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K použití tohoto materiálu:

Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a
regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních materiálů. Uživateli
výstupů projektu jsou instituce vyššího vzdělávání.

Kvůli velikosti, a v některých případech i počtu individuálních projektů není možné
podrobně přiblížit každý jednotlivý výstup a zahrnout ho do těchto textových materiálů.

Následující soubor materiálů má sloužit jako PORTAL (vstupní brána) a ulehčit přístup
k jednotlivým projektům a detailním výsledkům prostřednictvím přednášejících.

Tento materiál si neklade za cíl kompletnost.

Protože očekávání přednášejících vzhledem k tomuto materiálu jsou dosti rozdílné - jsou
ve stupnici od „poskytnutí přehledu o výsledcích výzkumných projektů EU ve specifických
oblastech až po poskytnutí speciálních a detailních výsledků jednotlivých projektů“ — tento
materiál je pokus o více nebo méně úspěšný kompromis, který by měl uspokojit všechny
skupiny uživatelů.

Předložené kompendium obsahuje výsledky z projektů EU, doplněné o výsledky z národních
výzkumných projektů. PORTAL děkuje partnerům a spolupracovníkům těchto projektů.
Úplný seznam projektů, konsorcií a citovaná literatura je na konci materiálu.

Tento materiál, obsahující výsledky projektů na téma “Integrované dopravní systémy“
sestavili Carlos Manuel Mozos, Ana Aliseda a José María Coronado (E.T.S. de Caminos,
Canales y Puertos, Universidad de Castilla-La Mancha) a Hans Verbruggen (langzaam
Verkeer) roku 2001 a upravili jej po workshopu s lektery roku 2002.

GUIDE

MIMIC

PIRATE
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1. Úvod

1.1 Definice
Čím dále, tím větší problémy v dopravě nejen na území měst, ale i při cestách na velké
vzdálenosti vedou k rozsáhlým kongescím a způsobují ekonomické a environmentální
problémy.

Namísto cest ode dveří ke dveřím osobním autem, by udržitelnější model veřejné dopravy
měl cestujícím poskytnout možnost „plynulé cesty“, využitím pružné kombinace
charakteristik jednotlivých druhů dopravy a rozsáhlé nabídky navzájem propojených
dálkových, regionálních a místních sítí veřejné hromadné dopravy.

Studijní materiál na téma „Integrace dopravních systémů je možné posuzovat na různých
úrovních a z pohledu různých hledisek a různých záležitostí (viz též obr.1 a tabulka 1).

 Úroveň 1: Socio-ekonomické prostředí

Zohlednit se musí sociální a socio-kulturní cíle, využívání území, ekologické cíle jako i
ekonomická politika. Tato hlediska dosahují té nejvyšší míry důležitosti a určují rámec, ve
kterém bude dopravní systém provozován.

Vzhledem k exponenciálním dopadům mobility, je její vliv též aktivní v opačném smyslu:
politika využívání území a stejně tak i ekonomická politika jsou do značné míry ovlivňovány
vývojem mobility. Proto je též nutné integrovat politiku mobility do plánování na nejvyšší
úrovni.

Je potřebné si uvědomit samoupevňující efekt dopravní politiky (tzv. mobilita mýdlových
bublin). Za poslední desetiletí mobilita obyvatelstva prudce vzrostla pod vlivem
ekonomického a územního plánování. Toto mělo též vliv na dělbu přepravní práce,
průměrnou délku cest a i na jejich účel. Ve větších městech můžeme skutečně konstatovat,
že relativní nárůst dopravy je nejvýznamnější na nedostředivých vztazích a že cesty se také
stávají stále komplexnějšími. Toto je zapříčiněno sociologickými změnami, městskou
územněplánovací politikou, vytvářením dopravních příležitostí (stavba dálničních
tangenciálních spojení a novou tangenciální veřejnou dopravou). Je jasné, že posledně
jmenované položky tento vývoj jen upevňují. Dokonce i když to oceníme — je ještě stále
potřebné mít k dispozici regulační nástroje, které nám pomohou zvládnut nebo se vyhnout
tomuto samo-zesilujícímu vývoji.

 Úroveň 2: Politika mobility

Na této úrovni jako i na nižších úrovních se musí vzájemně integrovat dopravní politika a
využívání území. Vzhledem k množství zainteresovaných partnerů je potřebné vytvořit
projektová partnerství. Dokončit je též třeba rámec pro vytvoření a fungování dopravního
managementu. Účelem je ovlivnit dopravu nejen prostřednictvím pozemkově orientovaných
opatření, ale též prostřednictvím politik orientovaných na aktuální poptávku. Toto si
vyžaduje investice do telematiky a nové ICT- technologie, které budou k dispozici. Tyto jsou
podmínkou pro udržitelný rozvoj směrem k integrovaným dopravním systémům (telematický
program EU). Tento druh vývoje určuje rámec, do jaké míry by veřejná doprava měla hrát
úlohu v intermodální dopravě.
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 Úroveň 3: Dopravní sítě a územní plánování:

Tvar dopravních sítí a formy městského rozvoje do velké míry určují normy mobility.
Významné změny v územním plánovaní mají velký vliv na poptávku po dopravě a dělbu
přepravní práce. Integraci dopravních systémů je třeba vzít v úvahu již v počátečních etapách
přípravy regionálních a městských územních plánů. Odstraňování překážek v existující
infrastruktuře a službách je nutnou, i když ne jedinou podmínkou úspěšného přestupního
uzle. Veřejná doprava by měla vytvářet systémy, které budou využívat dopravní řetězce. Z
tohoto důvodu by systémy měly být založeny na principu uzlů, který by odrážel formy
městského rozvoje. Takové uzly mohou být užitečné jako přestupní uzly v rámci systému
veřejné dopravy nebo mezi veřejnou dopravou a cyklistickou dopravou.

 Úroveň 4: Okolí přestupní stanice:

Poloha hlavního přestupního uzlu může mít obrovský vliv na formy rozvoje širokého okolí
tohoto území. Každý uzel v dopravním systému je ve skutečnosti prostředkem přestupu a
současně místem přístupu k dopravní síti. Je důležité zachovat jasné, bezpečné a viditelné
spádové území, ulehčující způsoby přepravy (autobusy, chodníky pro chodce a cyklistické
komunikace, „park & ride, „kiss & ride). Investice do intermodálních infrastruktur spolu s
možnými změnami v územním plánování, možnostmi zvýšení hodnoty majetku a vznikem
rozvojových podnětů a nových pracovních příležitostí mohou vytvořit vhodné podmínky na
podporu regenerace existujících městských zón. Nový městský rozvoj by měl vycházet z
dobré dostupnosti, kterou vytváří přestupní uzel v dopravním systému, který takto vytváří
poptávka po službách veřejné hromadné dopravy. Na druhé straně by se mělo zabránit
umístění přestupních uzlů v nezastavěné oblasti (např. v případe zón Park & Ride), protože
by to mohlo vyvolat nechtěnou atraktivitu nebo neočekávané následky v územním
plánovaní. Použití takového typu přestupního uzlu by se mohlo obmezit jen na intermodální
přestup. Na této úrovni občané a uživatelé působí jako účastníci mobility, jako „rezidenti“
nebo jako tranzitní cestující v okolí přestupního uzlu.

 Úroveň 5: Infrastruktura rozhraní:

Plánování přestupního uzlu je technický problém, který musí brát v úvahu potřeby a priority
uživatelů. Dostupnost, bezpečnost, některé služby a dobrý informační systém umožní
minimalizovat čas přestupu a snížit počet přemístění a úrovňových změn, jako i omezit
dezorientaci. Hodnocené projekty obsahují nejlepší praktické příklady v oblasti přestupních
uzlů a jejich hodnocení. Tyto informace jsou cenné pro dopravní plánovače, architekty,
inženýry a interiérové architekty, protože jim pomáhají dospět k optimálním řešením.
(PIRATE)

Složitost tohoto tématu vyžaduje, aby jsme všechny tři úrovně posuzovali z různých
hledisek:

 Hlediska:

 1. Politické a institucionální aspekty

Vzájemná propojenost mezi sektory plánování představuje základní princip. Toto je pracovní
podmínka na nejvyšší úrovni. Je potřebné zdůraznit potřebu vytvoření efektivnějších
administrativních rámců pro dosažení intermodality. V důsledku existence složitého
veřejného dopravního systému, který zahrnuje orgány, veřejných a soukromých dopravních
operátorů, vlastníků infrastruktury nebo vlastníků licencí, spolupráce jednotlivých účastníků,
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definování úrovní odpovědnosti a odstranění organizačních překážek jsou důležitou
podmínkou dosažení účinné intermodality. Striktní územněplánovací opatření musí být
koordinovány s dopravnými opatřeními, protože změny určují zdroje a cíle nově vytvořené
poptávky po dopravě.

 2. Management a provozní aspekty

Na socio-ekonomické úrovni koordinace politiky vyúsťuje do potřeby znalostí o dopadech
na širokou škálu různých opatření. Úroveň managementu a organizace a koordinace
plánování zase vyžaduje managementová partnerství. Finance, vlastnické vztahy, sladění
jízdních řádů, integrace jízdenek, poskytování služeb, včasné informace pro cestující,
vhodné platební systémy atd. (IDS je třeba považovat za užitečné nástroje, které umožňují
zlepšit vzájemné propojení dopravních činností a služeb. Některé z hodnocených projektů
realizovaly služby v oblasti plánování cest nejen pro místní, ale i pro mezinárodní evropské
cesty). Poskytování služeb musí byt přizpůsobeno požadavkům poptávky. Další služby, např.
služby obchodních zařízení, je třeba vzít v úvahu ve větších přestupních uzlech
odpovídajících poptávce uživatelů, jejichž výsledkem jsou živější a bezpečnější zóny
(oblasti). Mohou se použit k podpoře rozvoje obchodu, ale dopravní služby musí mít vždy
přednost.

 3. Plánování, projektování a realizace:

Poloha, dostupnost, místní informace, osvětlení, bezpečnost, atraktivnost, pohodlí atd.
Průzkum posouzení potřeb uživatelů i neuživatelů umožnil vypracovat směrnice, jejichž
cílem je odstranit fyzické překážky intermodality a přilákat řidiče osobních vozidel do
systému veřejné hromadné dopravy.

Protože složitost tohoto tématu pro studijní materiál přesahuje do některých jiných oblastí, v
tomto dokumentu se pokusíme poskytnout všeobecný přehled tématu, přičemž se zaměříme
na oblasti, které jsou považovány za jádro posuzovaných výzkumných projektů EU;
management, provoz, umístění a navrhování přestupních uzlů. Předpokládá se zejména
souvislost s tématy „Dopravní politika a politika územního plánování“ a „Regulační rámec a
téma kvality“.
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Obrázek 1 - Různé úrovně uvedené v 1.1 na str.4 1

                                                     
1 V pozadí obrázku (zelený čtverec) je socio-ekonomické prostředí. Na druhé úrovni se nachází několik důležitých
politických rámců (tab.5): 1. dopravní politika, 2. územní plánování, 3. ekonomika, 4. socio-kulturní, 5.
environmentální a energetické politiky (uzavřené šedé tab.). Na úrovni dopravní politiky (otevřená žlutá tab. 1.) je
naznačena problematika dopravního řetězce. Dopravní sítě jsou uvedeny na nižší úrovni jako pododdíl dopravní
politiky. Jsou vzpomenuty tři z nich, které jsou zahrnuty do problematiky dopravních řetězců. Tři oblasti činnosti pro
dopravní řetězce jsou dopravní management, přestupní uzly a informace. Zahrnují systém veřejné dopravy ,
individuální dopravy a pěší a cyklisty. (Zdroj — Langzaam Verkeer)

2 Územněplánovací
politika

3 Ekonomická
politika

4 Socio-kulturní
politika

5 Environmentální a
energetická politika

Veřejná
doprava

Automobi-
lová

doprava

Pěší a
cyklisté

Dopravní řetězce

1 Dopravní politika a dopravní systémy:
poukázání na problém: Dopravní řetězce
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1.2 Cíle a schopnosti
Studenti by měli:

• Mít možnost nahlédnutí do vazeb mezi socio-ekonomickými politikami a vývojem
mobility směrem k dopravním řetězcům; Poznat tendence a zkušenosti v dopravním
managementu a dopravním marketingu;

• Získat všeobecný přehled o problematice intermodality, pochopit její složitost a výhody
ve prospěch udržitelné dopravy;

• Identifikovat multiplikační faktory a účastníky „integrace“;

• Seznámit se s aktuálními trendy a zkušenostmi v oblasti navrhování přestupních uzlů a
řešení opatření přestupních uzlů v Evropě;

• Poznat nové potřeby a řešení ICT v oblasti provozu a informací v rámci integrovaných
dopravních systémů.

1.3 Výzvy

Sociologické výzvy: Rostoucí frekvence a vzdálenost cest. Starší a tělesně
postižení lidé (dostupnost). Nový rozvoj měst, vázanost
na auto, dvojitá mobilita vs. sociálna soudržnost;

Politické výzvy: Trvale udržitelná doprava, z hlediska kongescí,
znečištění, územního plánování a záboru území;

Právní a regulační výzvy: Měnící se struktura průmyslu; privatizace, tendry,
doporučení a legislativa EU (např. 91.440);

Technické výzvy: ICT (Telematické aplikace), ITS;

1.4 Souvislost s politikou EU

Dopravní politika EU - jak se o ní dovídáme?
Oficiální dopravní politika Evropské unie a příspěvek EU k veřejné diskuzi o této politice
jsou vyjádřeny prostřednictvím třech různých médií: Zelených knih, Bílých knih a
Legislativy.

Zelené knihy obyčejně poskytují všeobecné informace a přehled myšlenek v rámci
definované politické oblasti. Mají sloužit zejména jako úvodní výzva zúčastněným stranám,
aby se podílely na procesu nebo diskuzi na dané téma.

