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Vznik integrovaných dopravních systémů

V západní Evropě, především v Německu – typická forma
tzv. Verkehrsverbund – první IDS na světě vznikl v Hamburku.

• 1965 - Hamburk (HVV – Hamburger Verkehrsverbund)
• 1972 – Mnichov (MVV – Münchner Verkehrs- und Tarifverbund)
• 1977 – Stuttgart (VVS – Verkehrsverbund Stuttgart)
• 1990 – Curych (ZVV – Zürcher Verkehrsverbund)
• 1994 – Karlsruhe (KVV – Karlsruher Verkehrsverbund)
• 1998 – Drážďany (VVO – Verkehrsverbund Oberelbe)
• Dnes cca 2/3 rozlohy a 80 % obyvatel Německa
• Ve Švýcarsku dlouhodobě integrovaný přístup k řešení VHD

Zaznamenán byl nárůst cestujících a tržeb, posílení role veřejné 
hromadné dopravy lepší modal split.



Počátky integrace v Československu

První pokus v roce 1985 Gottwaldov (Zlín)



IDS v ČR - nacházejí se v různém stupni integrace: 
Pražská integrovaná doprava PID 
Středočeská integrovaná doprava SID 
Českobudějovická integrovaná doprava IDS ČB 
IDS Tábor (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) 
JIKORD s. r. o. (Jihočeský koordinátor dopravy) 
POVED, s. r. o. (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) 
Integrovaná doprava Karlovarského kraje IDOK
Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje 
Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL 
Jablonecký regionální integrovaný dopravní systém JARIS 
Východočeský dopravní integrovaný systém VYDIS 
Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého kraje IREDO
Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje IDS Pk 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje IDS JMK 
Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK 
Zlínská integrovaná doprava ZID 
Ostravský dopravní integrovaný systém ODIS 



Organizační integrace – 3-úrovňový model IDS



Rozdělení integračních opatření

Cíl: propojit (zaintegrovat) jednotlivé druhy dopravy do 1 celku

Integrační opatření = propojení jednotlivých komponent dopravní 
nabídky, infrastruktury a provozu - lze rozdělit do skupin:
• Dopravně-provozní
• Stavební
• Technická
• Organizační
Dopravní systém může být považován za IDS tehdy, jsou-li hlavní 
opatření z každé skupiny alespoň na nízkém stupni integrace 
(nestačí tedy jen zavést čipové karty).



Integrační opatření

Dopravně-provozní – prostorová a časová integrace (úpravy vedení 
linek a jízdních řádů): přímé spojení, koncentrace nabídky, koordinace 
jízdních řádů, omezení souběhů.

Stavební – přestupní body, společné užívání zastávek, záchytná 
Parkoviště P+R, B+R, K+R.

Technická – společné užívání tratí a zařízení: odbavovací systém, 
Preferenční opatření, informační systémy, vlakotramvaje a další 
vícesystémová vozidla.

Organizační – zřízení koordinátora, jednotné tarifní a přepravní 
podmínky, jednotné standardy kvality, komplexní informace a společný 
marketing.



Vztahy a závislosti mezi integračními opatřeními

Základní (zjednodušená) systematizace integračních opatření::

Složitější vztahy a závislosti mezi integračními opatřeními:



Dopravně-provozní opatření

- propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých
dopravců respektive druhů dopravy:

- úprava vedení linek a jízdních řádů

• prostorová integrační opatření - vedení linek
• časová – úprava jízdních řádů 



Dopravně-provozní opatření
Prostorová integrační opatření - vedení linek

propojení linek – integrace podél směru tras linek



Dopravně-provozní opatření
Prostorová integrační opatření - vedení linek

integrace napříč trasami linek (dopravní výkony přibližně stejné)

Před integrací:
rozdělený nástup, 
roztříštěné vedení linek

Řešení– koncentrace nabídky:
sjednocení nástupních zastávek / 
sloučení souběžných nebo podobných linek.

