je součtem doby jízdy a doby zastávek, 

tj. doby zdržení v souvislosti se zastavením na zastávkách linky: 

 

zzjdp tntt ⋅+=   [min]                   (3.6) 

 
kde je 

tdp  - doba pobytu v dopravním prostředku (doba přepravy) [min] 

tj - doba jízdy na dané ujeté dráze [min] 

nz - počet zastávek na dané ujeté dráze [-] 

tz - doba zastávky (zdržení v souvislosti se zastavením na zastávce) [min] 

 

 
3.2.2  Bezpečnost dopravy 
 

Bezpečnost dopravy musí být považována za kriterium největší důležitosti.    

Je nepřípustné, aby se na úkor bezpečnosti dopravy zlepšovala ostatní kvalitativní 
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kriteria (např. rychlost, dodržování jízdního řádu, pohodlí). Dopravce je povinen 

přepravit cestující bezpečně, bez ohrožení zdraví, životů a majetku. Kriterium 

bezpečnosti dopravy je možné hodnotit: 

a) kvantitativně počtem nehod a velikostí následků, 

b) subjektivním hodnocením – pocitem bezpečí (podle analýzy výsledků 

zpracovaných údajů z dopravně sociologických průzkumů). 

 

Kvalitativní hodnocení bezpečnosti dopravy je založeno na statistických 

údajích o nehodovosti. Hodnocení je realizováno v absolutních číslech a také 

v relativních číslech jako podíl absolutních údajů o bezpečnosti dopravy a dopravního 

výkonu v kilometrech nebo výkonu v počtu přepravených osob. Absolutní údaje o 

bezpečnosti dopravy jsou: 

• počet nehod mezi vlastními vozidly, 

• počet nehod mezi vozidly hromadné osobní dopravy a jinými účastníky 

silniční, městské a jiné dopravy, 

• počet nehod s vlastním zaviněním, 

• počet nehod s cizím zaviněním, 

• počet nehod a závažnost zranění, 

• výše hmotné škody ve finančním vyjádření. 

 

 
3.2.3  Přepravní příležitost 
 

Plnění požadavků na hromadnou osobní dopravu je často spojováno 

s hodnocením příležitosti k dopravě. Přepravní příležitost v osobní dopravě je dána 

hlediskem časovým, prostorovým a přepravní kapacitou linky. 

 

Z časového hlediska je přepravní příležitost charakterizována jako schopnost 

přepravit cestujícího v požadovaném čase dne a v přijatelné době přemístění mezi 

zdrojem a cílem cesty. Hodnotí se: 

 

� doba provozu na lince v průběhu pracovního dne, dne pracovního volna a dne 

pracovního klidu, 
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� pravidelnost, tj. linkový interval dopravy a nabídka počtu spojů za dobu provozu 

na lince, 

� časová dostupnost cíle cesty. 

 

Pravidelnost znamená rovnoměrnost nabídky počtu spojů v době provozu      

na lince. Dodržení pravidelnosti hromadné osobní dopravy znamená dodržení 

předepsaného počtu spojů a v MHD linkového nebo následného intervalu dopravy. 

K hodnocení pravidelnosti je možné použít index pravidelnosti: 
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 [-]                    (3.7) 

 
kde je 

Ip  - index pravidelnosti [-] 

ipl - linkový interval dopravy podle jízdního řádu [min] 

isk - linkový interval dopravy skutečný, zjištěný v provozu [min] 

 

Index pravidelnosti dosahuje hodnot v rozmezí od nuly (nejhorší kvalita)      

po jedna (nejlepší kvalita). Reálně však špatná kvalita je už od hodnot kolem 0,6. 

 

Z prostorového hlediska je přepravní příležitost charakterizována jako 

schopnost přepravit cestujícího v požadovaném prostoru, tj. mezi zvoleným zdrojem a 

cílem přemístění. Na hodnocení přepravní příležitosti z prostorového hlediska se použijí 

kriteria: 

� dostupnost zastávek, 

� dostupnost cíle cesty, 

� hustota dopravní sítě, 

� hustota a rozmístění zastávek. 

 

Z hlediska přepravní kapacity linky je přepravní příležitost charakterizována 

jako nabídka volných míst ve vozidle na dané lince v požadovaném čase a směru 

přepravy. 
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3.2.4  Spolehlivost a přesnost 
 

Spolehlivost dopravy hodnotí úroveň naplnění jízdního řádu v tom, že jsou 

plánované spoje provedeny v stanoveném počtu a celé. Součinitel spolehlivosti            

se vypočítá s použitím počtu spojů nebo dopravní práce v ujetých kilometrech: 
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−
=η  [-]                   (3.8) 
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kde je 

ηs - součinitel spolehlivosti [-] 

nspl - počet spojů plánovaných podle jízdního řádu [-] 

nsn  -  počet spojů neprovedených [-] 

nssk - počet spojů skutečně provedených [-] 

Lzpl - dopravní práce plánovaná podle jízdního řádu [km] 

Lzn - dopravní práce neprovedená [km] 

Lzsk  - dopravní práce skutečně provedená [km] 

 

Přesnost hodnotí úroveň naplnění jízdního řádu porovnáním skutečného 

průběhu spojů z hlediska času s údaji uvedenými v jízdním řádu. Použité jsou 

následující údaje: 

 

� počet spojů, které jsou ohodnoceny celé jako přesné nebo nepřesné, 

� počet měření v konkrétních profilech tratí s tím, že spoje v těchto profilech 

jsou ohodnoceny jako přesné nebo nepřesné. 

 

K hodnocení přesnosti dopravy je potřebné definovat přesnost spoje a určit 

počet měření přesnosti spojů v profilech tratí za stanovené časové období. Důvodem je 

požadavek, aby ukazatel byl porovnatelný v časové řadě daného systému nebo mezi 

různými systémy. Hodnocení přesnosti je doplněno příčinami případné nepřesnosti. 

Za celý přesný spoj je považován v městské hromadné dopravě spoj, jehož 

odjezd ze zastávek je v toleranci v minutách od stanoveného jízdního řádu: 
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� (-2, +2) v případě, že doba je zjišťována podle osobních hodinek řidiče, 

� (0, +3) v případě, že doba je zjišťována digitálně na zařízení vozidla, které        

je ovládáno z centra dispečerského řízení. 

 

Součinitel přesnosti se vypočítá jako podíl počtu přesných spojů a spojů 

plánovaných nebo jako podíl počtu přesných spojů a celkového počtu spojů zjištěných 

měřením v konkrétním profilu tratě: 

 

spl

sp
p n

n
=η   [-]       (3.10) 

 
kde je 

ηp - součinitel přesnosti [-] 

nsp  - počet spojů přesných [-] 

nspl  - počet spojů plánovaných nebo celkem hodnocených [-] 

 

 
3.2.5  Pohodlí přemístění 
 

Skupina kriterií pohodlí v dopravě není zatím objektivně kvantifikovatelná a 

pojmově jednoznačná. Často se pohodlí nahrazuje synonymem komfort, které se někdy 

používá také na vyjádření kvality. Většinu kritérií pohodlí v dopravě je možné zjistit jen 

nepřímo (subjektivně) dopravně-sociologickým průzkumem. 

 

Pohodlí mimo vozidlo hodnotí fyzickou a psychickou stránku cestujícího 

v době jeho příchodu na zastávku a odjezdu ze zastávky a v průběhu čekaní na spoj. 

Tato skupina obsahuje následující kriteria: 

 

• časová dostupnost zastávek, 

• prostorová dostupnost zastávek, 

• doba čekání na spoj, 

• přesnost dopravy, 

• přestupovost v dopravní síti hromadné osobní dopravy, 

• ochrana osob na zastávce před nepříznivými povětrnostními vlivy, prachem       

a hlukem 
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• úroveň mikroklimatu na zastávce, 

• ochrana osob před dopravními prostředky, 

• osvětlení zastávky, 

• estetika a čistota zastávky, 

• plocha k stání a počet míst k sedění na zastávce, 

• možnost zakoupení jízdenky před nástupem do vozidla, 

• výškový rozdíl úrovně nástupiště a úrovně nástupních a výstupních úrovní 

vozidel, 

• vnější čistota vozidel.  

 

Pohodlí ve vozidle hodnotí fyzickou a psychickou stránku pobytu cestujícího  

ve vozidle po dobu přepravy a patří do ní: 

 

• nabídka počtu míst k sedění a počtu míst k stání, jejich dimenze a uspořádání, 

• obsazení vozidla, 

• vybavenost interiéru, 

• výhled z vozidla, 

• mikroklima, 

• estetika, čistota a hygiena interiéru, 

• osvětlení interiéru, 

• hlučnost, 

• vibrace, 

• způsob a technika jízdy řidiče.  