Bílé knihy jsou konkrétnější než zelené knihy. Obsahují specifické návrhy (a jejich pozadí)
pro činnosti v rámci určité politické oblasti. Bílé knihy tedy slouží jako nástroje pro
definování a rozvoj společné oficiální politiky.
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A konečně Legislativa sestává ze zákonů Společenství tak, jak byly schváleny a přijaty
kompetentními orgány v rámci Unie. Většina legislativy je závazná pro členské státy a jejich
občany (přímo nebo nepřímo, protože národní vlády jsou povinny realizovat vhodnou
národní legislativu v důsledku přijatých směrnic EU). Součástí legislativy jsou i doporučení
a stanoviska, i když nejsou závazná pro jednotlivé členské státy.

Všechny tři typy dokumentů lze najít v elektronické podobě na www stránce EU. Internetová
adresa pro anglickou verzi Zelených a Bílých knih je: http://europa.eu.int/-
comm/off/index_en.htm. Legislativu najdete na adrese: http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/index.html.

Dopravní politika EU - co říká o integrovaných dopravních systémech?
V posledním desetiletí byla „Intermodalita“ oblíbeným tématem oficiální diskuze o
zlepšeních dopravního systému v rámci Evropské unie. Tím oficiální diskuze potvrdila
skutečnost, že kvalitu dopravy často neurčuje kvalita samotných dopravních spojení, ale
(nedostatečná) kvalita uzlů, které spojují tyto spojení do dopravního systému.

Tento dokument informuje o výsledcích průzkumu integrace dopravních systémů v městské
regionální osobní dopravě. Tato oblast úzce souvisí s rozsáhlejší a všeobecnější diskuzí
o intermodalitě.

• Roku 1992 Komise vydala zelenou knihu o Dopadu dopravy na životní prostředí
COM(92)46. V ní je navržen rámec pro společnou politiku EU, zaměřenou na trvale
udržitelný dopravní systém. Usuzuje se, že aby bylo možné dosáhnout tento cíl,
uživatele třeba vést k používání „soft“ a hromadných dopravních prostředků místo
osobních vozidel. Jedním z navrhovaných opatření jsou směrnice pro rozvoj městské
dopravy „…s cílem spojit jednotlivé úseky městských cest“. Nic se tam však nehovoří o
způsobu, jakým by se toto spojení mohlo dosáhnout.

• Konkrétnější návrhy byly předloženy roku 1995 v Zelené knize, zabývající se speciálně
problémy veřejné dopravy: Občanská síť - Naplnění možností veřejné osobní dopravy
v Evropě. Zde se podrobněji zkoumají stanice a terminály. Například, „plánování stanic,
včetně intermodality“ je obsaženo v první položce („dostupnost systému“) na
„kontrolním seznamu kvality občanských sítí pro veřejnou dopravu“. Dokument dále
hovoří o zvláštní skupině Komise pro výzkum a vývoj dopravní intermodality (která byla
vytvořena začátkem roku 1995): “Jejím cílem je přispívat k rozvoji technologií, systémů,
inovačních koncepcí a strategií, které zlepšují intermodální dopravní činnosti v oblasti
osobní a nákladní dopravy”.

• Nedávno (roku 2001) byla uveřejněná nová Bílá kniha o dopravní politice: „Evropská
dopravní politika pro rok 2010 - dospěl čas k rozhodnutí“. V rámci rozsáhlé prezentace
integrovaného přístupu k dopravní politice jako celku, intermodalita pro osobní dopravu
plní důležitou úlohu v konkrétních návrzích. Odvolávajíc se na zásady subsidiarity,
autoři Bílé knihy se nezaměřují na společnou evropsku legislativu, jejíž cílem je zlepšit
intermodalitu. Bílá kniha však vyžaduje, aby členské státy „v krátkém období soustředily
pozornost alespoň na tři oblasti činnosti“. Uvedené oblasti jsou integrace jízdenek,
manipulace se zavazadly a kontinuita cest. (Poslední termín se vztahuje na širokou
oblast, např. včetně problémů plánování stanic, „park & ride“ (parkování před stanicí) a
povolování přepravy kol ve veřejných dopravních prostředcích.
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• V srpnu 2001 vypracoval výbor CEN (European Committee for Standardisation -
Evropský výbor pro normalizaci) dokument připravený CEN/TC 320 “Transportation -
logistics a services” (Doprava - logistika a služby) - který byl následně předložen členem
CEN k formálnímu přijetí. Hlavní účel dokumentu který byl částečně inspirován a
připraven ve spolupráci s experty z projektu QUATTRO - je vypracování Evropského
standardu a podpora kvalitativního přístupu v provozu veřejné dopravy jako i zaměření
se na potřeby a očekávání zákazníka. Jde o vytýčení kvalitativních kritérií ve veřejné
dopravě, např. dostupnost, včetně rozhraní s jinými druhy přepravy (externí rozhraní),
jako i interní pohyb: nástupy / výstupy a přestupy na jiné druhy veřejné dopravy (interní
rozhraní), dostupnost jízdenek a informovanost.

I když některé z těchto oblastí mohou mít větší význam pro delší cesty, není pochyb o tom,
že Komise stále považuje integraci přepravních řetězců za jeden z klíčových problémů při
zlepšování veřejné dopravy na místní i regionální úrovni.

1.5 Popis
Integrované dopravní systémy sestávají z několika prvků a faktorů:

politické a institucionální aspekty: mnohé instituce, místní orgány nebo osoby jsou do
investic zapojené a zabývají se jejich důsledky. Tito by se měli patřičně zúčastňovat na
rozhodovacím procesu a měli by si i vzájemně rozumět. Je potřebné vytvářet partnerství.

veřejná dopravní síť: linky je třeba přizpůsobit dopravním řetězcům a tyto by měli
představovat jasné struktury v hierarchických úrovních. Železnice, příměstské dráhy,
tramvaje a autobusy se vyznačují svou vlastní specifickou optimální provozní úrovní. Na
každé úrovni je potřebné linky charakterizovat buď jako hlavní síť, nebo jako místní
„doplňkovou“ síť.

management a provoz: vytváření různých provozních úrovní tak, jako síť závisí na
organizaci. Technologický vývoj v posledním čase dokáže poskytnout podporu komunikační
technice (telematika) jako i systémům prodeje jízdenek. Tarifikaci je potřebné přizpůsobit
integrovaným dopravním systémům. Management mobility je důležitou položkou v rámci
integrace přepravy a je třeba ho propagovat jako oblast hodnou podpory.

ekonomické a fyzické prostředí: Přeprava a městské a regionální plánování se stávají
plánovacími položkami v globálním měřítku. Propojení s ekonomickým vývojem též získává
na významu.

Interakce mezi všemi těmito prvky a faktory, jako i rostoucí složitost dopravy a počet cest
způsobují nefunkčnost a problémy veřejné dopravy. Tyto problémy lze odstranit tak, že z
prostředků veřejné hromadné dopravy se vytvoří atraktivní alternativa osobních vozidel
a integrují se plánovací aktivity v širším pohledu.

Přestupní stanice je klíčovým prvkem veřejného dopravního systému a z toho důvodu je
velmi důležité dosáhnout dobré plánování, řízení a fungování přestupního uzlu a
přizpůsobení vývoje směrem k rostoucí systémové mobilitě.

Technologický vývoj v telematice a v systémech prodeje jízdenek a jejich realizace ve
veřejné hromadné dopravě představuje nejdůležitější položku, vzhledem k stále většímu
významu informací.
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Dopravní management a dobrá organizace je podmínkou pro prosazování politiky mobility
a veřejné hromadné dopravy.

Protože doprava a územní plánování představují položky s vysokou mírou zapojení a účasti
veřejnosti – jsou nepostrádatelná programová a projektová partnerství.

Tyto aspekty jsou podrobněji vysvětleny v kapitole 2 „Tvorba integrovaných dopravních
systémů - tři hlavní prvky“.
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2. Tvorba integrovaných dopravních systémů -
tři hlavní prvky

2.1 Integrované dopravní systémy
Integrované dopravní systémy jsou složeny z několika prvků a faktorů, nacházejících se na
různých úrovních, jejichž používání a vzájemné vztahy budou určovat účinnost a fungování
dopravního systému.

Prvky, které přímo zahrnují dopravní systém, jsou:

• Politické a institucionální aspekty: mnohé instituce, místní orgány nebo osoby jsou
zapojené do investic a zabývají se jejich dopadem. Tyto by se měli zúčastnit na
rozhodovacím procesu a dobře vzájemně komunikovat. Je potřebné vytvářet partnerství;

• Síť veřejné dopravy: linky třeba přizpůsobit dopravním systémům a tyto by měli
představovat jasné struktury v hierarchických úrovních. Železnice, příměstské dráhy,
tramvaje a autobusy se vyznačují svou vlastní specifickou optimální provozní úrovní. Na
každé úrovni je potřebné linky charakterizovat buď jako hlavní síť, nebo jako místní
„doplňkovou“ síť. Přestupní uzly jednotlivé úrovně spojují a vytvářejí takto koherentní
systém a odpovídají novému sociologickému vývoji směrem k mobilitě;

• Řídící a provozní aspekty: Technologický vývoj v poslední době dokáže poskytnout
podporu komunikační technice (telematika), jako i systémům prodeje jízdenek.
Tarifikaci je potřeba přizpůsobit integrovaným dopravním systémům. Dopravní
management, který je důležitou položkou v rámci integrace dopravy je třeba propagovat,
protože poskytuje významnou podporu;

Současně existují další typy aspektů, které přímo netvoří systém veřejné hromadné dopravy,
ale které mají velký vliv na tento systém a proto je třeba vzít v úvahu:

• Ekonomické a institucionální prostředí: Doprava a městské / regionální plánování stále
více vzájemně srůstají v jednu velkou položku globálního plánování. Propojení se socio-
ekonomickým vývojem stále nabírá na důležitosti;

• Fyzické prostředí: Ekologické problémy by se mohly objevit směrem dolu
v rozhodovacích procesech o mobilitě. Následně mohou být potřebná řešení. S
ekologickými standardy třeba předem kalkulovat - spolu s investicemi, rozhodnutími
týkajícími se mobility a provozu. Tuto položku je potřebné integrovat na globální socio-
ekonomické plánovací úrovni.

• Místní zvyklosti a praxe: Protože dopravní a územní plánování představují položky
s vysokou úrovní zapojení a účasti veřejnosti jsou nepostradatelná programová
a projektová partnerství, jako i zapojení veřejnosti místních komunit.
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Interakce mezi všemi těmito prvky a faktory, spolu s rostoucí složitostí mobility a s se
zvyšujícím se počtem cest způsobují jisté dysfunkce a problémy, např. vysokou spotřebu
energie, dopravní kongesce, vysokou míru znečištění, více času stráveného na cestách,
výsledkem čehož jsou nespokojní uživatelé a cestující. Tato situace způsobuje, že uživatelé
postupně opouštějí veřejnou a hromadnou dopravu a raději používají vlastní osobní vozidla
pro přepravu od dveří ke dveřím čímž ještě více zhoršují existující problém.

Hromadná doprava vyžaduje méně energie (osobokilometrů), méně prostoru v rámci
infrastruktury, má nižší emise znečištění a je efektivnější než doprava osobnými vozy. Takže
nefunkčnost veřejné dopravy uvedenou výše lze napravit tím, že z prostředků veřejné
dopravy se vytvoří atraktivnější alternativa osobním vozům. Systém, který neuznává a
nesplňuje potřeby současných i budoucích uživatelů, jednoduše nedosáhne svůj úplný
potenciál. A co je horší, takový systém může nakonec selhat a upadnout do zapomnění.

Úspěšný systém veřejné dopravy musí vycházet z potřeb těch, kteří ho používají a provozují.
Aby byl úspěšnější, musí přilákat nové uživatele a uspokojit jejich požadavky.

Vzhledem k rychlosti, kapacitě a velkosti různých typů veřejné dopravy, jejím cílem bude
poskytnout podobné nebo stejné pohodlí a standard, jaký poskytují osobní dopravní
prostředky.

Aby veřejná doprava mohla soutěžit se soukromou dopravou, její uživatelé musí mít
možnost vychutnávat pohodlí během celé cesty, i když musí během ní vyměnit jeden
dopravní prostředek nebo službu za druhou.

Je velmi důležité zvážit všechny prvky, které integrují systém veřejné hromadné dopravy.
V závislosti na uvažovaném prvku veřejné dopravy a uskutečněné akci je potřebné vzít v
úvahu různá hlediska, tato jsou uvedena v schématu na následující straně.
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úroveň
              hledisko

socio-ekonomiké
prostředí

dopravní politika síť veřejné dopravy okolí přestupního uzlu infrastruktura
přestupního uzlu

politická a
inštituciální
hlediska

• Soulad mezi dopravní /
územní, ekonomickou
politikou, sociálními
cíly a enviromentální
politikou

• Soulad mezi dopravními
a územními zásadami a
strategií územního
rozvoje

• Dopravní a územní politika

• Zavádění opatření pro VHD

• Administrativní integráce
různých dopravních orgánů

• Spolupráce mezi různými
účastníky

• Stanovení cílů a
benchmarků pro VHD

• Umiestění

• Politika obnovy měst

• Nový mestský rozvoj: modely
městského plánování

• Vyžaduje se vyhodnocení
enviromentálních a dopravních
dopadů

• Potřebné posouzení
dopadů na životní
prostředí a mobilitu

management a
provozní
hlediska

• Koordinovaná politika

• Výzkum vedlejších
účinků

• Programová a
projektová partnerství

• Koordinované plánování

• Dispečink telematikou, ICT
Zpoplatnění, jízdenky
Informace o síti a přepravě
(trip planers) Koordinované
služby

• Bezpečnost: Čistota

• Informace

• Provoz navazujících spojů

• Bezpečnost

• Informační prostředky

• čistota a údržba

• Účinné platební
prostředky

planování, návrh
a realizace

• Tvorba veřejné
podpory pre nová
opatření

• Legislativa

• Dopravní management

• Telematika, ICT

• Dopravní informační
systém

• Územní plánování

• Plánování dopravní sítě

• Informační systém VHD

• Městské projekty

• Plánování navazujících spojů

• Přehlednost (informace)

• Vnímání okolí

• Dostupnost Osvětlení
Parkování
Minimalizace času
přestupů Umístění
služeb

tabulka 1 - Hlediska která je třeba vzít v úvahu v závislosti na uvažovaném prvku VHD a realizovaném opatření. Názvy v záhlaví odpovídají obrázku 1 (strana 7)
(VHD = veřejná doprava) Přestupní uzel: Jeho důležitá funkce v systému veřejné dopravy



2.2 Přestupní uzel: Jeho důležitá funkce v systému veřejné
dopravy

Přestupní uzel je místo, kde cestující mění
způsob nebo službu, ale jde i o místo, ve
kterém se střetávají různí dopravní
operátoři a různé druhy dopravy.