Výhody: posílení kapacity více vytížených linek,
zkrácení intervalů vytížených linek,
lepší přizpůsobení nabízené kapacity poptávce v úseku 
s maximálním vytížením
zvýšení produktivity oběhů vozidel
zjednodušení sítě linek
lepší možnost koordinace jízdních řádů



Dopravně-provozní opatření

Prostorová integrační opatření - vedení linek
omezení souběhů linek – omezení paralelních linek (úspora
dopravních výkonů)

Důvody omezení souběhů
- preference kolejové dopravy,
- ekonomické (úspory výkonů, zhodnocení kolejové infrastruktury,
- ekologické,
- provozní (např. odlehčení přetížené infrastruktury – terminálů).

Možnosti řešení souběhů
- zrušení souběhu (zrušení / zkrácení autobusové linky ke kolejové
dopravě, náhrada jinou linkou v návaznosti na kolejovou dopravu),

- omezení souběhu (prodloužení intervalu autobusu příp. nasazení
kapacitnějšího vozidla, zrušení části souběžných linek),

- proložení jízdních řádů autobusů a kolejové dopravy.



Stavební integrační opatření

Důvody realizace stavebních opatření:

- oddělený vývoj různých druhů dopravy v minulosti 
(kolejové a nekolejové),

- souvislost s dopravně-provozními opatřeními – např. kvalitní
přestupní zastávky a uzly jsou předpoklad pro úpravy sítě linek,

- integrace kolejové dopravy vyžaduje často zkapacitnění tratí
(oddělení dálkové a regionální dopravy, mimoúrovňová křížení aj.)

- zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy,
- zamezení nekoordinovaného vývoje investic.



Propojovací tratě 

- umožňují nová přímá spojení (například z regionu do centra města),
- doplňují stávající síť nebo umožňují její zkapacitnění,
- jsou předpokladem pro realizaci dopravně-provozních opatření
(např. propojení linek, odlehčení center měst atd.). 

Např. Praha tzv. Nové spojení (2008)
- jde o propojení tratí z centra Prahy do Libně/Vysočan,
- zlepšení pro dálkovou dopravu,
- posílení příměstské železnice, ale kapacita tratí i nadále umožňuje
jen částečnou průjezdnost, koexistence s dálkovou dopravou 
(omezená kapacita tratí v Praze a okolí).



(Kvalitní) p řestupní uzly

Význam pro města a obce:

- dobrá dopravní obsluha díky koncentraci linek,
- vyšší atraktivita hromadné dopravy,
- stávají se přirozenými centry, ovlivňují tvář měst a obcí 
a ovlivňují vnímání hromadné dopravy jako takové,

- vyšší nároky na architektonické ztvárnění,
- atraktivní provedení místa přestupu,
- jsou městotvornými prvky - v jejich blízkosti vznikají obchody, 

služby atd.



pro návrh a umístění přestupních uzlů je třeba zohlednit:

- umístění co nejblíže místu křížení linek nebo druhů dopravy,
- co nejkratší pěší přesun cestujících mezi dopravními prostředky,
- dobrá přehlednost a viditelnost mezi cestujícími a dopravními

prostředky,
- minimalizace betonových bariér,
- kvalitn ě fungující návaznosti a krátké přestupní doby,
- nízké náklady na provoz linek, 
- minimalizace různých zajížděk apod.

Návrh přestupních uzlů



Stavební integrace 
- přestupní uzly

- společná zastávka



Společné zastávky pro více druhů dopravy

Současný stav:
- rozdíly mezi špičkami a ostatními obdobími se stírají,
- rostou požadavky cestujících na kvalitu a požadavky objednavatelů 
na efektivitu ,

- je nutno zlepšovat přestupní vazby (mj. společnými zastávkami 
autobusů a tramvají).

Výhody společných zastávek pro více druhů dopravy:
- pohodlí pro cestující,
- bezpečnost pro všechny účastníky provozu,
- zkrácení cestovních dob (díky krátkým přestupům),
- úspora nákladů na výstavbu a údržbu podchodů, nadchodů atd.,
- staví se jen 1 nástupní ostrůvek, 1 čekárna, 1 informační panel atd.,
- úspora nákladů na vybavení zastávek.