 
 
3.2.6  Informovanost 
 

Komplexně řešená informovanost cestujících může nejen zlepšit pohodlí 

přemístění ale také zmenšit jeho dobu. Cestující očekává informace o současném, 

probíhajícím a budoucím stavu dopravní sítě hromadné osobní dopravy. Informaci je 

možné pojat jako: 

 

- statickou (jízdní řád, orientační mapy a schémata dopravní sítě, označení 

vozidel), 
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- dynamickou (informace o průběhu spoje, o změnách v dopravní síti v rozhlase, 

televizi, v denním tisku, oznámení na vývěskách podniku a na vyhrazených 

místech a zastávkách). 

 

Ve vozidlech MHD se začíná postupně zavádět tzv. směrový informační 

systém. Tento systém je složen z vnějších informačních panelů montovaných na čelo, 

boky a zadní čelo vozidla a dále z vnitřních informačních panelů umístěných v prostoru 

cestujících. Vnější informační panely poskytují údaje k jednoznačné identifikaci spoje a 

umožňují informovat o čísle linky, směru, cíli a o průběhu trasy, jak v režimu běžného 

jízdního řádu, tak i při všech mimořádných situacích (výluky, objížďky, atd.). Vnitřní 

informační panel informuje uvnitř vozidla o názvu následující zastávky, případně o čísle 

linky, cíli (konečná zastávka), času, zóně, atd.. Údaje zobrazované na informačních 

panelech jsou řízeny palubním počítačem. 

 

 
3.2.7  Vliv dopravy na životní prostředí 
 

Tato skupina kriterií je zaměřena na hodnocení vlivů na širší území, po kterém 

jsou vedeny linky hromadné osobní dopravy a provozovány dopravní prostředky 

s různou mírou negativních vlivů. Jako kriteria kvality vlivu dopravy na životní 

prostředí se použije rozsah: 

 

• pevných, kapalných a plynných odpadů, 

• prašnosti, 

• hlučnosti, 

• vibrací, 

• estetiky a psychického rušení prostředí.  

 

 
3.2.8  Cena za přepravu a tarifní systém 
 

Cena za přepravu a tarifní systém jsou významné v hodnocení kvality dopravy, 

protože cestující spojuje kvalitu hromadné osobní dopravy s cenou. Cena za přepravu a 

tarifní systém usměrňují přepravní poptávku, dělbu přepravní práce a kvalitu dopravní 

obsluhy města. 
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Cena za přepravu je hodnocena její velikostí v porovnání jednotlivých 

dostupných druhů osobní dopravy a také ve vztahu k životním nákladům. 

Tarifní systém je subjektivně hodnocen přehledností a složitostí procesu 

odbavování cestujících. 

 

Způsob objednání přepravy je realizován nástupem do vozidla MHD, uzavření 

dohody o přepravě (přepravní smlouvy) je realizováno zakoupením jízdenky pro určité 

časové období a zaplacení jízdného je realizováno označením jízdenky, případně 

použitím čipové karty. Součástí přepravní smlouvy jsou i Smluvní přepravní podmínky, 

ke kterým cestující přistupuje uzavřením přepravní smlouvy. 

V minulosti byl používán tarif jednotný nepřestupný, dnes se používá v HOD 

tarif přestupný časově omezený, a to pásmový nebo zónový. Pásmový tarif se používá 

tam, kde je silná pozice centra města a je zde kromě časového omezení i omezení 

pásmové. Zónový tarif je použit tam, kde centrum města nemá v přepravě osob 

dominantní postavení, a je zde kromě časového omezení i omezení zónové. 

 

 
3.3  Aplikace matematické statistiky 
 

Matematická statistika se zabývá metodami získávání, zpracovávaní a 

vyhodnocování hromadných dat [4] (tzn. údajů o vlastnostech velkého počtu jedinců - 

osob, věcí či jevů). Podle použitých metod práce dělíme matematickou statistiku na:  

 
• deskriptivní, popisnou statistiku - zabývá se efektivním získáváním ukazatelů, 

které poskytují obraz zkoumaného jevu;  

• statistickou indukci (matematickou statistiku v užším smyslu) - řeší problémy 

zobecňování výsledků získaných popisem statistického souboru. 

 
Hodnoty ve statistice mohou být vyjádřeny buď čísly nebo jiným způsobem 

(zpravidla slovním popisem). V prvním případě mluvíme o znacích kvantitativních, 

např. rychlost přemístění, počet nehod mezi vlastními vozidly, cena za přepravu, atd.. V 

druhém případě mluvíme o znacích kvalitativních, které se mohou vyskytovat ve dvou 

druzích (znaky alternativní, např. splnil-nesplnil, muž-žena) nebo ve více druzích. 

 
 
 



 - 33 - 

3.3.1  Regresní analýza 
 

Regresní analýza se používá při zkoumání závislosti dvou a více číselných 

proměnných. Je to souhrn statistických metod a postupů sloužících k odhadu hodnot 

nebo středních hodnot nějaké proměnné odpovídající daným hodnotám jedné či většího 

počtu vysvětlujících proměnných [3]. Údaje o těchto proměnných, zjištěné u n jednotek, 

se považují za výběrová data. 

Problémy, k jejichž řešení lze regresní analýzu využít, vznikají v praxi 

poměrně často. V ekonomické oblasti se regresní analýza rozšířila snad nejvíce při 

analýze a prognózování spotřeby a poptávky, kdy se konstruovaly různé regresní 

modely sloužící k odhadu střední (průměrné) spotřeby či poptávky domácností 

s různým příjmem, s různým počtem členů, s různým počtem dětí apod. 

 
Podkladem pro regresní analýzu jsou vždy nějaká data získaná pozorováním 

(zjišťováním). Někdy pracujeme s hodnotami číselných proměnných zjištěných 

v určitém období či okamžiku u n nějakých jednotek, jimiž mohou být osoby, 

domácnosti, apod. V tomto případě se regresní analýza týká prostorových řad. Jsou-li 

k dispozici hodnoty číselných proměnných získaných v n po sobě jdoucích obdobích, 

týká se regresní analýza časových řad. V obou případech je podkladem pro 

jednoduchou regresní analýzu n dvojic, pro vícenásobnou pak n trojic, čtveřic atd. 

hodnot. O údajích, jež jsou podkladem pro regresní analýzu, předpokládáme, že byly 

získány náhodným výběrem. 

Matematický model, v němž je vyjádřena představa o stochastické závislosti a 

výchozí předpoklady regresní analýzy, se nazývá regresní model. Regresní funkce, které 

jsou lineární z hlediska parametrů, se nazývají lineární regresní funkce a regresní 

modely s takovými funkcemi se nazývají lineární regresní modely. V praxi se však 

používají takové funkce, které nejsou lineární z hlediska parametrů. Jsou to například 

exponenciální funkce, mocninná funkce a mnohé jiné. Nazývají se nelineární regresní 

funkce a regresní modely s takovými funkcemi se nazývají nelineární regresní modely. 

 
 Specifikace volby regresní funkce závisí na: 

- rozhodnutí, které vysvětlující proměnné budou pojaty do regresní funkce, 

- volbě typu regresní funkce, tj. například při jedné vysvětlující proměnné rozhodnutí, 

zda bude regresní funkcí přímka, parabola, hyperbola či nějaká jiná lineární regresní 

funkce dané vysvětlující proměnné. 
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Pokud je to možné, měla by volba regresní funkce vyplynout z věcného 

rozboru vztahů ve zkoumané oblasti, tj. měla by se opírat o určitou teorii. Ta by měla 

pomoci především při rozhodování o tom, které vysvětlující proměnné pojmout do 

regresní funkce a měla by poskytnout i určitá vodítka pro volbu typu regresní funkce. 

Někdy lze při volbě regresní funkce využít i zkušenost. O volbě regresní 

funkce vycházející z teorie či zkušenosti se někdy hovoří jako o apriorní volbě regresní 

funkce. Regresní funkce je totiž zvolena dříve, než začneme zkoumat, jak se závislost 

projevuje ve zjištěných údajích. Nelze-li zvolit regresní funkce apriorně, nezbývá, než ji 

zvolit teprve po posouzení zjištěných údajů. Obvykle se vymezí určitá skupina možných 

regresivních funkcí a pak se zkoumá, které z těchto funkcí dobře přiléhají zjištěným 

údajům. Vyplývá-li volba regresní funkce pouze z posouzení závislosti v datech, hovoří 

se o empirickém přístupu k volbě regresní funkce. 