Přestupní uzel je brána, přes kterou
cestující vstupují do dopravního systému:
„kde vstupují do světa dopravy“
(Duthilleul, viz literatura). Existují různé
typologie přestupních uzlů. Závisí to ne
tom, která charakteristika se analyzuje.
Zde zohledňujeme místo: přestupních
uzlů v centru měst (např. centrální stani-
ce, uzly metra), přestupní uzly mimo
centra, které vyvíjejí silnou centripetální
přitažlivost v městských částech nebo
předměstích, neboť představují převážně
uzly hlavní sítě a místních doplňkových
linek periferních zařízení (např. Park &
Ride).

Periferní zařízení lze umístnit ve městě nebo v jeho blízkosti, nebo „na zelené louce“
(„uprostřed ničeho“). To závisí na funkci: zda jde o čistě intermodální uzel nebo zda má
přídavnou a přístupní funkci nebo ambice stát se novým centrem nově vybudované oblasti, nebo
zda má zůstat separátní a kde další rozvoj není žádoucí.

A nakonec, přestupní uzel je brána, která
umožňuje cestujícím přístup do
dopravního systému. Když přestupní uzel
zpřístupňuje centrum - tak přestupní uzel
přestavuje vlastně bránu k městu nebo
obci. V tomto případě vlastně funguje jako
přijímací recepce. I architektura takové
stanice by měla zapadat do prostředí
(staniční náměstí).

V přestupní stanici cestující mohou změnit
trasu nebo použít návazné spojení,
činnosti, které se předtím ávaly  „Ideální
by bylo, kdyby síť veřejné dopravy
nabízela rychlé, přímé spojení ze všech
směrů a všemi směry, jako to (teoreticky)
umožňuje osobné vozidlo. Ale v praxi

Obrázek 2 - Spojení různých druhů dopravy a brána
pro přístup cestujících do dopravního systému.
(Atocha, Madrid)
Obrázek 3 - Přestupní uzel umožňuje širokou škálu
cest, flexibilitu a kombinaci druhů dopravy a služeb.
Integrované dopravní systémy 15
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veřejná doprava funguje tak, že cestující
jsou shromažďovaní ve vybraných

koridorech a tím některé cesty nutně zůstávají bez přímého spojení.“ (projekt GUIDE2). Přestup
a propojení mezi růžnými druhy dopravy umožňují různé cesty a příležitosti, aby jedna

                                                     
2 GUIDE : Městské přestupní stanice - příručka dobré praxe, Závěrečná zpráva, duben 2000, strana 5.
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kombinace způsobů a služeb byla atraktivní pro uživatele. Tato spojitost a koordinace současně
zvyšuje pružnost a koordinaci operátorů a plánovačů.

Obrázek 4 - Přestupní uzel a jeho okolí.

Dobře naplánovaný, vybudovaný a řízený přestupní uzel zkracuje čas výměny prostředku nebo
služby a čekací dobu, a v konečném důsledku zkracuje dobu cestování.

Přestupní uzel / stanice je místo umožňující koordinaci jednotlivých operátorů, zlepšení
fungování dopravního systému a lepší využití jeho vysoké kapacity. Může sloužit i jako místo
propagace a marketingu systému veřejné dopravy.

Díky vnímání a pocitu pohodlí pro uživatele a cestující se systém veřejné dopravy jeví jako
přátelštější, pohodlnější a vhodnější způsob cestování, který je povzbuzuje k tomu, aby ho
používali.

Tyto důvody poukazují na důležitou úlohu, kterou přestupní uzel plní v systému veřejné
dopravy, a na význam poznání všech prvků a aspektů, které určují jeho fungování.

2.3 Informace: Klíč k systému veřejné dopravy

Informace: pravidla hry
Veřejná doprava není k dispozici všude a samozřejmě též není k dispozici vždy. Je k dispozici
na pevně stanovených místech (zastávkách a stanicích), v jisté pevně stanovené časy (jízdní řád)
a na pevných spojeních (linky). Služby veřejné dopravy představují jen

PLÁNOVÁNÍ,
PROJEKTOVÁNÍ A
REALIZACE

ŘÍDÍCÍ A
PROVOZNÍ
ASPEKTY

POLITICKÉ A
INSTITU-
CIONÁLNÍ
ASPEKTY
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jakousi aproximaci skutečné přepravní potřeby - přičemž tuto potřebu nikdy úplně nenaplní.
Toto implikuje nutnost boje o co největší tržní podíl, přičemž v tomto boji je veřejná doprava
znevýhodněna. Soukromá auta poskytují alespoň jakousi iluzi naplnění skutečných přepravních
potřeb.

Na druhé straně veřejná doprava představuje systém a jako všechny systémy - je i tento jen
tehdy přístupný, pokud jsou pravidla hry všeobecně známy. Tyto pravidla představují negativní
práh zejména pro specifické cílové skupiny (děti, senioři, „nedomorodci“, cizinci jako i
postižené osoby).

Úlohou informací je vysvětlit tato pravidla a představují tak podstatnou část úspěchu systému.
(Informace o uspořádání sítě, spojovací uzly, jízdní řády, tarif, systém prodeje jízdenek a
systémy pro vyhledávání informací.)

V případe řetězcové mobility, nabývá problematika shromažďování informací nové rozměry.
Dopravní řetězce se všemi svými prvky jsou pochopitelné jen pro každodenního a pravidelného
uživatele, nebo pro ty, co s daným systémem takříkajíc vyrůstali. PRO příležitostné nebo
nenavyknuté uživatele představuje velký problém, který činí používání veřejné dopravy
nepohodlným. Za takových okolností využívání veřejné dopravy není samozřejmé a je též
důležité, aby rozhraní směrem k veřejnosti („front office“) bylo uživatelsky přátelské.

U mezinárodních cest problém spočívá v komplikovanosti dopravních řetězců, jako i v množství
informací, které jsou někdy třeba. Na druhé straně však představují právě informační náklady
jen minimální část celkových přepravních nákladů. U cest v městských regionech informace
musí být lehce dostupné - ale i tyto informační náklady jsou pro operátora relativně vysoké v
porovnání s celkovou výnosností cesty. Toto vede k podceňování jejich významu. Z poskytnutí
efektivního a uživatelsky přátelského informačního systému mají užitek oba - operátor jako i
zákazník.

Tento problém se může a i musí řešit na obou stranách:

• poskytování informací je potřebné optimalizovat - a poskytovat všeobecné informace (jako
jsou informace o samotné cestě), jako i informace za obvyklých a neobvyklých podmínek
(QUATTRO, CEN TC 320WG5) .

• systémový práh a tak i potřeba získat informace se musí minimalizovat. To je jednodušší,
pokud je daná informace vlastně už zprostředkovaná samotnou pochopitelnou logikou
systému veřejné dopravy a jeho přehledností: Způsob, jakým by cestující tento systém měli
využívat je vysvětlen systémem samým o sobě a logikou jeho okolí. Architekt, odpovědný
za tvar francouzské železniční stanice C° - vyslovil i následující návod: „Créer des gares
dont on lit le fonctionnement“: „stavět stanice, které ozřejmují způsob, jakým se vlastně
mají používat“; (Duthilleul J-M, viz Literatura). Informační náklady složitých sítí, neshodné
integrace a měnících pravidel jsou značně vysoké, a to nejen po finanční stránce.

Naléhavost tohoto problému je zřejmá, když řekneme, že vede ke stále větším a současně
komplikovanějším dopravním řetězcům (tyto vlastně sledují vývoj měst), tj. k stále větším
problémům při získávání informací o veřejné dopravě.

Několik projektů v telematickém programu EU tyto problémy zvýraznilo - aby bylo možné
vyvinout patřičné (na technologii založené) řešení (viz 4).
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Dopravní management, informace z globální úrovně pro uvědomělé uživatele
Jako již bylo vzpomenuto, obtížnost pořízení kompletní informace o veřejné dopravě narůstá se
zvyšující se komplikovaností daného dopravního systému.

Kromě toho myšlenka intermodálnosti je pro mnohé lidi celkem nová. Pokud existuje jen jedno
problematické spojení nebo funkční problém v globálním řetězci veřejné dopravy - tak ho
zákazník velmi lehce vymění za „integrovanou“ cestu vlastním autem. Toto nastává na základě
objektivních argumentů, ale i přesto tomu může nastat i v důsledku nedostupnosti vhodných
informací. Stejně tak může souviset i se základními přístupy ovlivňujícími dopravní chování.
(SAVE-COSMOS)

Měnící se dopravní trhy potom dílo zkázy dokončí. Časy, kdy většina lidí cestovala jen z domu
do práce resp. do školy - jsou nenávratně pryč. „Dopravní problémy jako zácpy a masivní
spotřeba energie způsobené soukromými auty, nelze v žádném případě považovat jen za
problém období dopravní špičky a proto se stávají i méně kontrolovatelnými. Tato situace je
zapříčiněna zvyšující se diverzifikací přepravních potřeb, vytvářených různými skupinami
obyvatelstva.“, Tento citát z publikace „Mobility management for new target groups“ –
„Management mobility pro nové cílové skupiny“ (viz kapitola 7, Literatura), konstatuje potřebu
propojení mezi dopravními řetězci a dopravním managementem. Program je zaměřen na
testování řešení „nepravidelných dopravních toků“.

Studie osobního cestovního chování ve Vlámsku (Belgie), která je reprezentativní i pro jiné
evropské lokality, ukazuje, že cesty s jiným účelem, než je dojížďka do práce a školy jsou stále
důležitější. (SAVE-PROSITrans).

Výsledky (tabulka níže) ilustrují, že většina cest je více-méně proměnlivých. Závěr pod 2.1 se
stává platnějším. Propagace využívání veřejné dopravy, alespoň jako důležité části dopravního
řetězce by vyžadovala značné úsilí v oblasti dopravního managementu.

Účel cesty Podíl

služby 3.2%

služební doprava (business traffic) 5.0%

z domu do školy 9.1%

z domu do práce 18.6%

nákupy 21.9%

volný čas 33.0%

ostatní 9.2%

tabulka 2 - Význam různých účelů cest, (% průměrných cest denně, Vlámsko Belgie, 1996)
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3. Přestupní uzly

3.1 Umístění intermodálního přestupního uzlu do dopravně-
územního systému

Úvod
„V literatuře nejčastěji probíraná problematika (téměř 71 %) o přestupních uzlech má tendenci
se zaměřovat jen na místní specifická“ (GUIDE). Strategicky specifická témata představovala
17 %, organizační témata 2 %, a hodnotící asi 10 %. Autoři argumentovali, že je tak tomu proto,
protože většina přestupních uzlů bylo vybudováno v průběhu času bez jakéhokoliv specifického
plánování.

Místně
specifická

Dostupnost, návrh, ergonomie, zařízení, image, informace pro cestující a
bezpečnost;

Organizační Řídící struktury, vlastnictví, vztahy mezi organizacemi, personál;

Strategické Strategie přepravních sítí, jízdné a ticketing, modální přestup, cíle, integrace sítí,
faktory vplývající ze vztahu k přestupnímu uzlu;

Hodnotící Postoje, vnímání, metody, techniky a nástroje;

tabulka 3 - Hlavní témata v literatuře o přestupních uzlech

Umístnění velkého přestupního uzlu (zejména pokud spojuje dálkové spoje s regionálními /
místními sítěmi) může podstatně ovlivnit politiku územního plánování a formy rozvoje v
širokém okruhu okolo místa, kde se nachází. Z tohoto důvodu dobrý přístup pro cestující a
efektivní provoz jsou nejdůležitějšími dopravnými aspekty při podpoře cestování různými
dopravními prostředky, přičemž projektanti přestupních uzlů – ať již ve veřejném nebo

soukromém sektoru - musí věnovat
zvýšenou pozornost i širším důsledkům.

Mezi ně patří možné změny v územním
členění, možnost zvýšení majetkových
hodnot a vznik příležitostí pro rozvoj a
zaměstnanost. Všechny mohou výrazně
přispět k zatraktivnění soukromých
investic, snížení nákladů veřejného
sektoru a dopravních operátorů, a podpoře
výběru vhodných pracovníků.

Obrázek 5 -Poloha hlavního přestupního uzlu může
mít výrazný vliv na využití území, opatření a rozvoj
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Plánovači dopravy musí velmi úzce spolupracovat s regionálními a místními plánovači s cílem
identifikovat dlouhodobé důsledky, ze kterých mohou mít užitek dopravní operátoři i místní
obyvatelstvo. Spolupráce a výměna zkušeností a nejlepších praktik možná nebudou lehké,
vzhledem k různorodým politickým a organizačním strukturám a omezením, ale je třeba se o ně
pokusit.

Poloha může ovlivnit i způsob, jakým se cestující dostávají k přestupnímu uzlu jako k první
etapě multimodální3 cesty. (pěšky nebo na kole jedou na autobus, metro nebo vlak;
vysokorychlostním vlakem cestují na letiště, pokud letí na dlouhé vzdálenosti).

Účinky na využití území
Je třeba uvést, že za určitých okolností územní a dopravně-infrastrukturní charakteristika města
může podstatně ovlivnit rozhodnutí cestujících pro určitý dopravní prostředek, dokonce více než
„přestupní faktory“ (bariéry). V těchto případech veřejná doprava nekonkuruje soukromým
prostředkům a intermodalita neláká cestující. Jako příklad těchto okolností lze uvést vztahy:

• DŮSLEDKY ŽIVELNÉHO RŮSTU MĚST. Veřejní dopravní operátoři nejsou schopni
pokrýt všechny vztahy ZC (ze zdroje do cíle cesty) jako v kompaktním městě. Dopravní
vztahy v živelně rostoucích městech mají mnoho cílových míst, zatímco v kompaktním
městě je hlavním cílovým místem CENTRÁLNÍ MĚSTSKÁ OBLAST (CMO). V
některých případech však přestupy typu „park-and-ride“ mohou být úspěšné i v živelně
rostoucích městech. To je případ mnohých předměstských čtvrtí ve Spojených státech, kde
osobní vozidlo (nebo taxislužba) nahrazuje pravidelné přípoje k veřejné dopravě.