Společné zastávky pro více druhů dopravy

- užívání společného nástupiště
- užívání společné nástupní hrany



Užívání společného nástupiště pro více druhů dopravy

Dopravní prostředky zastavují vedle sebe nebo za sebou, ale neužívají
společnou nástupní hranu.
- především pro dopravní prostředky s různou výškou nástupní hrany
např. vlak + bus, metro + bus,

- případně pro dopravní prostředky se stejnou výškou nástupní hrany 
ve zvláštních situacích (např. ve spojení s obratištěm, nebo 2 linky
metra atd.).



- dopravní prostředky zastavují u společné nástupní hrany, mají 
společnou jízdní dráhu,

- především pro dopravní prostředky se shodnou nebo podobnou 
výškou nástupní hrany (např. bus + tram).

Komplikace u společných zastávek tramvají a autobusů
- opotřebení tramvajového tělesa,
- vzájemné zdržování vozidel,
- nutnost řešit výjezd a nájezd 
na tramvajovou trať.

Užívání společného nástupiště pro více druhů dopravy



Kritéria pro navrhování společných zastávek autobusů a tramvají:

- osová vzdálenost kolejí – dostatečná šířka tramvajového tělesa pro 
provoz autobusů,

- výška a šířka nástupní hrany – nástup z vozovky podstatně zpomaluje
nástup a výstup cestujících (Praha 12-20 cm, Drážďany 20-23 cm), 

- obraty cestujících v zastávkách – pokud je již v současné době (bez
přestupu bus+tram) zastávka silně zatížená, je třeba počítat s delšími
zastávkovými pobyty vozidel,

- komplikovanost manévrů v okolí zastávky – jízda spojů před a za
zastávkou rovně umožňuje maximální počet spojů, odbočování části
spojů, signalizace v okolí zastávky aj. snižuje kapacitu zastávky,

- počet spojů ve špičkové hodině – do 60 spojů / hod.(lépe do 50),
nedostatečná výška nástupní hrany, vysoké obraty cestujících 
a komplikované manévry vozidel v blízkosti zastávky podstatně snižují 
maximální počet spojů v zastávce za hodinu.



Technická integrace – vlakotramvaje v Karlsruhe a okolí



Opatření ke zvýšení propustnosti zastávek

- kolejová splítka
- rozdělený nástup cestujících



Záchytná parkoviště P+R, B+R, K+R

- jsou přínosem, pokud neexistuje prostorově, časově nebo ekonomicky
přiměřená nabídka autobusové dopravy,

- P+R orientovaná na hromadnou dopravu – většina cesty 
realizovaná hromadnou dopravou, jen kratší část autem 
(např. parkoviště u železnice v regionu),

- P+R orientovaná na individuální dopravu – většina cesty autem, 
jen kratší část hromadnou dopravou (např. parkoviště u metra na 
okraji města).



Časová integrační opatření 
= časová koordinace jízdních řádů linek mezi sebou

- proklady jízdních řádů,
- zajištění návaznosti mezi linkami.

Proklady jízdních řádů
Cíle: 
rovnoměrné rozložení intervalů mezi spoji a rovnoměrná obsazenost
spojů.

Intervalové rodiny = skupiny násobků intervalů, které lze mezi sebou 
prokládat.

Intervalová rodina                      Interval (v minutách)
1      3; 6; 12; 24* (*= opakuje se až po 120 min.)
2      3,75; 7,5; 15; 30; 60; 120
3      5; 10; 20; 40* (*= opakuje se až po 120 min.)



Zajištění návazností mezi linkami

Integrální taktový grafikon
= síťově provázaný jízdní řád s pravidelným intervalem a pravidelnými
návaznostmi v uzlových bodech:

- uplatňuje se především v železničních sítích (nejznámější příklad
Švýcarsko a Německo, ale částečně i v ČR),

- infrastruktura by se měla přizpůsobit navrhovanému JŘ.

Uzlový bod – tzv. nulová osa grafikonu – po 15, 30, 60 … minutách