 

 
3.3.2  Časové řady 
 

Důležitými statistickými daty, pomocí nichž můžeme zkoumat dynamiku jevů 

v čase, jsou tzv. časové řady. Mají základní význam pro analýzu příčin, které na tyto 

jevy působily a ovlivňovaly jejich chování v minulosti, tak pro předvídání jejich 

budoucího vývoje. Pomocí časových řad lze například zkoumat změny přepravního 

výkonu dopravní firmy na základě ovlivňování jednotlivých ukazatelů kvality. Lze tak 

lépe pochopit mechanismus a příčiny vývojových tendencí zkoumaných hospodářských 

procesů. 

Časová řada je posloupnost pozorování kvantitativní charakteristiky 

uspořádaná v čase od minulosti do přítomnosti [3]. Lze uvažovat o třech typech řad: 

 
• časová řada intervalových ukazatelů  

• časová řada okamžikových ukazatelů  

• časová řada odvozených charakteristik  

 
Intervalovou časovou řadou se rozumí řada intervalového ukazatele, jehož 

velikost závisí na délce intervalu, za který je sledován (přepravní výkon za měsíc bude 

větší než přepravní výkon za týden). Pro ukazatele tohoto typu je možné bez problémů 

tvořit součty. Z povahy intervalových ukazatelů vyplývá, že se mají vztahovat ke stejně 

dlouhým intervalům, protože v opačném případě by šlo o srovnání zkreslené, mající 
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nízkou vypovídací schopnost. Někdy nelze např. mechanicky srovnávat dopravní výkon 

za leden a únor, neboť únor je kratší z hlediska kalendářních dnů. Abychom zajistili 

srovnatelnost, přepočítáme všechna období na jednotkový časový interval. Tato operace 

se nazývá očišťování časových řad od důsledků kalendářních variací. Údaje očištěné na 

kalendářní dny dostaneme jako: 

 

( )

t

t
tt k

k
yy =0      (3.11) 

 
kde je 

yt - hodnota očišťovaného ukazatele v příslušném dílčím období roku t  

(měsíci, čtvrletí apod.), t = 1, 2, …, n, 

kt - počet kalendářních dní v příslušném dílčím období roku, 

tk  - průměrný počet kalendářních dní v dílčím období roku. 

 
 
Obdobným způsobem získáme údaje očištěné na pracovní dny: 

 

( )

t

t
tt p

p
yy =0      (3.12) 

 
kde je 

pt - počet pracovních dní v příslušném dílčím období roku, 

tp  - průměrný počet pracovních dní v dílčím období roku. 

 
 

Časové řady ukazatelů okamžikových jsou sestavovány z ukazatelů, které se 

vztahují vždy k určitému konkrétnímu okamžiku (např. stav vozového parku). Protože 

součet pořízený z několika za sebou jdoucích hodnot okamžikových ukazatelů nedává 

(na rozdíl od intervalových ukazatelů) reálný smysl, přistupuje se k různým druhům 

průměrování. Tímto jediným číslem pak charakterizujeme úroveň ukazatele za celé 

období. Často je používán tzv. chronologický průměr: 
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kde je 

y - hodnoty okamžikových ukazatelů pro n časových okamžiků, 

n - počet časových okamžiků. 
 

Časové rozpětí mezi rozhodnými okamžiky u okamžikové časové řady, resp. 

délka období u intervalové časové řady se nazývá periodicita časové řady. Je-li kratší 

než jeden rok, mluvíme o krátkodobých časových řadách. Nejobvyklejší situací 

v ekonomických zkoumáních bývá periodicita měsíční (a tedy měsíční časové řady). 

Naopak, je-li periodicita sledování roční (popřípadě víceletá), hovoříme o ročních 

(dlouhodobých) časových řadách. Toto dělení není pouze formálním typologickým 

odlišením časových řad z hlediska periodicity sledování. Vzhledem k tomu, že v např. 

měsíčních řadách mnohdy nalézáme některé jiné podstatné ekonomickostatistické 

vlastnosti než v řadách ročních (třeba sezónnost), musí být i aplikované postupy 

přiměřené této kvalitativně jiné situaci. 

Časové řady odvozených charakteristik jsou odvozovány na základě 

absolutních údajů okamžikových nebo intervalových. Příkladem mohou být časové řady 

součtové nebo časové řady poměrných čísel. 

 
K orientačnímu posouzení vlastností časových řad se obvykle snažíme získat i 

mnohé jiné elementární informace. K tomuto účelu používáme celou skupinu dalších 

charakteristik, jakými jsou diference různého řádu, tempa a průměrná tempa růstu. 

Tyto údaje spolu s velmi častou aplikovanou vizuální analýzou grafu studovaného 

procesu umožňují rychle získat dobrou výchozí představu o charakteru procesu, který 

časová řada reprezentuje. 

Označíme-li například počet přepravených osob linkami MHD v jednotlivých 

měsících symbolem yt, kde t = 1, 2, …, n (počet sledovaných měsíců), potom počítáme: 

 
• diference (neboli měsíční přírůstky či úbytky) 
 

1−−=∆ ttt yy  ,   t = 2, …, n,     (3.14) 

 
• tempa růstu (neboli též řetězové indexy) 

1−

=
t

t
t y

y
k  ,   t = 2, …, n,     (3.15) 
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• průměrné měsíční tempo růstu, jež se určuje jako geometrický průměr 

z jednotlivých (měsíčních) temp růstu 

 

1

1

1
32 ...( −− =⋅⋅= n

nn
n y

y
kkkk  ,    (3.16) 

• průměrný počet přepravených osob, jež se určuje jako aritmetický průměr 

sledovaných hodnot 

 

n

y
y

n

i
i∑

== 1      (3.17) 

 
 
3.3.3  Základní koncepce modelování časových řad 
 

Nejjednodušší koncepcí modelování časové řady reálných hodnot yt (a také 

koncepcí nejužívanější) je model jednorozměrný ve tvaru některé elementární funkce 

času. Při klasické analýze časových řad, kde jde pouze o popis forem pohybu, se 

vychází z předpokladu, že každá časová řada může obsahovat čtyři složky [3]: 

 
Tt - trend, 

St - sezónní složku, 

Ct - cyklickou složku, 

εt  - náhodnou složku. 

 
Vlastní tvar rozkladu může být dvojího druhu: 

 
- aditivní, v němž: 
 

ttttt CSTy ε+++=  ,     (3.18) 

 
- multiplikativní, v němž: 
 

ttttt CSTy ε=        (3.19) 

 
Souběžná existence všech těchto forem však není nezbytná a je podmíněna 

spíše věcným charakterem zkoumaného ukazatele. V praxi obyčejně uspokojivě 

vystačíme s typem (3.18). 
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Trendem rozumíme dlouhodobou tendenci ve vývoji hodnot analyzovaného 

ukazatele. Trend je výsledkem dlouhodobých a stálých procesů, může být rostoucí, 

klesající nebo někdy mohou hodnoty ukazatele dané časové řady v průběhu 

sledovaného období kolísat kolem určité úrovně – potom se jedná o časovou řadu 

s konstantním trendem. 

 
Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, 

přičemž tato odchylka se objevuje s periodicitou kratší než jeden rok nebo rovnou právě 

jednomu roku. Příčiny sezónního kolísání můžou být různé. Dochází k němu buď 

v důsledku působení sluneční soustavy na Zemi během jednotlivých ročních období, 

nebo též vlivem různých společenských zvyklostí (výplata mezd a nákupy 

v maloobchodě vždy v určitou dobu, svátky, dovolené atd.). 

 
Cyklická složka udává kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje s délkou vlny delší než jeden rok. V této souvislosti se mluví např. o 

cyklech demografických, inovačních apod. Někdy však nebývá cyklická složka 

považována za samostatnou složku časové řady, nýbrž je zahrnována pod složku 

trendovou jako její část (tzv. střednědobý trend, tj. střednědobá tendence vývoje, která 

má často oscilační charakter s neznámou, zpravidla proměnlivou periodou). 

 
Náhodná (stochastická) složka je taková složka, která se nedá popsat žádnou 

funkcí času a zbývá po vyloučení trendové, sezónní a cyklické složky. V ideálním 

případě lze počítat s tím, že jejím zdrojem jsou drobné a v jednotlivých případech 

nepostižitelné příčiny. V takové situaci je potom možné chování náhodné složky popsat 

pravděpodobnostně. 

 

 
3.3.4  Analýza trendu a sezónní složky 
 

Analýza složky kteréhokoliv typu se provádí v podstatě klasickou regresní 

analýzou [3]. Podstatný rozdíl je jen v tom, že nezávislá proměnná je v tomto případě 

proměnná časová a můžeme ji vcelku libovolně vyjádřit v jakýchkoliv časových 

jednotkách s libovolným počátkem.  

Analýza trendové složky je zřejmě nejdůležitější částí analýzy časových řad. 