• SOUTĚŽ S LEPŠÍMI CESTAMI. Přítomnost vysokokapacitních komunikací nebo dálnic
spojujících tytéž oblasti, spojené železnicí nebo metrem, snižují atraktivnost intermodální
dopravy. V těchto případech politická opatření (např. zpoplatnění komunikací), jsou
potřebné na to, aby veřejná doprava mohla konkurovat soukromé dopravě.

Ve všech těchto případech je odstranění překážek přestupu nutnou, i když ne jedinou
podmínkou pro úspěšný přestupní uzel.

Městotvorné účinky
„Protože se přestupní uzly mohou stát ohnisky v tzv. mentálních mapách města, které lidé nosí
v hlavě, nemohou být izolovány od svého okolí, ale musí být považovány za součást obce či
komunity a mít vliv i mimo samotné budovy“ (MIMIC project4). Znamená to, že musí být
integrovány nejen do svého městského prostředí, a nepokrývají jen současné dopravní nároky,
ale musí brát v úvahu i vývoj budoucích nových požadavků a aktivit ve svém okolí.

                                                     
3 Viz kapitola 8 Slovník
4 MIMIC: Mobility, InterMobility and InterChanges, Závěrečná zpráva, červen 1999, strana 73.
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Umístění takové infrastruktury je možné využít k revitalizaci existující městské zóny, nebo k
podpoře nového rozvoje dané oblasti. V obou případech se musí při umisťování brát v úvahu
cíle:

• Dostupnost: Projekt GUIDE konstatuje, že je rozdíl v tom, jak dopravní plánovači definují
dostupnost: výkon dopravního systému (nejlepší způsob cestování je ten, kde se můžeme
vyhnout přestupování) a jak to definují na druhé straně urbanisti: fyzické atributy prostoru
přestupního uzlu (lehký přístup z prostředí pro peších a návazných linek, parkovací
možnosti, cyklistické pruhy a pod; jakýkoliv bariérový účinek je potřebné eliminovat v co
největší možné míře). Urbanisti představují poptávkovou stránku trhu dopravy a dopravní
plánovači jsou zase zástupci strany nabídky.

• Obecné souvislosti: „Analýza a pochopení bezprostředního okolí přestupního uzlu (budovy,
pravidla ulic, formy místních aktivit) představuje klíčový faktor ve vytváření a obnově
přestupních uzlů. Sféra vlivu chodců se musí vhodně definovat a tak zabezpečit, aby místní
prostředí dokázalo pojmout pohyby chodců, které samo generuje (GUIDE). Větší přestupní
uzly mohou být buď první jednotky nového předměstského pólu s aktivitami a
obyvatelstvem - schopné přitáhnout lidi a podnikatelské aktivity z okolních oblastí, nebo
klíčovým prvkem pro rozvoj městské obnovy a regenerace. Úspěšné přestupní uzly přitahují
nejrůznější funkce, dokonce i ty nežádoucí. To znamená, že plánování přestupních uzlů a
regulace využívání území - musí být zaměřeny tak, aby předcházeli nežádoucímu vývoji.

• Přehlednost a image: architektura a návrh; potřeba jasně uspořádaných hlavních prostorů,
které usměrňují pohyb; Vizi též 2.3 a téma minimalizace prahů „způsob, jakým by cestující
měli používat veřejnou dopravu je potřebné vysvětlit systémem samotným a existující
logikou okolí“.

• Ochrana: ve smyslu pocitu osobní ochrany a bezpečnosti před dopravou samotnou a
kriminalitou: dobře osvětlené a přehledné budovy, jasné průhledové osy, bezpečné a
přehledné dopravní prostředí.

Rozvoj integrovaných dopravních sítí
Aby bylo možné optimalizovat používání růžných dopravních prostředků, při plánovaní sítí je
třeba vzít v úvahu několik faktorů: existující místní komunikace, dostupný prostor, prostředí a
činnosti v okolí, jako i technické aspekty: hluk, kapacitu, pružnost, rychlost atd.

Osobní vozidla jsou v současnosti nejpružnějšími prostředky v městském prostředí,
umožňujícími přepravu ode dveří ke dveřím, i když se jejich účinnost snižuje v důsledku
problémů s parkováním, kongescemi a životním prostředím.

Příměstské vlaky jsou výhodné díky vysoké kapacitě a rychlosti, ale jsou dost náročné na
prostor. Výstavba nových tratí v relativně stísněných městských prostorech si vyžadují relativně
velké investice. Železniční infrastruktura není pružná - což však neplatí pro předměstské vlaky,
které jsou nejlepším prostředkem pro velké stabilní proudy cestujících jedoucí hlavně
z předměstí do městských center, nebo na okraj města. Podzemní rychlodráha potom distribuuje
tyto proudy ve městě.

Městské rychlodráhy jsou užitečné, neboť kombinují vhodnou kapacitu s možností dobré
penetrace přes „tkanivo města“, přesto investice jsou tu značné a proto rychlodráhy jsou



předurčeny na to, aby v prví řade sloužily jako „nosné linky“, nebo jako prostředky
zabezpečující konstantní dopravní proud vzhledem k tomu, že rychlodráhy jsou provozovány z
velké části na povrchu vyžadují si důsledně vytříbenou politiku přehodnocování městského
území.

Předměstské a městské autobusy jsou vhodné pro svou pružnost a mohou být použity
v oblastech, kam nemůže jít železnice.

Přesto je hlavním argumentem ve výběru veřejného dopravního prostředku jeho maximální
kapacita. V dokumentu UITP ze 42. mezinárodního kongresu v Montrealu 1977 (viz Literatura
pod bodem 7) byly kapacitní omezení uvedeny v tabulce 4.

Interval v minutách 5 2.5 1.5

Počet vozidel/h 12 24 40

Autobus (71 míst) 852 1704

Kloubový autobus (100 míst) 1200 2400

Tramvaj (257 míst) 3084 6168

Městská rychlodráha (684 míst) 8208 16416 27360

tabulka 4 -Kapacita prostředků veřejné dopravy (zdroj: UITP)

Tímto způsobem by měl veřejný dopravní systém optimalizovat používání různých dopravních
prostředků, které budou svým pohodlím, rychlostí a pružností konkurovat osobním vozidlům.
Tato optimalizace by však neměla být zabezpečená odděleně, ale s přihlédnutím na celou cestu,
přičemž cestující by měl co nejméně vnímat zdržení během cestování. Ke změně dopravních
prostředků dochází v přestupních uzlech, které jsou místem kongesce jednotlivých uzlů
v integrované dopravní síti.

Upřednostňují cestující přestup z přípojů na tramvaj, lehké metro, rychlodráhu nebo vlak
namísto přímé cesty linkou od zdroje do cíle? Většina multimodálních dopravních modelů
snižuje poptávku o 30 – 50 %, když se zavede dodatečný přestup a všechny ostatní podmínky
přitom zůstávají nezměněny. Analýza projektu MIMIC zabývající se významným vlivem

faktoru „ode dveří ke dveřím“ při
rozhodování se pro intermodální cestu
ukázala, že v mnohých případech stačí jen ta
skutečnost, že je třeba přestupovat, aby se
lidé rozhodli pro jednodruhovou dopravu
(např. soukromé auto) pro celou cestu. To
souvisí s nadbytečným časem, se kterým je
třeba při nadbytečném přestupu počítat, (čas
čekání na přestup je všeobecně vnímán jako
dvou až třínásobný proti času strávenému při
jízdě autem). Ale je to též otázka komfortu,
„plynulé“ nepřerušené cesty a snížené
spolehlivosti (v případě přestupů) pokud je
potřeba použít více druhů veřejné dopravy.
Obrázek 6 - Cíl přestupního uzlu: plynulá cesta
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Úspěšnost nadbytečného přestupu závisí na tom, zda je dostupnost daného cíle skutečně
optimalizována. V průběhu celé cesty se musí dosáhnout značný časový zisk a to v obou
směrech, dokonce i po zohlednění přestupních časů. V tomto smyslu se úspěch inter–modálnosti
(tím pádem i přestupních uzlů) snižuje vlivem zhoršujících se podmínek v provozu na
pozemních komunikacích. Ale efektivní síť veřejné dopravy nemůže čekat, až než situace
dospěje tak daleko. Vyžaduje si krátké čekací časy, kvalitní návazné přípoje a velmi rychlý
nosný systém linek.

B. Bach (TU-Delft, NL, viz Literatura pod bodem 7) odhaduje, že může být významný rozdíl v
charakteristikách různých úrovní jednotlivých druhův dopravy. Pokud celkový rozdíl není dost
velký - tak dodatečný systém nebude úspěšný: bude „nadbytečný“. Odhaduje, že rozdíl o faktor
3 představuje klíč k úspěchu. Závěr zní: „Dopravní řetězce budou fungovat, pokud důvody pro
změnu budou dostatečně jasné”. (viz tabulka 5)

Druhy dopravy Průměrné
přepravní

vzdálenosti
v km

Potřeba změn v cestách
v rámci průměrné
přepravních vzdáleností

Možný přesah

Chodec 0-1 žádná změna

Kolo 1-3 žádná změna Doplňkové tramvajové nebo
autobusové linky ve městech -
doplňkové používání soukromého
auta

Tramvaj, autobus změna možná

centrální přestupní uzel

městská rychlodráha - soukromé
auto

Rychlodráha, Metro,
Příměstská dráha

10-30 změna pravděpodobná

centrální přestupní uzel

soukromé auto

Spěšný vlak 30-100 změna normální

(centrální) stanice

soukromé auto

Vlak Intercity 100-300 změna je evidentní

(centrální) stanice

soukromé auto

Vysokorychlostní
vlak

300-1000 změna je evidentní

(okrajová) stanice

Letecká doprava 1000-… změna je evidentní

okrajové letiště

tabulka 5 - Přehled druhů veřejné dopravy a jejich charakteristiky (podle: B.Bach, Stedenbouw en light
rail, na projektech Light rail, PAO, Květen 2001, TU-Delft)

Interním cílem při umisťování přestupního uzlu je integrace sítě a koordinace:

• Skloubit přípoje s nosným dopravním systémem tak, aby se snížil počet cest návaznými
druhy dopravy (veřejnými i individuálními: automobil, kolo, chůze) a pokusit se dosáhnout
delší cesty pomocí nejefektivnějšího a nejrychlejšího dopravního prostředku s nejlepší
kapacitou.
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• Optimalizovat dostupnost center generujících velký objem cest, např. administrativní,
rekreační a maloobchodní zóny a objekty.

Externím cílům při umisťování přestupního uzlu je hrát rozhodující úlohu v (modálních)
přestupech mezi jednotlivými druhy dopravy:

Přestupní uzly je třeba považovat za součást národních strategií trvale udržitelné dopravy:
přestupy, parkovací management, omezení silničního provozu, pruhy pro vysoceobsazená
vozidla, atd.

Strategický plán přestupních uzlů by měl zahrnovat několik velkých přestupních uzlů, protože
větší přestupní uzly jsou schopny vytvořit podmínky cestujícím, kteří používají systém.

Aby bylo možné rozhodnout o nejlepší poloze, velikosti a službách přestupních uzlů, je
potřebné důkladně zhodnotit poptávku a získat informace o zdrojích a cílech cest, dopravních
prostředcích a sociálním chování uživatelů veřejné dopravy i osob (non-users), které necestují
veřejnými dopravními prostředky.

Druhotným externím cílem by mohlo být povzbuzení plánovaného rozvoje daného území.

3.2 Plánování přestupních uzlů
V procesu plánování a projektování přestupních uzlů se musí počítat s účastí veřejnosti a s
konzultacemi tak aby, se zabránilo mnohým chybám na růžných úrovních. Projekt PIRATE5

poskytuje metodologii pro posouzení existujících a plánování nových přestupních uzlů. Jsou
založeny na výsledcích dotazníků určených čtyřem skupinám: expertům a plánovačům,
dopravním operátorům, uživatelům a konečně neuživatelům (non-users). Cílem těchto
dotazníků je určit, co je důležité pro každou skupinu na základě vlastních zkušeností s
přestupováním a na základe odpovědí na dotazníky od jiných skupin. Proto projekt navrhuje
vytvořit několik cyklů na základě výsledků průzkumu, až dokud se nedosáhne pozitivní a
produktivní dialog s různými skupinami.

Projekt MIMIC6 vytváří několik kontrolních a modelovacích nástrojů. Cílem projektu je
prozkoumat bariéry intermodality ve čtyřech studijních oblastech: faktory cestování ode dveří
ke dveřím (door-to-door factors) a reakce na poptávku, spádová oblast, typy bariér a realizace
nákladově efektivních řešení v daném místě. Nástroje průzkumu zahrnují různé formy
rozhovorů, dotazníky pro uživatele a neuživatele, a rozhovory s klíčovými účastníky plánování,
projektování a řízení. Kromě toho zahrnují i rekonstrukci přestupních uzlů, videomonitorování a
průzkum jejich okolí.

Výsledky těchto metodologií zkoumaných projektů poukazují na několik významných faktorů:

                                                     
5 PIRATE: Promoting Interchange Rationale, Accessibility & Transfer Efficiency - Podpora principu přestupních uzlů,
dostupnosti a efektivnosti přepravy
6 MIMIC: Mobility, InterModality, and InterChanges - Mobilita, intermodalita a přestupní uzly.



