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Integrovaný dopravní systém(IDS) je systém dopravní obsluhy 
určitého uceleného území veřejnou dopravou, zahrnující více druhů 
dopravy (např. městskou, regionální, železniční apod.) nebo linky více 
dopravců, jestliže jsou cestující v rámci tohoto systému přepravováni 
podle jednotných přepravních a tarifních podmínek.
Doprava bývá v rámci IDS zajišťována různými dopravními prostředky: 
železnicí, metrem, tramvajemi, trolejbusy, autobusy, lanovkami nebo 
plavidly. 

Integrace může zahrnovat i návaznosti na cyklistickou nebo 
automobilovou dopravou formou P+R, B+R nebo K+R. 

Na dopravě v rámci IDS se mohou účastnit různí dopravci, přičemž 
jízdní řády jednotlivých linek v rámci IDS by měly být optimalizovány, 
a to bez ohledu na to, který dopravce dotyčnou linku provozuje. 
Cestující v integrované dopravě používají jednotné jízdenky, které lze 
použít v celém systému bez ohledu na dopravce a použitý dopravní 
prostředek. 



Důvody integrace veřejné hromadné dopravy 
- problémy ve veřejné hromadné dopravě 

• Suburbanizace– roste poptávka přes hranice město / region
• Roztříštěnost tarifů – jízdenky neplatí na všechny druhy dopravy / 

dopravce, při přestupu nutno koupit novou jízdenku.
• Nejsou sladěny přepravní podmínky – přeprava kočárků, kol, lyží.
• Nedostatečná koordinace jízdních řádů – proklady, návaznosti
• Nerovnoměrné vytížení kapacity vozidel a dopravních cest 

(přetížené úseky), komplikace při mimořádných událostech 
(vysoká závislost na jednom druhu dopravy / dopravci)

• Časová a směrová nabídka linek a spojů neodpovídá současným
požadavkům 



Důvody integrace veřejné hromadné dopravy 
- problémy ve veřejné hromadné dopravě 

Důvody poklesu využití veřejné dopravy

• Chybějící nebo nekvalitní přestupní zastávky, chybějící záchytná
parkoviště, nekoordinovaná výstavba nebo modernizace 
infrastruktury.

• Souběžné vedení spojů / druhů dopravy = duplicitní financování.
• Není koordinována objednávka železnice (je-li více objednavatelů)

nebo železnice (kolejová doprava) neplní roli páteřní dopravy.
• Zpožďování spojů – není koordinovaně řešena preference 

(například u příměstských autobusů)
• Nízká informovanost a propagace HD (MHD).



Roztříštěnost tarifů veřejné dopravy před integrací



Důvody integrace veřejné hromadné dopravy

nehospodárná - konkurenceschopnost vůči IAD klesá - ztrátovost
HD roste atd.



Definice integrovaného dopravního systému

Integrovaný dopravní systém (IDS) = propojení všech druhů
městské a regionální dopravy do jednoho celku.

V rámci integrace jsou maximalizovány výhody a minimalizovány
nevýhody jednotlivých druhů dopravy.
To zvyšuje atraktivitu veřejné dopravy pro cestujícího a zároveň

zvyšuje efektivitu pro objednavatele.

Znaky IDS:
1 jízdenka
1 tarif
1 jízdní řád
1 síť

IDS využívá synergický efekt -výsledek celku je více než pouhý 
součet jeho součástí.
Příklad synergického efektu: nově zřízená návaznost mezi 2 linkami.



Integrovaný tarif = základ IDS



Princip integrace

Příklad (malého) města s 1 městskou linkou a 2 linkami regionálními

Vytížení městských a příměstských linek před integrací:



Vytížení integrované průjezdné linky:

Odstraněním tarifních a dalších bariér lze městskou a příměstskou
dopravu propojit a odstranit souběhy:
• namísto 3 linek provozovat jenom jednu průjezdnou z jedné části 

regionu přes centrum města do druhé části regionu,
• potenciál úspory - možno zkrátit interval nebo zavést nové spojení

bez dodatečných nákladů tam, kde je to více potřeba,
• integrovaná linka je (v modelovém případě) rovnoměrně využitá

po celém území města, v praxi záleží na místních podmínkách.



Rozdíl mezi IDS a ostatními druhy spolupráce v HD

IDS se od ostatních druhů spolupráce v hromadné dopravě liší:
• právně samostatný koordinátor,
• vlastní personál a majetek,
• koordinátor přebírá hlavní kompetence, kompetence se neomezují 

jen na tarifní oblast,
• zapojení silniční i kolejové dopravy.

Přechod od neintegrované dopravy k IDS:



Integrace (veřejné) hromadné dopravy 

• (příměstské) vlaky - jsou používány i pro městskou dopravu
• příměstské autobusy -jsou používány i pro městskou dopravu
• městské autobusy - jsou používány i pro příměstskou dopravu
• další druhy dopravy jsou používány pro městskou i příměstskou

dopravu.

Vlivem integrace vznikají odlišné (specifické) nároky na:
• vozidla,
• infrastrukturu (tratě / zastávky),
• personál,
• rozdíly mezi druhy dopravy / dopravci se stírají, neplatí striktní

rozdělení jako dříve.



Integrovaná hromadná doprava



Integrovaná hromadná doprava