Tradičním způsobem popisu trendu časové řady je její vyrovnání (vyhlazení) 
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matematickou funkcí. Získáme tak souhrnnou informaci o charakteru hlavní tendence 

vývoje analyzovaného ukazatele v čase a navíc lze modelovat i další vývoj trendu 

v budoucnu, ovšem za předpokladu, že se jeho charakter nezmění. 

V rozmanité nabídce trendových funkcí můžeme nalézt jak typy poměrně 

jednoduché, u nichž není větší problém při znalosti aparátu regresivní analýzy pořídit 

odhady požadovaných parametrů, tak některé složitější tvary trendu, kde je třeba 

k sestavení funkce využít náročnějších statistických postupů. V průběhu let se potvrdilo, 

že při výběru trendových funkcí většinou vystačíme s úzkou nabídkou funkcí. Nejčastěji 

používané jsou: 

• lineární (přímkový) trend, 

• polynomický trend, 

• exponenciální trend, 

• modifikovaný (posunutý) exponenciální trend, 

• logistický trend, 

• Gompertzova křivka. 

 

Předpokládáme-li reálnou existenci sezónní složky v časové řadě, přichází ke 

slovu nejprve kvantifikace sezónních výkyvů. Druhým důležitým úkolem pak bývá 

provést tzv. sezónní očišťování. Jeho cílem je vyloučit sezónní složky z analyzované 

řady, protože sezónní kolísání do značné míry zakrývá základní dynamiku 

ekonomických jevů a znehodnocuje tím provádět kvalifikované srovnávání vývoje 

v jednotlivých obdobích uvnitř roku. Provádí se především s ohledem na potřebu 

průběžného srovnávání po sobě následujících údajů v časové řadě. Metody sezónního 

očišťování obvykle vychází z různých typů klouzavých průměrů, případně z jejich 

kombinací. Klouzavý průměr totiž eliminuje výrazně z časové řady ty složky, jejichž 

perioda nepřesahuje počet pozorování tvořících délku tohoto klouzavého průměru. 

 
Analýza sezónní složky se často provádí až po očištění dat od trendové složky. 

V podstatě při ní jde o určení časového úseku, po jehož uplynutí mají data zase stejnou 

hodnotu, příp. ovlivněnou cyklickou a náhodnou složkou. Modely sezónnosti mohou 

mít velice rozmanitou podobu. Záleží především na tom, jaké budeme formulovat 

předpoklady jednak o charakteru trendu analyzované časové řady, jednak o vzájemném 

vztahu trendové a sezónní složky. Nejčastější cestou je buď technika konstrukce 

sezónních rozdílů a indexů, nebo klasický regresivní přístup k sezónní složce. 
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Výsledků analýzy časových řad a obecně i regresní analýzy vůbec se využívá 

k nalezení údajů, pro které není k dispozici výsledek měření nebo pozorování. Pokud 

jde o chybějící údaj závislé veličiny y (např. přepravní výkon) pro některou hodnotu x 

(např. měsíc, rok) uvnitř intervalu známých hodnot x, jde o interpolaci. Ta zpravidla 

vede k dobrým výsledkům a nepřináší velká rizika chyb odhadované veličiny y.  

Pokud však je nutno odhadnout výsledek y pro údaj x vně intervalu experimentálně 

udaných hodnot x, jde o extrapolaci. V tomto případě je nutno být opatrný, neboť 

matematické prostředky použité pro určení charakteru regresní závislosti nemohou 

zpravidla zodpovědně odhadnout budoucí nebo minulý vývoj. 

 
 

3.3.5  Srovnávací indexy a rozdíly 
 
Veličina, která kvantitativně popisuje určitou sociálně ekonomickou 

skutečnost, je nazývána ukazatelem. V praxi však zpravidla nepracujeme s jednotlivými 

izolovanými hodnotami určitého ukazatele, ale snažíme se zjistit, zda hodnotou 

ukazatele vyjádřená ekonomická skutečnost znamená určitou změnu oproti téže 

skutečnosti v minulém období či v jiné územní či organizační jednotce. To znamená, že 

nás nezajímá jenom jedna hodnota daného ukazatele, ale i její relativní, resp. absolutní 

velikost ve vztahu k hodnotě téhož ukazatele v jiné situaci [3]. Zajímá nás tedy kolikrát, 

resp. o kolik je hodnota určitého ukazatele v dané situaci menší (větší) než hodnota 

téhož ukazatele v jiné situaci. 

 
Chceme-li vědět, kolikrát (o kolik %) je jedna hodnota ukazatele větší (menší) 

než jiná, budeme obě hodnoty srovnávat podílem, budeme-li chtít vědět, o kolik 

jednotek je jedna hodnota ukazatele větší (menší) než druhá, budeme srovnávat 

rozdílem. Podílem dvou hodnot téhož ukazatele získáme index, rozdílem pak absolutní 

rozdíl (absolutní přírůstek). Obě tyto míry rozdílnosti jsou rovnocenné a nezastupitelné, 

ale vzájemně se doplňují. 

 
Jednoduché indexy jsou veličinami, které bezprostředně srovnávají dvě 

hodnoty téhož ukazatele. Tyto hodnoty nejsou nijak podrobněji členěny ani shrnovány. 

Budeme-li srovnávat hodnotu ukazatele Q v situaci 1 (v časovém srovnávání nazývanou 

běžným obdobím) a v situaci 0 (v časovém srovnávání nazývanou základním obdobím), 

dostaneme: 
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Q

Q
I Q =      (3.20) 

 
Odpovídající absolutní přírůstky pak budou určeny jako: 
 

01 QQQ −=∆      (3.21) 

 
 

Složené individuální indexy jsou indexy stejnorodého ukazatele, které 

používáme za situace, kdy hodnoty daného ukazatele jsou členěny na dílčí a v rámci 

výpočtu indexu provádíme shrnování těchto dílčích hodnot. Pro složený individuální 

index pak platí: 
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Absolutní přírůstky odpovídající výše uvedenému indexu pak určíme podle 

následujícího vztahu: 
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3.3.6  Induktivní statistika 
 

Hlavní síla statistiky se však projeví až při práci se soubory, jejichž všechny 

prvky nejsou známy. Buď je jich tolik, že je prakticky nemožné (a neefektivní, finančně 

náročné atd.) všechny údaje o prvcích si obstarat, nebo by to třeba šlo, ale statistický 

soubor by tím byl zničen (např. při destrukčních zkouškách výrobků). Zavádíme tu 

pojem základní soubor [4]. 

Základní soubor populace je konečný nebo nekonečný soubor všech možných 

(teoreticky dosažitelných) hodnot náhodné veličiny. Hodnoty v diskrétním případě a 

intervaly hodnot ve spojitém případě se vyskytují ve shodě s určitým rozdělením 

pravděpodobnosti náhodné veličiny. 

 
Je zřejmé, že o základním souboru v tomto smyslu nemáme úplnou informaci, 

ať už jde o soubory reálné (prvky souboru existují a teoreticky by se daly zkoumat) 
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nebo hypotetické (prvky by vznikly opakováním pokusu). Ale právě o informaci o 

základním souboru stojíme, neboť jde např. o informaci o kvalitě přepravy, která daným 

technologickým procesem vzniká apod. Tuto informaci získáváme provedením výběru 

ze základního souboru. Nejvhodnější by byl samozřejmě výběr, který by co nejlépe 

charakterizoval základní soubor, tj. reprezentativní výběr. To bychom ale museli znát 

vlastnosti základního souboru, což nebývá často. Proto vytváříme náhodný výběr. 

Uvádím některé přijatelné metody výběru, jež ve výběru používají náhodný 

mechanismus: 

 
• stratifikovaný náhodný výběr - je-li možné základní soubor rozdělit do dílčích 

oblastí, můžeme provést náhodný výběr pro každou oblast. Tyto oblasti se pak 

nazývají strata nebo vrstvy. Tato technika je vhodná například, když v populaci 

lze stratifikovat podle pohlaví, věku, ... a výzkumník chce zajistit reprezentaci 

každé podskupiny; 

  
• systematický výběr - ze seřazeného základního souboru vybereme z prvních k 

prvků náhodně jeden prvek a od něho počítajíc vybereme k-tý, 2k-tý, ... prvek; 

 
• vícestupňový shlukový výběr - často se používá pro získávání informací o 

veřejném mínění. Chceme například zjistit názory lidí z panelových sídlišť měst 

určité velikosti. Postup bude takový: 

1. Náhodně vybereme vzorek okresů;  

2. Z každého vybraného okresu se náhodně vybere určitý počet měst 

požadované velikosti; 

3. Pro tato města se náhodně vybere vzorek jejich sídlišť; 

4. Z vybraných sídlišť se náhodně vyberou domácnosti, ve kterých se provede 

dotazování. 