Potřeby uživatelských skupin (starší
osoby, postižené osoby, osoby dojíždějící
do zaměstnání, plánovači, poskytovatelé
služeb atd.). Před vypracováním technic-
kého projektu je potřebné identifikovat
skupiny uživatelů a posoudit jejich
potřeby, a následně zahrnout tyto výsledky
do procesu plánování. Tímto způsobem
lze předcházet vzniku překážek
intermodality (skutečných i vnímaných),
přesvědčit neuživatele, aby začali používat
veřejnou dopravu a zvýšit důvěru těch,
kteří už systém používají.
Obrázek 7 – Všichni uživatelé a požadavky musí být
zahrnuty do procesu navrhování
I

S

Technické požadavky. Aspekty a
požadavky, např. rozměry vlakových
souprav a prostor, který potřebují pro
pohyb a manévrování v rámci přestupního
uzlu. Technické požadavky jsou
doplněním služeb, jako jsou např.
signalizace, dopravní signalizace,
výhybky atd. Abychom vytvořili dobrý
návrh, musíme vzít v úvahu všechny tyto
prvky a potřebný prostor.
Obrázek 8 - Architektura a návrh se musí vyhýbat
nebezpečným a nevhodným prostorům
Architektura. Přehlednost, viditelnost a
prosvětlení namísto tmavých chodeb, slabě
osvětlených venkovních čekacích prostorů
a malých uzavřených čekáren snižujících
pocit bezpečnosti.
Obrázek 9 - Fyzické bariéry jsou velkou překážkou
pro všechny skupiny cestujících se sníženou
pohyblivostí
ntegrované dopravní systémy 25
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Dostupnost (návrh pro všechny). Je potřebné klást velký důraz na plánování pro lidi se
zvláštními potřebami (např. postižené, starší a nemocné, lidi s nízkými příjmy, rodiče s dětmi či
dětskými kočárky, cestující a nakupující s těžkými zavazadly, zahraniční návštěvníky atd.).
Hodnocené projekty poukázaly na velké bariéry, se kterými se střetávají osoby se zvláštními
potřebami během cestování veřejnou dopravou (nedostatek ramp a výtahů pro vozíčkáře a
dětské kočárky, absence akustických signálů, turistických tras a Braillových map pro nevidomé,
chybějící eskalátory a pohyblivé chodníky pro staré lidi a osoby nesoucí těžké zavazadlo atd.).

Je třeba si uvědomit, že do jedné z těchto skupin spadá nebo bude spadat velké množství lidí v
určité etapě svého života. Projekt COST 335 (Dostupnost těžkých kolejových systémů pro
cestující) poskytuje úplné informace o nejlepším postupe při uspokojovaní potřeb osob se
sníženou pohyblivostí, které cestují železniční dopravou. Jeho filozofie a mnohé z jeho
doporučení se mohou aplikovat i na jiné způsoby dopravy.

Software a technologie. Nové technologie a software poskytující informační systémy pro
cestující, nebo systémy pro kontrolu vozidel představují obrovský potenciál. Na jedné straně

každá z těchto nových technologií má svoje vlastní potřeby a
požadavky, i vlastní kapacitu a účinnost, které je třeba vzít v
úvahu v plánovacím období. Například moderní systémy, jako
např. inteligentní karty, poskytují projektantům větší výběr při
odstraňovaní překážek a fyzickém výdaji jízdenek, čímž zvyšují
kapacitu přístupu. Další použití nových technologií je
rozpracováno v projektu EU-SPIRIT. Jeho informační systém
poskytuje informace o všech způsobech veřejné dopravy, např.
o hlavních železničních tratích, regionálních a místních vlacích,
metru, tramvajích a autobusech, s cílem ulehčit plánování cest
od dveří ke dveřím v rámci Evropy. Tyto informace jsou
dostupné transparentním způsobem prostřednictvím www
stránky místního poskytovatele dopravy, jehož služby příslušný
uživatel obvykle používá. To samé prostředí poskytuje i přímý
přístup k dalším informačním službám, čím umožní uživateli
najít další informace o vybraném cíli cesty (kulturní akce,
cestovní ruch atd. ), nebo jednodušeji naplánovat svou cestu
(např. rezervace hotelu).
Obrázek 10 - Nové
technologie mohou
poskytovat informace
v reálném čase cestujícím i
vozidlům
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Informace.7 Aby se zabránilo dezorientaci a ztrátě času,
pevné orientační značení musí byt správně rozmístněno,
musí mít vhodnou úpravu a musí pomoci uživatelům i
zaměstnancům se zorientovat v přestupním uzlu. Znalosti
cestujících o dopravních službách jsou často nedostatečné
a co je horší, jejich pokusy o získání informací jsou
obyčejně neúspěšné. Dobré a jasné informace o službách
veřejné dopravy a zpožděních jsou hlavním požadavkem
mnohých lidí. Hlavním cílem je poskytování informací před
cestou přes internet, či mobilní telefon, během cesty pomocí
monitorů, map a informačních panelů, jako i jasného,
srozumitelného značení. Další poznatky o informacích jsou
též v kapitole 4.

Nedostatečná koordinace informačních systémů a značení
je obyčejně problémem a důsledkem konkurence mezi
dopravnými operátory. Je potřebné pověřit nezávislý orgán
vypracováním celoevropské normy pro značení
a poskytování informací.
Obrázek 11 - Dobré, jasné a
komplexní informace jsou
základním prvkem pro pochopení
Integrované dopravní systémy 27
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Bezpečnost. Obava před kriminalitou je jedním z nejvážnějších faktorů, které odrazují od
cestování veřejnou dopravou. Tato obava představuje problém ve většině měst, na různých
úrovních a mezi různými skupinami a pramení z různých typů kriminality (fyzická napadení,
krádeže vozidel, krádeže motorek a kol, vandalizmus v obchodech atd.). Zaměstnanci, kteří jsou
schopni poradit si s problémy osobní bezpečnosti a poskytnout fyzickou pomoc a informace, se
těší velké vážnosti mezi uživateli, kteří je považují za užitečnější než „uzavřené televizní
okruhy“.

Maloobchodní služby by měli oživit prostory uvnitř i okolo přestupního uzlu. Je důležité, aby
dopravní plánovači, architekti, stavební a konstrukční inženýři a interiéroví architekti úzce
spolupracovali s cílem dospět k nejlepšímu možnému řešení.

3.3 Urbanistický návrh
Přestupní uzel představuje vstupní bod pro dopravní systém. Ale představuje též vstup do města.
Dnes mnohá prostranství před městskými stanicemi vůbec nepůsobí jako „uvítání“ ve městě,
ačkoli v 19. a začátkem 20. stol. byly původně koncipovány právě jako místo na přivítání
návštěvníků. Přestupní uzly a jejich okolí vznikaly současně jako místo pro pobyt a kde se
současně můžeme i pohybovat. Pohyb tu byl vlastně synonymem pro chodce či cyklisty
a pouliční vozy. To z těchto míst dělalo velmi originální, dynamický a živé těžiště města. V
poválečném období se tato scéna radikálně změnila: místo přepravního média pro každého, se
vlak stával stále více dopravním prostředkem pro uspěchané „dojíždějící“. Důraz se přesunul
směrem k dopravnímu uzlu. V celé té euforii okolo zvýšené mobility, kterou umožňovala
soukromá auta, se potom mnohé změnilo. Náměstí bylo obětováno autům, okolí se stalo
nebezpečným: místo odkud chceme více utéci – než tam pobýt.

                                                     
7 Podrobnější odvolávky o informačních systémech lze najít v bodě "2.3-Information" v závěrečné zprávě projektu
MIMIC.
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Na zlepšení přestupních uzlů a jejich spádových oblastí je potřebné toho ještě mnoho udělat - a
zlepšit vzájemné propojení mezi nimi. Přestupní uzel není jen uzlem v dopravním systému. Je to
místo lidské interakce a musí byt přístupné pro každého. Standardem se musí stát dostupnost a
srozumitelnost, v první řadě pro chodce a to zejména pro děti a starších lidi, v druhé řadě pro
cyklisty, v třetí řadě pro veřejnou dopravu a její uživatelů a až na závěr - pro uživatele osobních
automobilů.

Ve většině míst se cestující střetávají s vážnými problémy, když se snaží dostat k přestupnímu
uzlu. Přípoje jsou často nekvalitní a nespolehlivé, přístup chodců k přestupním uzlům často
zahrnuje složitý přístup přes frekventované vozovky nebo nepříjemné a nebezpečné zóny,
cyklistické chodníky ve většině případů neexistují, kapacita parkovišť je často nedostatečná
a v některých případech parkoviště úplně chybějí.

Intermodalita obyčejně vyžaduje velké
investice, ale budování přestupních stanic
současně vytváří přitažlivý maloobchodní
trh a příležitost pro rozvoj obchodu
s nemovitostmi. Otevření obchodů a
podnikatelské činnosti mohou v přestup-
ních uzlech zmenšit i obavy cestujících z
kriminality. Legislativa by měla
podporovat tuto finanční a sociální
vymoženost pro soukromý i veřejný sektor
prostřednictvím společného rozvoje a
financování projektů.

Hranice přestupního uzlu se někdy těžce
definují; v úvahu třeba vzít nejen hlavní
dopravní infrastrukturu, ale i všechny
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Obrázek 12 - Přístup musí byt bez nebezpečných
situací a nebezpečných míst
malé zastávky autobusů a tramvají,
arkoviště atd. v blízkosti uzlu, které se mohou použít pro přístup nebo přestup ze soukromého
opravního prostředku do veřejného dopravního prostředku; v úvahu je třeba vzít i ulice,
terými se chodci nebo cyklisté dostávají k přestupním uzlům.

ěstský přestupní uzel je obyčejně referenčním bodem občanů na jejich mentální mapě města.
ěstský vzhled těchto referenčních bodů ovlivní jejich image o městě.

nfrastruktura přestupního uzlu
Projekt přestupní stanice je převážně
technickým problémem, ale hodnocení v
různých projektech EU ukazuje, že v
procese plánování třeba vzít v úvahu
komplexní souhrn společenských a
psychologických aspektů, např.:

Interiér přestupní stanice by měl vyvolávat
v cestujících pocit bezpečí, např.
odstraněním tmavých koutů a omezením
počtu sloupů na minimum.

Měly by tam být jasné průhledové osy
mezi vchody, východy, staničními halami
a nástupišti, tak aby se zvětšil orientační
smysl a pocit bezpečnosti cestujících.
Obrázek 13 - Malá autobusová zastávka při stanici

Principe Pio (Madrid)
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Technické požadavky.
Aspekty a požadavky, jako rozměry
vlakových souprav a prostor, který
potřebují pro pohyb a manévrování
v rámci přestupního uzlu. Přestupní uzly
by měly být navrženy tak, aby
umožňovaly dobré čistění a režim údržby.

Obrázek 14 - Jasné průhledové osy mezi různými prvky

V maximální míře by se mělo využívat přirozené a umělé
osvětlení, např. zabudováním co největšího množství
skleněných ploch, čímž se z cestování stane příjemný
zážitek a zvýší pocit pohodlí a bezpečnosti cestujících.

Obrázek 15 – Použití přirozeného osvětlení

Nástupiště a přístupové chodby by měly být
dostatečně široké, aby se cestující cítili
bezpečně. Docházkové trasy mezi přestupy
by měly být co nejkratší; měly by být jasně
označeny, aby poskytly cestujícím
informace, které potřebují, a ubezpečily je,
že jdou správným směrem.
Obrázek 16 – Nástupiště a chodby musí být
dimenzovány s ohledem na kapacitu a bezpečnost
Integrované dopravní systémy 29
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Tam, kde třeba přejít na jinou úroveň, by
měly být k dispozici lehce lokalizovatelné
výtahy a eskalátory.

Obrázek 17 - Výtahy a eskalátory by měly být k dispozici a
lehce dostupné

Opatření pro postižené lidi jsou pro ně
velmi potřebné. Kromě toho postihují
mnohem větší skupinu cestujících než jen
postižené. Skutečně: každé opatření (např.
nízkopodlažní vozidla, dostupnost stanic
rychlodráhy, zvýšené nástupiště…)
prospívají i jiným cestujícím, zejména
cestujícím s velkým množstvím zavazadel,
s dětmi a pod.

Obrázek 18 - Nízkopodlažní vozidla umožňují přístup
postiženým k veřejné dopravě a ulehčují to i jiným: jednoduchý
krok k větší intermodalitě

Automaty na jízdenky by měly být
umístěny při vstupech a ve vestibulech.
Harmonizované jízdní řády pro všechny
druhy dopravy by měly být vhodně
umístěny a lehce dostupné k nahlédnutí.

Obrázek 19 – Automaty na jízdenky (Atocha, Madrid)
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Parkovací zařízení pro osobní automobily
též vyžadují dostupnost a krátké
vzdálenosti k nástupištím. Na druhé straně
také parkoviště s kapacitou 500 osobných
automobilů má značný dopad, neboť
potřebuje cca 1 ha plochy a během
dopravní špičky přitahuje velké množství
dopravy. Toto je třeba vzít v úvahu při
rozhodnutích při plánování dopravy a
využívání území. Velké periferní P&R
zařízení je třeba zvážit proti jiným
decentralizovaným zařízením, „výše po
proudu“ (teda blíže ke zdroji cesty).
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Obrázek 20 - Zabezpečená a označená parkoviště
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ařízení B&R dokonce vyžadují kratší vzdálenosti na nástupiště, vyšší kapacitu, úkryty a
ezpečnost. Tyto prvky též představují důležitý problém pro sousedy, protože cyklisté by mohli
dkládat svá kola na jiných a nevhodných místech, pokud by infrastruktura nebyla přizpůsobena
ejich potřebám.

nteligentní dopravní systém - ITS může být užitečný při zlepšovaní propojení mezi
ednotlivými dopravními činnostmi a službami a dostupnosti přestupných stanic pro cestující.
roto je důležité, aby projekt přestupního uzlu umožňoval instalaci a dostupnost budících
ařízení na bázi ITS, např. terminálů pro osobní přístup, center dopravních služeb,
ícejazyčných monitorů, poskytujících např. informace o dálkových a mezinárodních linkách, a
ntermodálních službách týkajících se manipulace se zavazadly, P&R, B&R, K&R (viz kapitola
,

alším důležitým prvkem je konstrukce vozidla. Ta by měla zohledňovat i předcházející prvky,
 když tato problematika nebude vypracována v tomto materiálu. (Užitečným návodem pro
ytvoření vhodné konstrukce je „Dostupnost těžkých kolejových systémů pro cestující“
 závěrečné zprávě Projektu COST 335).

alší informace týkající se konstrukce vozidel jsou zahrnuty v projektech GUIDE8, PIRATE9 a
IMIC10.