 

Tato vícestupňová procedura vypadá komplikovaně, ale ve skutečnosti je 

velmi efektivní a méně nákladná než prostý náhodný výběr domácností ze sídlišť. 

 

 
3.3.7  Statistické hypotézy 
 

Od statistického šetření neočekáváme pouze elementární informaci o velikosti 

některých statistických ukazatelů. Používáme je i k ověřování našich očekávání o 
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výsledcích nějakého procesu, k posuzování významnosti změn, které byly způsobeny 

změnou technologie, apod. 

Porovnání hodnoty testovacího kritéria s jeho kritickými hodnotami slouží k 

rozhodnutí o výsledku testu. Musíme si uvědomit, že nemůžeme mluvit o dokazování 

správnosti či nesprávnosti zvolené hypotézy - to není v možnostech statistické indukce 

[4]. Závěr testu pouze rozhodne mezi dvěmi možnostmi: 

 
• hypotézu přijímáme (zamítáme alternativní hypotézu), leží-li pozorovaná 

hodnota testovacího kritéria v intervalu prakticky možných hodnot. Znamená to, 

že rozdíl mezi pozorovanou a teoretickou hodnotou testovacího kritéria je 

vysvětlitelný na dané hladině významnosti náhodností výběru. 

 
• hypotézu zamítáme (přijímáme alternativní hypotézu), leží-li pozorovaná 

hodnota testovacího kritéria v kritickém oboru. 

 

Kroky při testování hypotéz: 

• Formulace výzkumné otázky ve formě statistické hypotézy;  

• Zvolení přijatelné úrovně chyby rozhodování (volba hladiny významnosti); 

• Volba testovacího kritéria; 

• Výpočet hodnoty testovacího kritéria; 

• Určení kritických hodnot testovacího kritéria; 

• Doporučení (přijmutí nebo zamítnutí statistické hypotézy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 44 - 

4 Návrh sledování a hodnocení kvality poskytovaných přepravních 
služeb pomocí matematické statistiky 
 

Pro hodnocení kvality poskytovaných přepravních služeb musíme nejdříve 

vymezit kritéria, která je třeba vzít v úvahu při vyhodnocování z hlediska stanoveného 

cíle. Jednotlivá kriteria pro hodnocení kvality přepravních služeb byla rozebrána 

v předchozí kapitole. Poté je třeba izolovaně vyhodnotit každé kritérium v příslušných 

jednotkách nebo v bodech subjektivního hodnocení. Izolované vyhodnocení každého 

kriteria se provede s použitím číselných údajů, získaných z výsledků dopravně-

sociologických průzkumů a provozu hromadné osobní dopravy. 

Užitečný a v praxi nejvíce používaný nástroj matematické statistiky, který lze 

využít při vyhodnocování příslušných kriterií kvality poskytovaných přepravních služeb 

je aritmetický průměr. Aritmetický průměr jednoduchý můžeme použít při výpočtu 

průměru z původní řady individuálních hodnot [2]: 

 

    
n

x
x

n

i
i∑

== 1 ,      (4.1) 

 
kde je 

x  - aritmetický průměr jednoduchý, 

xi - i-tá hodnota kvantitativního znaku statistického souboru, 

n - počet členů statistického souboru. 

 

Jestliže chceme vyhodnotit určité kriterium kvality, nejdříve musíme stanovit 

množinu hodnot daného kritéria, kterou definujeme jako vyhovující a množinu hodnot 

kritéria kvalita, kterou definujeme jako nevyhovující. Následně provedeme dopravně-

sociologický průzkum, ve kterém budeme zjišťovat hodnoty určeného kriteria. Ze 

získaných výsledků průzkumu spočítáme aritmetický průměr a výsledek zařadíme do 

jedné z definovaných množin. Jestliže aritmetický průměr daného kriteria bude spadat 

do množiny definovanou jako nevyhovující, je třeba navrhnout určité změny, které 

budou sloužit ke zlepšení hodnoty sledovaného kriteria kvality poskytovaných 

přepravních služeb. 
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4.1  Sledování a hodnocení prostorové dostupnosti zastávek 
 

Prostorovou dostupnost zastávek lze zařadit jako kriterium kvality hodnotící 

přepravní příležitost. Na sledovávání tohoto kriteria lze využít dopravně-sociologický 

průzkum, kdy nás bude zajímat délka chůze cestujícího na zastávku MHD. Ze 

získaných hodnot provedeme aritmetický průměr, který vyhodnotíme jako vyhovující 

nebo nevyhovující. Vyhodnocení můžeme provést například porovnáním získaného 

aritmetického průměru se střední délkou chůze cestujícího k nejbližší zastávce MHD 

vypočteného podle vzorce (2.3). Jestliže hodnota aritmetického průměru délky chůze 

cestujícího na zastávku MHD získaného z průzkumu bude překračovat hodnotu střední 

délky chůze cestujícího k nejbližší zastávce MHD o více než 50 %, výsledek označíme 

jako nevyhovující. 

 

Jako příklad hodnocení prostorové dostupnosti zastávek jsem vybral zastávku 

U Dolu Fučík 5 v městské části Poruba. Následně jsem provedl průzkum, ve kterém 

jsem se dotazoval 20 nastupujících a vystupujících cestujících na vzdálenost jejich 

zdroje nebo cíle cesty od této zastávky MHD. Jelikož se délková vzdálenost špatně 

subjektivně odhaduje, zjišťoval jsem časovou vzdálenost zdroje (cíle) cesty od zastávky 

MHD. Výsledky průzkumu jsou obsaženy v tabulce 3: 

 

Tabulka 3  Výsledky průzkumu časové dostupnosti zastávky 

     Orlová, Poruba, U Dolu Fučík 5 

Časová vzdálenost Časová vzdálenost 
Cestující 

[min] 
Cestující 

[min] 

1 10 11 10 
2 10 12 12 
3 6 13 10 
4 10 14 10 
5 8 15 6 
6 12 16 10 
7 10 17 12 
8 15 18 10 
9 10 19 8 
10 5 20 8 
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Ze získaných hodnot vypočteme aritmetický průměr časové vzdálenosti 

zastávky MHD tzm dle vzorce (4.1): 
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Průměrnou délku chůze cestujícího na zastávku MHD lzm U Dolu Fučík 5 

určíme jako součin vypočteného aritmetického průměru časové vzdálenosti zastávky a 

rychlosti chůze vch, kterou pro výpočty volíme 4,4 km.h-1: 
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Při porovnání vypočtené hodnoty se střední délkou chůze cestujícího 

k nejbližší zastávce MHD, která činí 430 m zjistíme, že vypočtená průměrná délka 

chůze převyšuje střední délku chůze o 64 %. Z těchto údajů můžeme udělat závěr, že 

kvalita prostorové dostupnosti zastávek v okolí zastávky U Dolu Fučík 5 v městské části 

Poruba je nevyhovující. 

 

 
4.2  Návrh na zlepšení prostorové dostupnosti zastávek 
 

Pro zlepšení prostorové dostupnosti zastávek MHD musíme navrhnout 

umístění zastávky do takového místa, aby došlo ke zkrácení průměrné délky chůze 

cestujícího na zastávku MHD. K tomu je nutné identifikovat zdroje a cíle cest 

cestujících, kteří se přemísťují na danou zastávku MHD nebo od ní. 

K identifikaci zdrojů a cílů cest v okolí zastávky U Dolu Fučík 5 v Orlové 

Porubě jsem použil mapu daného okolí [11] a vlastní praktického pozorování. Jako 

výsledek zkoumání zdrojů a cílů cest jsem určil osídlenou oblast, která se nachází 

v Orlové Porubě u hranic s obcí Petřvald v blízkosti silnice 1. třídy číslo I/59. Danou 

oblast jsem vyznačil žlutou barvou v obr. 6. 
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Obr. 6  Zdroje a cíle cest cestujících v okolí zastávky U Dolu Fučík 5 

 

Pro zlepšení prostorové dostupnosti zastávek MHD v této oblasti navrhuji 

využít stávající zastávku příměstské osobní dopravy Zimný důl, umístěnou na silnici 1. 

třídy číslo I/59 v městské části Město také jako zastávku městské hromadné dopravy. 

Pro zajištění dopravní obsluhy dané zastávky linkami MHD můžeme například změnit 

vedení několika spojů linky číslo č.2. Jako konečnou zastávku pro nové vedení spojů 

navrhuji zastávku Petřvald, Březiny, která se nachází na hranici obcí Orlová a Petřvald. 

Navrhované vedení spojů linky č.2 jsem vyznačil v obr. 7. 