.4 Ekonomická organizace, řízení a provoz přestupních uzlů

vod
rganizace provozu je hlavní složkou městského přestupního uzlu. Studie GUIDE však i přesto
onstatuje (Prosinec 1998) „bylo velmi málo literatury k dispozici, která by se zabývala
rganizací a řízením přestupních uzlů“. Jediným ze vzpomenutých bodů byl management
ouzových situací. Avšak přítomnost personálu, jako i jejich kompetence jsou zdůrazňovány při
šech auditech přestupních uzlů, zejména to, jak personál může přispět k problematice

                                                    
 GUIDE: Urban Interchanges-A Good Practice Guide - Městské přestupní uzly - Užitečný praktický návod

 PIRATE: Promoting Interchange Rationale, Accessibility & Transfer Efficiency - Podpora principu přestupních uzlů,
ostupnosti a efektivnosti přepravy

0 MIMIC: Mobility, InterModality, and InterChanges - Mobilita, intermodalita a přestupní uzly.
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bezpečnosti (viz PIRATE - příručka a směrnice, únor 2000). Na druhé straně je třeba
zkonstatovat, že ve většině malých nebo středních přestupních uzlů není přítomen vůbec žádný
personál.

Řízení a provozování přestupních uzlů je vnitřně spojeno s jeho velkostí, návrhem a funkcí.
Tyto aspekty je třeba zkoumat současně od samotného začátku procesu, protože mnohé
provozní aspekty ovlivňují fyzickou organizaci a naopak.

Na druhé straně nesmíme zapomenout, že přestupní stanice se nachází uvnitř systému veřejné
dopravy a současně je vnořena do politického, ekonomického a fyzického prostředí. To
znamená, že řízení, provoz a rozhodnutí, která probíhají na každé úrovni, mají vliv na ostatní
úrovně.

A konečně, řízení a provoz přestupního uzlu musí být zaměřeny na dosažení co nejlepšího
fungování přestupního uzlu, koordinaci operátorů, služeb a druhů dopravy, management
financování a příjmů, a na povzbuzování uživatelů, aby používali systém veřejné dopravy.
Abychom dosáhli tyto cíle, musíme definovat ekonomickou a administrativní organizaci a
potom vypracovat a uplatňovat zásady řízení a provozu.

Ekonomická a administrativní organizace
Ekonomická a administrativní organizace zahrnuje následující aspekty:

Definice zodpovědnosti a hierarchie.
Očekávaná úloha přestupního uzlu v řetězcové mobilitě je více než místem přestupu z jednoho
dopravního prostředku do druhého, musí se opírat o organizaci zaměstnanců, která je schopná
poskytovat další služby.

Přestupní uzel je často centrem střetu různých podniků, bez organizace, která by je kontrolovala.
V Německu však obyčejně existuje správce přestupního uzlu, který koordinuje tyto různé
podniky v rámci přestupního uzlu11. Tento manažér je zodpovedný za jejich koordináciu a zdá
se, že zabezpečení této úrovně řízení, spolu se skupinou zaměstnanců, kteří tam pracují, je velmi
důležitá. Pro efektivní fungování přestupní stanice a pro dosažení norem, které se od něho
vyžadují, je velmi důležité, aby se věnovala pozornost řízení a organizaci zaměstnanců.

Volný trh dopravy může vytvořit duplicitu služeb a nedostatky na jiném. Proto organizaci celé
veřejné dopravy nelze ignorovat, i když probíhá na vyšší úrovni. Definování hierarchie a
rozhodovací struktury na této úrovni poskytuje jednotnost a rámec, které zjednoduší koordinaci
a synchronizaci služeb a způsobů dopravy a integrační opatření, např. výdej integrovaných
jízdenek.

Finanční struktura dopravního přestupního uzlu.
Mezi nejdůležitější otázky řízení a provozování přestupních uzlů patří způsob jejich
financování. Na budovaní přestupních uzlů se zúčastňuje množství různých subjektů, např.
individuální veřejní operátoři, místní orgány, investoři, soukromé finanční společnosti, ústřední
státní správa, ekonomické skupiny. Každý z nich má vlastní zájmy a cíle a rozpory mezi nimi
jsou celkem normální. Na druhé straně, tato rozmanitost subjektů a cílů zvyšuje a zlepšuje
příležitosti pro smlouvy o financovaní.

Na jedné straně kapitál soukromého sektoru má větší cenu než finance získané veřejným
sektorem, ale ve prospěch soukromého sektoru hovoří jedna věc, a to je efektivnost. Argument

                                                     
11 MIMIC: Mobility, InterModality, and InterChanges - Mobilita, intermodalita a přestupní uzly., Závěrečná zpráva, červen
1999, str. 66.
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ve prospěch veřejného sektoru na druhé straně zase představuje důkaz reálného plánování v
jiných důležitých položkách veřejné politiky.

Nejjednodušší přestupní uzly, např. individuální zastávky autobusů nebo tramvají a jednoduché
stanice metra nejsou velmi zajímavé pro soukromé investory, proto zůstávají doménou
veřejného sektoru.

Společnosti působící v soukromém sektoru obyčejně investují do této úrovně infrastruktury jen
na žádost příslušného veřejného orgánu, od kterého se též očekává, že poskytne potřebné
finance.

Praktickým řešením pro městské zóny by mohla být účast veřejných orgánů vlastnících celou
dopravní infrastrukturu, včetně přestupních uzlů, které budou účtovat jednotlivým dopravním
operátorům poplatky za jejich používání a pronajímat nebo zapůjčovat všechny maloobchodní
prostory. To poskytuje výhody spočívající v pružnosti, když přijde k jednaní o smlouvách, a k
celkové centrální kontrole provozní a environmentální kvality přestupných stanic.

Větší přestupní uzly nabízejí bonusy, znamenající značné úspory. Existují signály, že tyto
stanice by mohly být ziskové, s významnými příjmy pocházejícími od dopravních operátorů,
maloobchodníků a jiných poskytovatelů služeb, a strukturovány tak, aby odráželi rostoucí
hodnotu pozemků a každý nárůst všeobecné obchodní činnosti, stimulovaný existencí hlavního
přestupního uzlu. V těchto velkých přestupních uzlech se nacházejí obchody a prodejny, které
zabírají určitý prostor a platí poplatky za jeho používání. Tyto poplatky mohou byt důležitým
příjmem pro přestupní uzel a je potřebné věnovat zvláštní pozornost způsobu účtování poplatků
(za půjčení, pronájem, prodej...). Vhodně zvolená nákupní zařízení v rámci přestupního uzlu
mohou vytvořit příjmy pro vlastníka přestupního uzlu i pro provozovatele.

Další informace o ekonomické a administrativní organizaci přestupních uzlů lze najít v
projektech MIMIC12 a GUIDE13.

Řízení a provoz
Pod tímto označením jsou zahrnuty všechny aspekty a prvky, které je třeba vzít v úvahu za
účelem dosažení optimálního fungování přestupního uzlu, rozvoje intermodality, dosažení
ideální „plynulé cesty“ a získání dalších lidí pro používání veřejného dopravního systému. Další
informace můžete najít v projektech PIRATE, MIMIC a GUIDE.

Zákazníci
Efektivnost intermodality je důležitá, ale co to znamená? Je stejně důležité vědět, jaký druh
cestujících využívá přestupní uzel a kdy. Trh cestujících vykazuje značnou diverzitu. Existují
rozdíly v praxi: častí uživatelé se sezónními lístky, kteří podnikají cestu dennodenně a ti, kteří
přestupují poloautomaticky - po nejkratší cestě. Pro ně musí být časy přestupu co nejkratší a tito
postupují prakticky naslepo (tj. automaticky). Těmto cestujícím je třeba umožnit, aby se rychle
dostali do cíle, aniž by museli překonávat celou řadu překážek.

Nezvyknutí cestující na druhé straně potřebují více času na to, aby se zorientovali, aby získali
více informací. Pokud jsou přestupní časy příliš omezeny nebo informace není jasně zveřejněna,
tak riskují zmeškání přestupu a že budou muset čekat na další autobus - což je značně frustrující
(zejména v případe jejich nízké frekvence).

Toto dilema je jasně viditelné u velkých přestupních uzlů, kde obe skupiny omezují ostatní.
Koncepční řešení představuje např. to, co můžeme vidět ve velkých uzlech např. v Paříži, tj.
systematická separace toků cestujících na „grandes lignes“ na jedné straně a „banlieue“ na

                                                     
12 MIMIC: Mobility, InterModality, and InterChanges - Mobilita, intermodalita a přestupní uzly.
13 GUIDE: Urban Interchanges-A Good Practice Guide - Městské přestupní uzly - Užitečný praktický návod
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straně druhé. Ale tento předěl mezi zvyknutými a nezvyknutými cestující není totožný s výše
vzpomínaným rozdělením. Musí být jasné, že poskytování těch správných informací
prostřednictvím vhodného média a ještě k tomu správné cílové skupině představuje velký
organizační problém. Ten vyžaduje přizpůsobivost personálu jako i infrastrukturu, která
umožňuje pružné využití.

Cílem je poskytnout služby co největšímu množství cestujících.

Flexibilita
V průběhu dne se může vyskytnout požadavek na rozšíření přestupního uzlu a v něm poskytova-
ných služeb. Toto je celkem normální na evolučním trhu.

Je výhodné, pokud přestupní uzel může poskytovat krátkodobou flexibilitu. To umožňuje, aby
se přestupní uzel přizpůsoboval požadovaným změnám v průběhu dne. V tomto smyslu některé
vchody mohou být uzavřeny na určitý čas a jiné trasy mohou být otevřeny. Tento druh
adaptibility je zvláště potřebný, pokud je přestupní uzel provozován spolu s jinými zařízeními,
jako obchody a kavárny. V některých případech bude těžké přesně stanovit, jaké služby budou
žádány během provozu přestupního uzlu. Proto je vhodné vytvořit určitý stupeň flexibility
v řešení přestupního uzlu, které umožní přizpůsobení se změnám. Vytvoření přídavných
prostorů, které mohou být použity pro víceré funkce, umožní přestupnímu uzlu se jim
přizpůsobovat.

Regulační rámec pro poskytované informace a prodej jízdenek
Úspěšné provozování významných přestupních uzlů, jejichž cílem je podporovat plynulou
intermodální dopravu, vyžaduje robustní regulační rámec. V tomto rámci všichni poskytovatelé
dopravních služeb musí spolupracovat v klíčových oblastech, jako jsou poskytování
doplňujících a srozumitelných jízdních řádů, společné používání a šíření informací způsobem,
který bere v úvahu potřeby cestujících, a řešení situací, při kterých došlo k přerušení dopravy.

• Jízdní řády přípojů je třeba sladit, aby se zabezpečila minimalizace přestupních časů a
čekací doby. Je třeba kontrolovat pravidelnost a dodržování platných jízdních řádů.

• Podávání informací.

• Zpoplatnění a jízdné: Struktura dopravního systému, a to i mimo přestupní uzly, výrazným
způsobem ovlivňuje jejich plánování a využívání. Z tohoto důvodu při hodnocení nebo
plánování přestupního uzlu je potřeba vzít v úvahu existující metodu tvorby cen v daném
městě a využití jednotlivých jízdenek. Na základě uvedených skutečností lze vykonat
analýzu, která určí, jestli metoda tvorby cen podporuje plynulost a pohodlí dopravy, během
které dochází ke změně jednoho druhu dopravního prostředku na jiný, nebo nikoliv.
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Existují dva důležité faktory, které podporují plynulost a pohodlí při přestupovaní uživatelů
mezi různými dopravními prostředky:

• možnost zakoupení jízdenek před cestou:

Abychom podpořili  používání
veřejné dopravy, musíme umožnit
zákazníkům přístup bez zbytečných
překážek a komplikaci k dopravním
informacím a dalším službám
(rezervacím). Projekt SPIRIT14 EU
integroval informace o všech
veřejných dopravních prostředcích
(např. hlavních železničních tratích,
regionálních a místních vlacích,
metru, tramvajích a autobusech), aby
ulehčil plánování cest ode dveří ke
dveřím. Integrované informace
zahrnují rezervaci jízdenek a infor-
mace o cenách.

• Dostupnost multimodálních jízdenek (

Díky elektronickému lístku si cestující m
autobusech a tramvajích za rozumnou pře
cestujícího mnohem výhodnější než hled
inteligentní karta zbavuje řidiče náročné 
přesnější.

V Brémách (projekt INTERCEPT15) byly vy
a přístupové klíče, umožňující cestujícím pou
vozidla a taxislužby s jediným platebním sys

Souběžně s realizací projektu INTERCEPT b
Integrované Tarify pro Barcelonu. Tento syst
v podstatě znamená, že při přestupu z autobu
další platba (ve lhůtě určené pro přestup). Te
systému uvedené do provozu byly zahrnuty d
planner) a byly vybrány koridory pro průzku
integrovanou dopravu se zlevněnými jízdenk

Bezpečnost a dohled
Potřeba účinného dohledu sahá od celého pře
až do okolí přestupního uzlu.

Přítomnost zaměstnanců je velmi důležitá a v
hlídky, obcházející přestupní uzly a parkoviš
kriminálníky a zvyšují pocit bezpečnosti cest

                                                     
14 EU-SPIRIT: Evropský systém pro služby cestujícím s 
15 INTERCEPT: Intermodální koncepce v evropské osob
Obrázek 21 - Informace v reálném čase nad
železničním nástupištěm
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integrovaných lístků):

ohou nyní koupit i lístky jen na cestu tam přímo v
dprodejní cenu. Platba inteligentní kartou je pro

ání potřebného množství drobných. A poněvadž
úlohy, autobusy a tramvaje jsou bezpečnější a

vinuty a vyzkoušeny karty jako platební prostředky
žívat kombinaci veřejné dopravy, osobního

témem.

yl zaveden městský veřejný dopravní systém
ém, založený na technologii magnetických karet,
su na metro, z vlaku na metro atd. už není potřebná
nto systém ještě není úplně realizován, ale části
o intermodálního jízdního řádu (intermodal trip

my, které zahrnují a současně vynechávají
ami.

stupního uzlu, přes cyklistické a parkovací plochy,

ýrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti. I policejní
tě, jsou vizuálním odstrašujícím prostředkem pro
ujících.

intermodální rezervací, informacemi a výdejem jízdenek.

ní dopravě.
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Kriminální živly mohou odstrašit i jiné prostředky, např. televizní okruhy.

I měnící se postoj lidí k přestupnímu uzlu jako k nebezpečnému místu je důležitý pro přilákání
dalších uživatelů, ale to by nemělo vést lidí k bezstarostnosti. Je potřebné dosáhnout vhodnou
rovnováhu, tedy stav, kdy se všichni lidé budou cítit pohodlně při používaní přestupního uzlu,
ale budou si uvědomovat bezpečnostní problémy.

Ohrožení osobní bezpečnosti je často větší v okolí přestupního uzlu než přímo v něm, kde jim
ochranu poskytují jiní lidé. Kromě toho si musíme uvědomit, že problémy týkající se
bezpečnosti, se vyskytují častěji mimo dopravní špičky, kdy je na stanici málo lidí.

Údržba a čistota.
Údržba a hladký chod jsou velmi důležité,
protože mnoho zařízení vyžaduje určitou
údržbu. Nemá význam poskytovat služby,
když zařízení nejsou udržovaná a přítom-
nost nefunkčního zařízení může lidi velmi
pobouřit. Je důležité, aby přestupní stanice
nevypadala zanedbaně. Nedostatečná
údržba může též vyvolat pocit, že stanice
je špatně řízena a dokonce nebezpečná.

Čistota všech zařízení a zón je stejně tak
důležitá. Je potřebné zabezpečit přijatelné
prostředí pro cestující. Nelze podceňovat
význam, který lidé připisují čistotě místa.
Může podstatně změnit charakter místa a
je možné ji jednoduše dosáhnout. I když
tento aspekt většinou souvisí se

s
č
Š
ř

D
T
E
u
p

P

P
m

D
Č
r
m
n
a
z

Obrázek 22 - Úklidové služby zlepšují prostředí a
zvyšují pocit bezpečnosti
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pravováním, už v projektu přestupní stanice je možné přijmout opatření, které zabezpečí
istotu. Kvalitní přestupní uzel, který se lidem líbí, je povzbudí k tomu, aby se o něj starali.
pinavá stanice není jen nepohodlným místem pro uživatele, ale i nebezpečným a špatně
ízeným zařízením, a tento názor se rozšíří na celý systém veřejné dopravy.

oplňující služby pro operátory
yto doplňující služby by měly být efektivní a ulehčit koordinaci operátorů a jejich služeb.
xistence pomocného systému, který v každém okamžiku lokalizuje přijíždějící vozidla,
možňuje lepší využití prostoru, poskytuje dopravním operátorům informace v reálném čase a
ředchází potřebě nasazení dalších vozidel.

lochy, kde operátoři mohou zaparkovat vozidla pro údržbu a čistotu.

rostory, kde zaměstnanci provozovatele mohou jíst, spát nebo pohodlně čekat na další výkony,
usí být vhodně navrženy.

oplňující služby pro uživatele
as, který vnímají uživatelé čekající na služby nebo při přestupu, lze zkrátit prostřednictvím
ůžných doplňujících služeb. Hlavní zájem cestujících, nebo potenciálních cestujících na všech
ístech je mít dobré „základní služby“: Fungující automaty na jízdenky by měly být umístněny

a středních a velkých přestupních uzlech. Je důležité, aby jich bylo dost na pokrytí poptávky
 aby se daly jednoduše ovládat. Pokud ne, lze se jim vyhnout. Na menších přestupních uzlech
ávisí zavedení na používaných platebních postupech.
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Jiné služby: čisté toalety (zařízení pro tělesně postižené a dětské koutky), sedadla a pohodlné
čekárny a telefony. Pokud je to možné, měly by tam být k dispozici i bankomaty, obchody,
první pomoc a kavárny.

Současně nesmíme zapomínat, že přípoje a minimální čekací doby jsou pro cestující důležitější
než velkorysá zařízení a služby. „Efektivní doprava musí být vždy nejvyšší prioritou“.

Tyto služby mohou podmínit úspěch přestupního uzlu.

Níže uvádíme příklady nejdůležitějších služeb:

Informace
Vytvoření komplexních informačních systémů, které nejsou omezeny na jednoho nebo několik
individuálních operátorů, případně na určité způsoby dopravy. Systémy by měli být vícejazyčné,
přizpůsobené potřebám tělesně postižených osob, nacházet se uvnitř přestupních uzlů i mimo
ně, a kombinovat statické (tj. jízdní řády) a dynamické údaje o veřejných i soukromých
dopravních službách.

Informace poskytované cestujícím musí být:

• přesné,

• vnímány jako přesné a teda hodnověrné, a

• poskytovány tak, aby se cestující mohli lehce podle nich zařídit.

Musíme si uvědomit, že kvalitní informace nemohou samy o sobě kompenzovat nízkou úroveň
provozu.

Informace o službách a událostech:
zákazníci musí mít lehký přístup k
spolehlivým informacím, pokud mají
používat veřejnou dopravu.

Informace v reálném čase o příjezdech a
odjezdech jsou na přestupních uzlech
zřídka dostupné a mnozí lidé (zejména
cizinci, příslušníci místních etnických
menšin a osoby s problémy při učení) se
těžce orientují v mapách a jízdních řádech,
které se jim běžně nabízejí.

Poskytování informací o odjezdech a
nástupištích se často poskytují jen na
železničních stanicích. Je důležité, aby
tyto informace zahrnovaly i autobusovou a
tramvajovou dopravu. Časy by měli být
jasné a dobře viditelné.

Obrázek 23 - Informace poskytované zaměstnanci
mohou být užitečným řešením pro mnohé cestující
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Je potřebné vzít v úvahu různé typy uživatelů a jejich potřeby:

• Pro pravidelné uživatele je třeba přesně načasovat jejich spoje a je třeba je informovat o
případném zpoždění.

• V případě přestupujících uživatelů („ride-and-riders“16 je důležité, aby jejich první spoj
přijel včas, jinak by mohli zmeškat přípoj. I příležitostní uživatelé se budou spoléhat na tyto
informace, protože nebudou vědět, které spoje odjíždějí ze kterého nástupiště.

Existence jiných aktivit (komerční, volný čas, stravování).
Poskytování obchodních, stravovacích a jiných služeb je mimořádně důležité na přestupních
uzlech, kde je delší čekání často nutné, např. na letištích a terminálech vysokorychlostních
vlaků.

Obchody na lokálním přestupním uzlu nemají větší význam, kromě několika lidí, kteří
přicházejí na stanici pešky.

Nesmíme však zapomínat, že obchody mohou přilákat lidi na přestupní uzel. Při zvažování
tohoto aspektu bychom měli pozorně prozkoumat okolí uzly dřív než se rozhodneme. Pokud se
nachází v rušné obchodní čtvrti, asi nebude moudré zřídit na přestupním uzlu obchody, které
nemohou přežít. Ale pokud se přestupní uzel nachází na odlehlém místě, možná by bylo
užitečné zabezpečit další nákupní zařízení. Na druhé straně by dodatečné obchody v nákupní
oblasti mohli zvýšit kapacitu centra, zejména by tyto poskytnuté funkce mohly takto zabránit
vzniku dalších dopravních řetězců. Centrální přestupní uzly jsou vytíženy po celý den. Většina
vzdálených přestupních uzlů zažívá řádnou „špičku“ v nejlepším případě tak asi 4 hodiny denně.
Během zbytku dne nemají podstatné množství zákazníků už jen proto, že v okolí nejsou žádné
atraktivní cíle.

Přítomnost služeb jako jsou toalety, telefony, zavazadlová služba a pod.
Komunikační zařízení se pokládají za velmi užitečné na všech přestupních uzlech, především
telefony na mince. Úschovny zavazadel jsou důležité ve velkých přestupních uzlech. (PIRATE)

Management náhodných událostí
Kvalita dobrého přestupního uzlu a zejména dobrého regulačního rámce se ukáže tehdy, když se
věci nevyvíjejí tak, jak bychom čekali. Oznámení o zpoždění příjezdu spoje pokud nepřijíždí
včas nebo posílení jakékoliv služby okamžitě podle potřeb přispívá k dosažení intermodality
a tak garantuje spojení mezi druhy dopravy a službami a snižuje čas čekání. Toto lze dosáhnout
účinným tokem informaci v reálném čase, který zabezpečuje poznatky a umožňuje podniknout
kroky omezující jakékoliv selhání nebo pokrývající příležitostní potřeby dopravy.

Poskytování stále aktualizovaných informací uživatelům a cestujícím přispívá k představe dobře
fungujícího a koordinovaného přestupního uzlu a dopravního systému. Je to obzvláště důležité
při provozu s frekvencí nižší než 20 minut.

Plánování, které se zabývá možnými náhodnými událostmi je důležité.

• Systémy by měly zabezpečovat včasné a flexibilní řešení systémových poruch, berouc v
úvahu plné uplatnění přepravních řetězců. Klíčovými prvky jsou:

- schopnost poskytnout aktuální, nápomocné a především spolehlivé informace,

- včasné a podrobné rady o alternativních službách,
                                                     
16 Viz kapitola 8 Slovník
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- viditelně dostupných zřízenců, kteří mohou pomoci a poradit,

- účinné řešení odškodnění.

• Návrh přestupního uzlu by měl zahrnout určitý stupeň flexibility, aby mohl čelit
nepředvídavým vlivům, dostatečnou kapacitu na přizpůsobení se zdrženým uživatelům,
dostatek informačních kanálů na pokrytí speciálních informačních potřeb. A co se týká už
vzpomenutých komunikačních zařízení, je riziko, že v případě problémových situací mohou
být velmi silně přetíženy;

• Předimenzování může být v souladu s možným budoucím sociálně-ekonomickým vývojem
a růstem počtu uživatelů.

3.5 Příklady a zkoumané lokality
Následující seznam zahrnuje některé přestupní uzly s různou polohou (centrální nebo
okrajovou) a druhy dopravy:
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Zoologischer Garten (Berlin)
centrální X X X X

La Défense (Paříž)
centrální X X X X

City Terminal (Stockholm)
centrální X X X X

Abando (Bilbao)
centrální X X X X

Hammersmith (Londýn)
okrajová X X X X

Station Duivendrecht (Amsterdam)
okrajová X X X X X

Pireus (Atény)
okrajová X X X X

Stratford (Londýn)
okrajová X X X X X

Cradley Heath (Velká Británie)
centrální X X

Gullmarsplan (Stockholm)
centrální X X X X

Ethniki Amyna (Atény)
okrajová X X X

Wilannowska Pulawska (Varšava)
okrajová X X X X

Ponte Mammolo (Řím)
okrajová X X X

tabulka 6 - Přestupní uzly, jejich poloha, druhy dopravy a projekty EU
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Dále jsou uvedeny různé zkoumané lokality s označením projektu EU - ve kterém byly
zahrnuty:

projekt GUIDE:
ETHNIKI AMYNA v Aténách, Řecko

Canning Town v Londýně, Velká Británie

Five Ways v Birminghamu, Velká Británie

Piccadilly Gardens v Manchesteru, Velká Británie

Cradley Heath, Velká Británie

Gullmarsplan ve Stockholmu, Švédsko

Bury interchange v Manchesteru, Velká Británie

La Défense v Paříži, Francie

Hammersmith v Londýně, Velká Británia

Stanice Duivendrecht mezi Schiphol-em a Weesp-em, Holandsko

Utrecht Central Station / Mainport v Utrechtu, Holandsko

City Terminal ve Stockholmu, Švédsko

Pireus v Aténách, Řecko

Gare du Nord v Paříži, Francie

Projekt HSR-COMET:
Řím - Termini, stanice vysokorychlostní železnice, Itálie

Frankfurt nad Mohanem, stanice vysokorychlostní železnice, Německo

Marseille St Charles, stanice vysokorychlostní železnice, Francie

Projekt MIMIC:
Termibus v Bilbau, Španělsko

Abando intermodal v Bilbau, Španělsko

Valby v Kodani, Dánsko

Stratford v Londýně, Velká Británie

Ponte Mammolo v Římě, Itálie

Tampere Intermodal v Tampere, Finsko

Wilanowska Pulawska ve Varšavě, Polsko

Projekt PIRATE:
Lund Railwaystation v Lundu, Švédsko

Doncaster Railwaystation v Doncasteru, Velká Británie

Majadahonda - železniční stanica v Madridu, Španělsko
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Méndez Alvaro-autobusová stanica v Madridu, Špánílsko

Aachen Railwaystation v Cáchách, Německo

Hasselt Railwaystation v Hasselte, Belgie

Linkeroever intermodal node, v Antverpách, Belgie

Vellinge Ängar, autobusová stanice na dálnici, Švédsko

Projekt SWITCH:
Realizace opatření SWITCH:

Drážďany, Německo

Newcastle/Gateshead, Velká Británia

Rotterdam/Dordrecht, Holandsko

Benátky, Taliansko
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4. Informace a dopravní management

4.1 Informace - úvod
Dopravný řetězec, i přes všechen svůj přínos, je pochopitelný jen pro navyknutého a
pravidelného uživatela, nebo pro osoby, které s tímto systémem vlastně vyrostli. Pro
nepravidelného, nebo nenavyknutého uživatele představuje takový problém, že mu používání
veřejné dopravy dělá nepohodlným. Pokud je dostupný efektivní a uživatelsky přátelský
informační systém, mají z toho užitek oba - jak operátor tak i zákazník.

Existuje množství typů a druhů informací, v závislosti na charakteru cesty, od jejího
naplánování až po uskutečnění. Vícenásobný přestup způsobuje mnohé obtíže v řízení
informačních procesů. (tabulka 7 viz další strana) poskytuje přehled rozhodovacích kroků pro
poměrně jednoduchou cestu veřejnou dopravou s jen jedním přestupem. EurotraCS
vizualizovala scénář k ilustrování hlavních problémů a klíčových požadavků evropského
přeshraničního intermodálního cestujícího z Paříže (La Défense) do Koblenzu, přes pařížské
letiště Charles de Gaulle a Frankfurt (Obrázek 24). Taková komplexní schémata představují
vhodný způsob syntézy uživatelských potřeb multimodálních cestujících.