Tento návrh bude mít kromě zlepšení prostorové dostupnosti také vliv na 

pohodlí přemístění, respektive dojde ke zlepšení přestupovosti mezi dopravními sítěmi 

hromadné osobní dopravy. Zastávka Petřvald, Březiny slouží totiž jako konečná 

zastávka pro linku č.30 městské hromadné dopravy Ostrava a linku č.3 městské 

hromadné dopravy Havířov. Dojde tak na jedné zastávce ke spojení linek tří různých 

měst. V praxi to znamená, že cestujícímu budou při dopravě mezi městy Orlová a 

Havířov nebo mezi městy Orlová a Ostrava stačit pouze dva cestovní doklady, a to 

jízdenky daných MHD. Za stávající situace se musí cestující přepravit nejprve pomocí 

linky MHD Orlová, poté linkou PHD spojující Orlovou s Havířovem nebo Ostravou a 

pak znovu přestoupit na některou linku MHD daného města. To znamená, že potřebuje 

minimálně tři cestovní doklady. 
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Obr. 7  Návrh varianty vedení linky č. 2 

 

 
4.3  Návrh na sledování a hodnocení získaných výsledků 
 

Jako výsledek návrhu na zlepšení dostupnosti zastávek MHD můžeme označit 

změnu počtu přepravených osob za určité časové období. K hodnocení výsledku 

můžeme použít statistické srovnávání. Autobusy MHD Orlová jsou vybaveny 

odbavovacím systémem EM TEST, který umožňuje záznam počtu přepravených osob 

na jednotlivých linkách. Pro hodnocení návrhu na zlepšení dostupnosti zastávek MHD 

v Orlové změnou vedení linky č.2 navrhuji zaznamenávat hodnoty počtu přepravených 

osob například do tabulky, ve které budou hodnoty počtu přepravených osob 

v základním období (tj. v době před realizací daného návrhu) a v běžném období (tj. 

v době po realizaci návrhu). Hodnocení provedeme s pomocí jednoduchého 

srovnávacího indexu, který vypočteme podle vzorce (3.20). Příklad návrhu hodnocení 

získaných výsledků je v tabulce 4, ve kterém je předpokládaná realizace návrhu konec 

roku 2009.  Jestliže hodnota srovnávacího indexu bude vetší než 1, pak daným návrhem 

došlo ke splnění stanoveného cíle, a to zvýšení dělby přepravní práce ve prospěch 

hromadné osobní dopravy. V uvedeném příkladě došlo v důsledku zvýšení kvality 

přepravy na lince č.2 ke zvýšení počtu přepravených osob o 3,8 %. 
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Tabulka 4  Návrh hodnocení výsledků statistickým srovnáváním 

Počet přepravených osob Srovnávací index 
Měsíc 

2009 2010 IQ 

Leden 31 950 33 140 1,037 
Únor 28 850 30 060 1,042 

Březen 32 100 33 810 1,053 
Duben 30 730 31 260 1,017 
Květen 32 580 34 310 1,053 
Červen 32 120 32 980 1,027 

Součet 188 330 195 560 1,038 
 

 

Počet přepravených osob ovšem není jediným důležitým ukazatelem pro 

dopravní podnik. Jako ukazatel informující o výhodnosti investic do zvyšování kvality 

přepravních služeb může sloužit rentabilita nákladů. Rentabilita nákladů je ukazatelem 

kontrolní povahy a udává, jaký hospodářský výsledek přinesla jednotka vložených 

celkových vlastních nákladů [2] (kolik zisku v Kč přinesla 1,- Kč vložených nákladů). 

Označíme-li si nákladovou rentabilitu jako p, zisk jako Q a náklady symbolem q, pak 

platí, že: 

 

q

Q
p =              (4.2) 

 
Změnu celkové průměrné nákladové rentability určíme pomocí indexu 

proměnlivého složení. Příklad vývoje zisků a nákladů na pěti linkách městské hromadné 

dopravy informují údaje uvedené v tabulce 5. Zajímá nás, jak se změnila průměrná 

nákladová rentabilita městské hromadné dopravy při zvýšení nákladů za účelem zvýšení 

úrovně kvality poskytovaných přepravních služeb v roce 2010. 

 
 

Tabulka 5  Příklad vývoje nákladů a zisků jednotlivých linek MHD 

Linka Zisk (tis. Kč) Náklady (mil. Kč) 
č. 2009 2010 2009 2010 

1 250 260 28,2 28,4 
2 450 500 50,1 50,4 
3 100 110 12,7 12,8 
4 150 160 17,2 17,4 
5 350 370 39,0 39,2 

Celkem 1 300 1 400 147,2 148,2 
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Změnu celkové průměrné nákladové rentability určíme na základě vztahu 

(3.20). Příslušný index proměnlivého složení bude mít hodnotu: 
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Což znamená, že v uvedeném příkladě celková průměrná nákladová rentabilita vzrostla 

o 7 %. 
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5  Metodika průzkumu 
 

Požadavky na přepravu osob se mění se změnou počtu obyvatel, změnou 

životní úrovně a volného času, se změnami zaměstnanosti, s koncentrací výroby a 

služeb, s prodlužováním doby studia, se snahou po časových úsporách v přepravě, 

s nedostatkem volných pracovních příležitostí v místě bydliště, s růstem individuálního 

automobilismu. Proto je třeba neustále sledovat tyto požadavky. Jako účinný nástroj pro 

sledování požadavků na dopravu může být dopravně-sociologický průzkum, který 

slouží pro hodnocení situace, plánování a stanovení cílů, a pro nasazení nástrojů 

odbytové politiky. Znalost požadavků na přepravu a jejich vývoj je základním 

předpokladem úspěšného zatraktivnění hromadné osobní dopravy v očích cestujících a 

veřejnosti. 

 

 
5.1  Návrh metodiky průzkumu v Orlové 
 

Pro průzkum požadavků na přepravu osob v Orlové navrhuji systém 

dotazování písemnou formou, kde jako podklad pro provádění průzkumu bude sloužit 

dotazník obsahující otázky sloužící pro hodnocení úrovně kvality poskytovaných 

přepravních služeb městskou hromadnou dopravou. Jako prostředek pro 

zprostředkování průzkumu navrhuji využít studenty místního gymnázia nebo obchodní 

akademie, které by si dopravní podnik najímal formou brigády vždy o letních 

prázdninách.  Tak bude zabezpečeno každoroční sledování požadavků na přepravu. 

 
Průzkum by měli prováděl alespoň dva studenti ve dvojici. Dvojice by potupně 

objížděli jednotlivé zastávky linek městské hromadné dopravy a v okolí nich by 

vyhledávala zdroje informací průzkumu náhodným výběrem. Jako zdroje informací 

mohou sloužit stávající zákazníci MHD, to znamená lidé čekající na zastávce na příjezd 

spoje, nebo cestující, kteří využily danou zastávku pro výstup. Od těchto zdrojů lze 

získat důležité informace pro hodnocení kvality stávajících poskytovaných přepravních 

služeb. Dalším významným zdrojem informaci pro následné statistické vyhodnocování 

požadavků na dopravu jsou potencionální zákazníci, což jsou lidé a rodiny žijící v okolí 

zastávek MHD. Od těchto zdrojů lze získávat informace sloužící pro zvýšení kvality 

poskytovaných přepravních služeb za účelem získání nových zákazníků a zvyšování 

přepravních výkonů. Jinými slovy, lze od nich získat informace, proč nevyužívají 
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služeb hromadné osobní dopravy a dávají přednost individuální automobilové dopravě, 

a za jakých podmínek by začali preferovat přepravu pomocí městské hromadné 

dopravy. 

 

 
5.2  Určení potřebného počtu studentů pro provedení průzkumu 
 

Abychom určili potřebný počet studentů pro provedení průzkumu, musíme si 

nejdříve stanovit jeho rozsah. Obyvatele města Orlová si můžeme označit jako základní 

soubor. Je zřejmé, že získat úplnou informaci o základním souboru je finančně náročné 

a prakticky nemožné. Jedním ze způsobů, kterým jsme schopni alespoň přibližně podat 

informaci o základním souboru, je provést náhodný výběr ze základního souboru. Proto 

navrhuji provést náhodný výběr v rozsahu 10 % základního souboru. Tento výběr by 

měl mít dostatečnou vypovídací hodnotu o základním souboru. 

Jestliže si počet obyvatel Orlové označíme jako PO, pak pro potřebný počet 

vyplněných dotazníků D, hodnotících úroveň kvality poskytovaných přepravních 

služeb, dostáváme: 

 
    3500348701,01,0 =⋅=⋅= &OPD    (5.1) 

 
Dále je nutné spočítat počet dotazníků, které je schopen jeden student vyplnit 

za jeden den, respektive za jednu pracovní směnu t v trvání osmi hodin. Pro tento 

výpočet je třeba stanovit normu nD pro dobu vyplňování jednoho dotazníku. Normu je 

možné rozdělit na čas potřebný k vlastnímu vyplnění dotazníku a čas potřebný pro 

nalezení dalšího zdroje informací. Ze zkušeností navrhuji stanovit normu pro dobu 

vyplňování jednoho dotazníku nD na 10 minut, kde 5 minut je průměrný čas vlastního 

vyplňování a 5 minut je průměrný čas pro nalezení dalšího zdroje informací. Počet 

dotazníku 1D, které je schopen jeden student vyplnit za jeden den pak vypočítáme: 

 

    5048
10

608601 ==⋅=⋅= &

Dn

t
D     (5.2) 

 
Jelikož jsem v úvodu navrhoval, aby průzkum prováděli alespoň dva studenti 

ve dvojici, z výpočtů tak vyplývá, že tato dvojice je schopna během jednoho pracovního 

dne zajistit 2 x 50 = 100 vyplněných dotazníků určených pro pozdější statistické 

zpracování za účelem sledování úrovně poskytovaných přepravních služeb. 
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Je třeba si dále uvědomit, že výsledky průzkumu v papírové formě nejsou 

vhodné na pozdější statistické vyhodnocování. Jako nejvýhodnější nástroj pro 

statistickou analýzu je výpočetní technika. Z toho důvodu navrhuji ještě využít studenty 

na převod výsledků průzkumu z papírové formy do digitální, respektive o zapsání údajů 

z dotazníků do předem připraveného elektronického formuláře. 

 

Pro výpočet počtu převedených formulářů do digitální formy jednou dvojicí za 

jednu směnu 2D’ využijeme opět vzorce (5.2) s tím rozdílem, že za normu pro dobu 

vyplňování nD’ dosadíme pouze 5 minut, jelikož zde odpadá nutnost vyhledávání zdrojů 

informací: 
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Pro převod formulářů do digitální formy jsem opět záměrně zvolil dvojici, 

neboť celodenní práce jednotlivce u počítače je dosti namáhavá a po několika hodinách 

dochází k únavě, která může vést k chybám při přepisování údajů do elektronického 

formuláře. Studenti ve dvojici se tam můžou každou hodinu střídat s tím, že jeden 

student zapisuje a druhý diktuje údaje z papírového formuláře a zároveň kontroluje 

správnost údajů zapsaných do počítače prvním studentem. 

 
Z uvedených výpočtů můžeme udělat závěr, že jedna dvojice studentů je 

schopna za dva pracovní dny získat a převést do digitální podoby 100 formulářů se 

statistickými údaji o úrovni kvality poskytovaných přepravních služeb hromadnou 

osobní dopravou. Nyní můžeme vypočítat průměrný počet digitálně získaných dat za 

jeden pracovní den jedním studentem: 
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Již můžeme určit potřebný počet studentů, které musí najmout dopravní 

podnik provozující městskou hromadnou dopravu v Orlové, aby zabezpečil navrhovaný 

průzkum. Jestliže jsme dali podmínku, že průzkum se bude odehrávat o letních 

prázdninách, máme pro jeho provedení dva měsíce, neboli 40 pracovních dní. Potřebný 

počet studentů Y tedy vypočteme jako podíl celkového požadovaného množství 

vyplněných formulářů D a počet pracovních dní, které máme k dispozici vynásobený 
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průměrným počtem digitálně získaných dat za jeden pracovní den jedním studentem 

1 D : 
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Dopravní podnik tedy musí zaměstnat minimálně 4 studenty pro provedení 

navrhovaného průzkumu. Studenti budou rozděleni do dvou dvojic, z nichž jedna bude 

vždy pracovat v terénu a vyplňovat papírové dotazníky, druhá bude převádět údaje 

z papírových dotazníku do digitální formy na vyčleněném počítači v dopravním 

podniku. Obě dvojice se budou na pracovištích každý den střídat. Z uvedeného vyplívá i 

požadavek na vyčlenění jednoho počítače s příslušným softwarem na zápis a zpracování 

získaných statistických údajů. 

 

 
5.3  Návrh plošného rozdělení průzkumu 
 

V předchozí kapitole jsme určili celkový rozsah průzkumu i potřebný počet 

studentů na jeho zabezpečení. Nyní je třeba ještě určit dílčí rozsahy průzkumu 

v jednotlivých městských částech. Navrhuji proto rozdělit potřebný počet vyplněných 

dotazníků Di v jednotlivých městských částech přímoúměrně počtu jejich obyvatel. 

Orientační rozdělení celkového rozsahu průzkumu jsem uvedl v tabulce 6: 

 
Tabulka 6  Rozdělení rozsahu průzkumu do městských částí 

Městská 
část 

Počet 
obyvatel 

Di 
počet zastávek 

MHD 
1. Město 2 471 250 11 
2. Lazy 274 30 4 

3. Poruba 5 604 560 6 
4. Lutyně 26 521 2 660 19 

 D = ΣDi = 3 500  

 

Nakonec ještě spočítáme, kolik dotazníků z
iD  připadne na jednu zastávku 

MHD v každé městské části. Počet potřebných dotazníků na jednu zastávku městské 

části spočítáme jako podíl celkového počtu dotazníků určených pro městskou část Di a 

počtu zastávek v dané městské část zi: 

 

     
i
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D
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Výsledné hodnoty potřebných dotazníků na jednu zastávku v dané městské 

části uvádím v tabulce 7: 

 
Tabulka 7  Rozdělení rozsahu průzkumu mezi zastávky MHD 

Městská část z
iD  

1. Město 23 
2. Lazy 7 

3. Poruba 93 
4. Lutyně 140 

 
 
Tyto vypočtené hodnoty jsou pouze orientační, přesnější rozdělení dotazníků 

mezi jednotlivé zastávky se může určit na základě praktických zkušeností založených na 

znalosti hustoty obyvatel v okolí konkrétních zastávek. V příloze 3 uvádím příklad 

rozdělení potřebných dotazníků mezi všechny zastávky MHD, které se nacházejí na 

území města Orlová. 

 
 
 

5.4  Obsah dotazníku 
 

Obsah dotazníku sloužícího pro sledování úrovně kvality poskytovaných 

přepravních služeb navrhuji rozdělit na tři části. První část bude obsahovat identifikační 

údaje dotazníku, jako jsou městská část, zastávka, v jejímž okolí byl dotazník vyplněn a 

číslo dotazníku. Tyto údaje jsou důležité pro pozdější dílčí hodnocení kvality 

poskytovaných přepravních služeb v jednotlivých městských částech a v okolí 

jednotlivých zastávek. Bez těchto identifikačních údajů by bylo možné zpracovávat 

pouze souhrnné hodnocení a mohlo by dojít ke zkreslení některých kritérií hodnotících 

kvalitu přepravních služeb. Vysoká hodnota určitého kritéria v jedné městské části by 

v souhrnném hodnocení zkreslila nízkou hodnotu stejného kritéria v jiné městské části. 

Také navrhuji mít tyto údaje již vyplněné v předtištěné formě. Jejich 

vyplňování v průběhu vlastního průzkumu by prodlužovalo dobu potřebnou pro 

vyplnění celého dotazníku. 

Druhá část by obsahovala identifikační údaje zdroje informací pro hodnocení 

úrovně kvality poskytovaných přepravních služeb, jako jsou pohlaví, věk a dosažené 

vzdělání. Pro způsob vyplňování dotazníku doporučuji volit výběrovou metodu. Tato 

metoda je rychlejší než přímé vyplňování konkrétních údajů a výhodnější pro pozdější 

statistické zpracovávání. 
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Třetí část by měla obsahovat otázky, který budou sloužit k následnému 

hodnocení kvality přepravních služeb pomocí metod matematické statistiky. Průzkum 

může být zaměřený na hodnocení kvality přepravních služeb očima stávajícího nebo 

potencionálního zákazníka. Proto navrhuji třetí část navíc rozdělit na otázky pro 

stávající zákazníky, kteří používají hromadnou osobní dopravu pravidelně, a na otázky 

pro potencionální zákazníky, kteří používají pro přemisťování individuální 

automobilovou dopravu. 

Poslední část bude obsahovat alespoň tyto body pro následné statistické 

vyhodnocování: 

• určení cíle pravidelné přepravy (škola, zaměstnání), 

• určení způsobu pravidelné přepravy (HOD, IAD), 

• podmínky potencionálních zákazníků, kteří využívají IAD, pro upřednostňování 

HOD před IAD, 

• otázky pro stávající zákazníky pravidelně využívající HOD, které hodnotí 

úroveň poskytovaných přepravních služeb, 

• souhrnné hodnocení jednotlivých kriterií kvality poskytovaných přepravních 

služeb stávajícími zákazníky. 

Příklad navrhovaného dotazníku jsem uvedl v příloze 4. 

 

 
5.5  Náklady na provedení průzkumu 
 

Celkové náklady na provedení navrhovaného průzkumu se budou skládat 

z variabilních nákladů (mzdové náklady studentů provádějících průzkum, náklady na 

spotřební materiál zahrnující kancelářský papír a inkoust nebo toner do tiskárny pro 

výrobu dotazníků) a fixních nákladů (pořízení tiskárny a výpočetní techniky 

s potřebným softwarem). 

Mzdové náklady nM studentů určíme jako součin celkového počtu studentů 

provádějících průzkum (4 studenti), počtu pracovních dní, kdy budou studenti 

zaměstnání dopravním podnikem (předpoklad je 40 dní), hodinovou sazbou brigádníka 

(cca 45,- Kč/h) a počtu hodin jednoho pracovního dne (8 hodin): 

 
57600845404 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= tMpYn hodSM ,- Kč 
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Náklady na spotřební materiál zahrnují náklady na nákup kancelářského papíru, 

inkoustu nebo toneru do tiskárny pro výrobu dotazníků a propisek na vyplňování 

dotazníků. Průměrná cena toneru do tiskárny, který vystačí na tisk 7 000 stran je 1 000,- 

Kč, cena balíku kancelářského papíru do tiskárny formátu A4 v rozsahu 500 ks se 

pohykuje okolo 100,- Kč a cena propisek se pohybuje okolo 25 Kč,- na kus. 

Za předpokladu, že každý student bude potřebovat alespoň dvě propisky, 

náklady na spotřební materiál nS určíme takto: 

 

1900)258(1000)
500

100
3500( =⋅++⋅=Sn ,- Kč 

 
Celkové variabilní náklady nvar na provedení průzkumu za účelem sledování 

úrovně kvality přepravních služeb spočteme jako součet mzdových nákladů a nákladů 

na spotřební materiál, tedy: 

 
59500190057600var =+=+= SM nnn ,- Kč 

 
Fixní náklady se skládají z pořízení tiskárny a výpočetní techniky 

s požadovaným softwarem. Jejich vyčíslení zde uvádět nebudu, jelikož jejich určení 

závisí na mnoha faktorech. Jednak ceny výpočetní techniky a tiskáren se pohybují 

v širokém rozmezí a dopravní podnik již může disponovat těmito prostředky. Na 

vybavení výpočetní techniky softwarem potřebným pro vkládání a pozdější 

zpracovávání statistických dat navrhuji vypsat výběrové řízení, kdy se vybere 

nejvýhodnější nabídka některé softwarové firmy. 
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6  Zhodnocení návrhu 
 

Kvalita přepravy hraje významnou roli v městské hromadné dopravě. Pokud 

chceme, aby cestující začali preferovat městskou hromadnou dopravu v Orlové před 

individuální automobilovou dopravou, musí jim být nabídnuta přeprava na určité 

kvalitativní úrovní. 

Kvalitu dopravy lze posuzovat podle určitých kriterií. Pokud chceme zvýšit 

kvalitu přepravy v Orlové, musíme sledovat a hodnotit jednotlivá kriteria kvality. 

Z toho důvodu jsem navrhl zjišťovat preference jednotlivých kriterií kvality přepravy ze 

strany stávajících i potenciálních cestujících pomocí dopravně-sociologického 

průzkumu. Pro realizaci každoročního průzkumu jsem navrhl zaměstnat celkem 4 

studenty formou brigády vždy o letních prázdninách. V práci jsem také stanovil celkové 

náklady na provádění průzkumu a obsah dotazníku jako hlavního nástroje pro zápis 

statistických údajů. 

Výsledky průzkumu mají sloužit jako podklad pro následné vyhodnocení 

pomocí aplikací matematické statistiky. Jako příklady aplikací matematické statistiky, 

které mohou sloužit pro vyhodnocování získaných údajů jsem uvedl regresivní analýzu, 

modelaci časových řad, statistické srovnávání, statistickou indukce a statistické 

hypotézy. 

Ve svém návrhu na sledování a hodnocení poskytovaných přepravních služeb 

používám jednoduchý aritmetický průměr jako nejpoužívanější nástroj matematické 

statistiky. Provádím sledování a hodnocení prostorové dostupnosti zastávky MHD 

Orlová, Poruba, U Dolu Fučík 5. Jako hodnotící kriterium kvality používám průměrnou 

délku chůze cestujícího na zastávku MHD. Ze získaných výsledků vytvářím návrh na 

zlepšení prostorové dostupnosti zastávek a to zajištěním dopravní obsluhy zastávky 

Orlová, Město, Zimný důl linkami MHD Orlová. Pro zajištění dopravní obsluhy dané 

zastávky jsem navrhl využít některé spoje linky č.2. V návrhu se dále již nevěnuji 

podrobnému upřesnění počtu spojů, které by měli zajišťovat dopravní obsluhu zmíněné 

zastávky, ani časové synchronizaci s linkami MHD Havířov a Ostrava u konečné 

zastávky Petřvald, Březiny, protože tato problematika již přesahuje vymezený rámec 

této práce. 

 Hlavní cíl mého návrhu je zlepšit úroveň poskytovaných přepravních služeb 

městskou hromadnou dopravou v Orlové a tím přispět ke zvýšení dělby přepravní práce 

ve prospěch hromadné osobní dopravy. Pro sledování a hodnocení výsledku jsem navrhl 
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použít statistické srovnávání, kde jako základní nástroj slouží srovnávací index. Pomocí 

srovnávacího indexu můžeme vyhodnotit, zda došlo ke splnění stanoveného cíle, a to 

k navýšení počtu přepravených osob po zajištění dopravní obsluhy navržené zastávky. 

Jako hlavní nedostatek svého návrhu vidím především v omezeném 

praktickém použití navržených aplikací matematické statistiky při řešení zadaného 

problému. Ve svém návrhu jsem se snažil použít vědomosti a dovednosti získaných 

během studia. Vzhledem k tomu, že ve studijním plánu mého oboru nebyl začleněn 

žádný předmět věnující se matematické statistice, omezil jsem se na věcný popis daných 

aplikací. Ve svém návrhu poté využívám pouze jednoduchých statistických nástrojů 

jako aritmetický průměr nebo srovnávací indexy, abych se vyvaroval nesprávných 

závěrů, plynoucích z nedokonalých znalostí matematické statistiky. 
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7  Závěr 
 

Obsahem této diplomové práce je návrh využití matematické statistiky při 

sledování úrovně kvality poskytovaných přepravních služeb dopravním podnikem 

provozujícím městskou hromadnou dopravu se zaměřením na město Orlová. 

V první části uvádím všeobecné požadavky na hromadnou osobní dopravu a 

dopravní podnik. Je zde stručný popis města Orlová a jeho základní charakteristiky 

dopravní sítě, jako je provozní délka, hustota, provozní délka jednotlivých linek, 

průměrná vzdálenost mezi zastávkami a linkový součinitel. První část také obsahuje 

informace o dopravci provozujícím městskou hromadnou dopravu v Orlové. 

V další části definuji pojem kvalita a zabývám se popisem jednotlivých kritérií 

hodnocení kvality hromadné osobní dopravy, jako je doba a rychlost přemístění, 

bezpečnost dopravy, přepravní příležitost, spolehlivost a přesnost, pohodlí přemístění, 

informovanost, vliv dopravy na životní prostředí, cena za přepravu a tarifní systém. 

Následují vybrané aplikace matematické statistiky, které se dají použít při sledování 

úrovně kvality poskytovaných přepravních služeb.  

V třetí části se věnuji návrhu sledování a hodnocení kvality poskytovaných 

přepravních služeb pomocí matematické statistiky. Navrhuji zde hodnotit prostorovou 

dostupnost zastávek MHD pomocí aritmetického průměru s následným návrhem na 

zlepšení prostorové dostupnosti zastávek MHD v Orlové. Pro uskutečněné sledování 

získaných výsledků jsem navrhl použít statistické srovnávání. 

V poslední části navrhuji metodiku provádění průzkumu v Orlové jako 

základní zdroj statistických dat pro následné zpracovávaní pomocí zmíněných aplikací 

matematické statistiky. Určuji rozsah průzkumu, potřebný počet zaměstnaných 

studentů, vyčíslení nákladů na jeho realizaci a obsah dotazníku. 

Doufám, že alespoň některé části této diplomové práce budou použity v praxi 

při sledování a hodnocení kvality přepravních služeb městské hromadné dopravy 

provozované na územích měst a jejich okolí, a že zlepšení kvality přinese ekonomické i 

mimoekonomické efekty. 
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