Přecházející DGXIII (nyní DG IST) sehrávala klíčovou úlohu v podpoře telematiky v oblasti
dopravy a ve vývoji nástrojů a služeb pro řízení procesů v dopravní síti. Spolupráce mezi
průmyslem a dopravními orgány představuje klíčový předpoklad pro mnohé dopravní
telematické aplikace a služby. Jejich vývoj musí zohledňovat požadavky různých účastníků:
telematický průmysl, cestujících, občanů všeobecně, vlastníků a provozovatelů infrastruktury,
poskytovatelů služeb a i těch, kteří je nevyužívají (non-users).

Jedna z hlavních výzev byla skutečně integrovat telematické aplikace a služby mezi účastníky
a ve všech druzích dopravy, aby se takto mohla vytvořit plynulo propojená intermodální
doprava zboží a cestujících.

Toto je důvod, proč byly podniknuty snahy o zavedení nových technologií v této oblasti. Těmto
snahám se dostalo podpory ze strany programu aplikace telematiky - TAP - Transport Sector
Programme ve čtvrtém RP (TAP: Telematics Applications Programme). 10 % globálního
rozpočtu programu je vyčleněno na „Intermodálnost cestujících“.

Projekt CONVERGE je zaměřen na syntetizaci klíčových ověřených výsledků prvních projektů
v rámci dopravního sektoru programu TAP-T. Výsledky jsou prezentovány v devíti oblastech.
Dvě z nich se týkají dopravních řetězců: veřejné dopravy a cestovních a dopravních informací.
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tabulka 7 - Přehled rozhodovacích kroků v poměrně jednoduché cestě veřejnou dopravou jen s jedním přestupem

činnost prostředí charakteristika potřeba informace informační zdroje
zvážení domov potřeba přepravy Mám jet VHD? zkušenosti, vlivy, postoje

Je vhodné jet VHD? obecné informace: jízdní řády
mapy sítě VHD

rozhodnutí domov potřeba přepravy Jak je to vhodné? řetězce
Jak je to vhodné? časy odjezdů a příjezdů
Co to stojí? jízdenkový systém a tarif
Mám jet na kole / autem k zastávce? zkušenost
Je tam parkoviště? obecné informace

odchod z domova: chůze cesta k zastávce / stanici dobře známý postup Jak dlouho trvá cesta k zastávce? zkučenost
čekání zastávka / stanice Dodržuje se jízdní řád? informace o linkách (cfr pic. xx)

počet připravených vozů ve stanici
informace o nástupištích

jízda vozový parka a komunikace provoz Jaká je další zastávka? informace ve vozidle o trase a zastávkách
Dodržuje se jízdní řád? srovnání plán. / skutečných časů: hodiny

výstup vozový parka a zastávka poznávání okolí Kam mám jet? orientační informace: mapa
Na kterou zastávku / nástupiště mám jít? mapa
Kterým autobusem / tramvají / vlakem? informace o číslech linek a o odjezdech
Jsem opožděn? srovnání plán. / skutečných časů: hodiny

okolí přestupního uzlu relativně neznámé piktogramy

Mám zde dostatek času na koerpondenci? srovnání plán. / skutečných časů: hodiny
čekání zastávka / stanice 2 Dodržuje se jízdní řád? informace o nástupištích

počet připravených vozů ve stanici
informace o nástupištích

jízda provoz Jaká je další zastávka? informace ve vozidle o trase a zastávkách
Dodržuje se jízdní řád? srovnání plán. / skutečných časů: hodiny

výstup vozový parka a zastávka poznávání okolí Kam mám jít? orientační informace: mapa
odchod ze stanice / 
zastávky: chůze cesta k cíli cesty relativně neznámé Je to správný směr? piktogramy
příjezd cíl cesty Jsem opožděn? srovnání plán. / skutečných časů: hodiny
návrat cesta zpět relativně známý postup Bude to fungovat stejným zůsobem?
příchod domov Byla to dobrá zkušenost? nová zkušenost

Nebylo by lepší jet autem? nové postoje

vozový parka a komunikace

Je to správný autobus / tramvaj / vlak?

Je to správný autobus / tramvaj / vlak?

odchod ze stanice / 
zastávky: chůze

zastávka / stanice a vozový 
park

nástup do autobusu / 
tramvaje / vlaku 2

nástup do autobusu / 
tramvaje / vlaku

zastávka / stanice a vozový 
park
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F R A N C I E N Ě M E C K O
FAGCDG

PŘED
CESTOU
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Obrázek 24 - Požadavky uživatele na různých úsecích mezinárodní cesty La Défense - Koblenz,(zdroj: CODE TR 1103 o Eurotra CS)
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Dopravní telematika může poskytnout skutečné výhody cestujícím a provozovatelům veřejné
dopravy prostřednictvím využívání informací a komunikací.

Cestující potřebují především spolehlivé informace o službách, tak aby se jim minimalizoval
čas čekání a aby mohli upravit svou cestu v případě provozních problémů. Aby se zlepšila
efektivnost, je potřebné, aby vozidla veřejné dopravy měla v provozu přednost. Operátoři
musí poznat úroveň nasazeného vozového parku jako i personálu, aby je bylo možné
provozovat co nejefektivnějším způsobem. Když je poptávka nízká, operátoři musí být
schopni poskytnout pružné a individualizované služby jako např. poptávkově orientovanou
veřejnou dopravu. (CONVERGE)

4.2 Telematika ve veřejné dopravě v programu TAP-T
Oblast veřejné dopravy je rozdělena na 6 podoblastí, přičemž první čtyři z nich jsou spojeny
přepravním řetězcem:

Informace pro cestující

Preference veřejné dopravy

Služby reagující na poptávku

Jízdní společenství - car pooling

Řízení kongescí a dohled

Časový harmonogram vozidel a řízení

Informace pro cestující
Jako už bylo vzpomenuto v bodě 2.3. - informační problémy je potřeba řešit z obou stran:

• poskytování informací je potřeba optimalizovat a poskytovat všeobecné informace pro
běžné ale i mimořádné podmínky, (front office).

• je potřebné minimalizovat systémový práh a tak i potřebu informovanosti. Toto je
jednodušší, pokud je informace poskytována už samotnou pochopitelnou logikou
systému veřejné dopravy a její transparentností: způsob, jakým by ho cestující měli
používat, je vysvětlen systémem samým o sebe jako i existující logikou okolí, (back
office).

Při využívaní služeb uvedených v této oblasti — jsou informace poskytované cestujícím buď
před, nebo během cesty a to na samotných zastávkách jako i vozidlech. Jde o to, aby se
přitáhli uživatelé na stranu veřejné dopravy prostřednictvím poskytování informací o trase,
poskytováním jízdních řádů, informací a jízdném a možnostech přestupů a ulehčením cesty
prostřednictvím poskytování informací v reálném čase (trasy, příjezdy, zpoždění, narušení
služeb či názvy jednotlivých zastávek). (AUSIAS, TABASCO, EUROSCOPE, INFOPOLIS,
QUARTET+). Tento bod zase pokrývá stranu “front office“.

Preference veřejné dopravy a jízdní řády / řízení vozidel
Získání preference a možnost mít nástroje pro kontrolu vozového parku jsou velmi důležité
podmínky poskytování spolehlivých informací. Tyto uzly představují důležitý prvek „back
office“. (AUSIAS, QUARTET+, TABASCO).
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Pokud podmínky pro optimální provoz systému veřejné dopravy nejsou naplněny, nebude k
dispozici důležitý informační zdroj. Informační personál tak může mít značné problémy se
zvládnutím své úlohy. Poskytování informací uživatelem by takto dosahovalo velmi nízký
stupeň spolehlivosti.

„Priorita veřejné dopravy realizovaná v rámci integrovaného řízení dopravy může být velmi
úspěšná, může umožnit značné úspory času a snížit zdržení vozidel veřejné dopravy
a zpoždění cestujících. Investice se tak mohou ve formě výhod vrátit už za čas značně kratší
než jeden rok“ konstatuje zpráva CONVERGE.

Služby reagující na poptávku
Tyto služby nabízejí výhody pro uživatele jako i pro operátory. UZIVATEL získá
personalizovanou informaci. Operátor využívá informace k cestě na pružné plánování tras.
Na sladění provozu vozidel a objednávek ze strany zákazníků se používá software
(SAMPO). Tento typ služby veřejné dopravy se většinou spojuje se stanicemi hlavních
autobusových linek.

Jízdní společenství - Carpooling
Jízdní společenství-carpooling představuje též typický produkt přepravních řetězců. Program
TAP-T byl především zapojen do technologie databází pro uspokojování poptávky a nabídky
(motivace pro carpooling byly zdůrazněny v projektu ICARO).

4.3 Oblast služeb cestovních a dopravních informací
Zvyšujícími se nároky na dopravní síť, se systémy poskytující přesné, spolehlivé a včasné
dynamické informace cestujícím stávají stále důležitější. Mnohé veřejné orgány chtějí
zatraktivnit využívání veřejné dopravy jako vhodné alternativy k soukromým autům. Při
cestě „ode dveří ke dveřím“ s veřejnými dopravnými prostředky, musí cestující příležitostně
použít několik druhů dopravy. Toto zvyšuje potenciální nejistotu cesty a přestupů. Informace
poskytované v reálném čase mohou tuto nejistotu značně snížit a takto zatraktivnit
intermodálnost.

Multimodální cestovní zařízení (Multi-Modal Travel Devices) mohou být buď mobilní
(přenosné digitální asistenční zařízení, GSM) nebo fixní (informační pulty, dotykové
terminály, internet, teletext, kiosky, fax,...). V obou případech se dokázalo, že tyto informace
umožnily uživateli alternativní výběr jejich cest (přestup na jiný druh, trasa nebo cestovní
čas (AUSIAS, CONCERT, ENTERPRICE, EUROSCOPE, HANNIBAL, INFOTEN,
PROMISE, QUARTET+, TABASCO)).

Akceptace ze strany uživatelů
Nejdůležitější výsledky v projektech TAP-T (kromě téma technické výkonnosti) souvisely
s tématem akceptace telematických aplikací ze strany zákazníka. Zpráva CONVERGE
konstatovala, že koncoví uživatelé všeobecně hodnotili následující aplikace kladně (z
hlediska řetězců mobility):

- informace pro cestující veřejnou dopravou

- služby reagující na poptávku,

- carpooling

- mobilní multimodální cestovní informační zařízení.
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Dopady na efektivnost
Na třetím místě, tyto výsledky budou mít svůj dopad i na efektivnost. Zde se dosáhly nejlepší
výsledky v preferovaných systémech veřejné dopravy - které dokáží snížit cestovní časy o
cca. 10 - 15%.

4.4 Dopravní management

Úvod
Růst dopravy začal průmyslovou revolucí (konec 18. a začátek 19. století), ale jeho externí
následky byly zanedbávány vlastně ještě dlouho po 2. světové válce - přičemž soukromé
ekonomické zisky značně převyšovaly sociální náklady. I přesto se negativní důsledky
začaly výrazně projevovat a to nejprve ve větších městech a později v městech střední
velkosti a v současnosti už i v rozměrech urbanizovaných regionů či městských sítí (např.
Porúří, Rýn-Mohan, Lille-Tourcoing-Kortrijk, Vlaamse Ruit, Randstad, Ile de France, Lyon-
Marseille, Severní Itálie, širší oblast Londýna, Midlands, aj.). Je více než jasné, že potřeba
dopravy nemůže růst do nekonečna. Tak jako i v jiných odvětvích představuje efektivnost
nutnost (časový management, řízení lidských zdrojů ...). Je nutné, aby se stejný vývoj objevil
nyní i v oblasti dopravy. Na straně nabídky se toto už zrealizovalo: dopravní operátoři mají
zájem na efektivnějším provozu (řízení vozového parku, řízení (management) provozu, …).
Ale na straně poptávky se věci nezměnily ve stejné míře. Je skutečně těžší přitáhnout
pozornost individuálních dopravních spotřebitelů (včetně podniků a organizací) na sociální
důsledky jejich dopravního chování. Je to instinktivní záležitost - dokonce otázka soukromí.
Je pochybné, zda individuální snahy povedou ke zlepšení kolektivního a tak i individuálního
výsledku. Přesto však povědomí i v téjto oblasti roste. Je to přesně ten stejný proces, jako
přesvědčit cestující, aby využili intermodální řetězce. Management dopravy může být velmi
významným nástrojem pro umožnění onoho mentálního kroku k integrovanému dopravnímu
systému.

Definice dopravního managementu
Dopravní management je primárně poptávkově orientovaný přístup k osobní jako i nákladní
dopravě, zahrnující nová partnerství a nástroje podpory na změnu chování a postojů směrem
k udržitelným druhům dopravy. Tyto nástroje jsou obvykle založeny na informacích a
organizaci, koordinaci a vyžadují patřičnou propagaci (zdroj: Portal: dopravní management).

Dopravní management se zabývá několika cílovými skupinami. Podle účelu cesty, např.:
podniky / velcí zaměstnavatelé, ale též zaměstnanci, studenti a žáci, taktéž školy a
univerzity, turisté a nakupující, ale též atrakce a nákupní centra, podle počtu obyvatel,… a
tak dopravní management působí poradně pro individuální uživatele, jako i pro velké
producenty dopravy (např. dopravní plány podniků a dopravní plány pro velké akce).

Aktéři
Koncepce dopravního managementu zahrnuje množství zapojených aktérů, včetně
dopravního manažera (Mobility Manager) a dopravního konzultanta (Mobility Consultant).
Dopravního manažera bychom mohli přirovnat k integrátorovi dopravních sítí: s funkcí jeho
kolegů v nákladní dopravě. Jeho úlohou je přesvědčit spotřebitela, že jeho obvyklé řešení
není nejefektivnější, poslední je ve všeobecnosti komplikovanější. Poradenské kvality
dopravního konzultanta by měly tuto nevýhodu překlenout. Měl by poskytnout věrohodné
alternativy rozšiřující dopravně zaměřené produkty, služby a motivace (příklady:
kombinované jízdenky – „akce + doprava“; garantovaná jízda domů pro účastníky car-
poolingu; celoměstská dodávková služba; finanční bonusy pro uživatele udržitelné dopravy).
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Tyto produkty představují ucelenou část samotné cesty a jsou spjaty se životním stylem a z
toho důvodu jsou tak spjaty s bývalými cestovnými zvyky.

Lokalita
Koncepce dopravního managementu se může též lišit podle místa: místní dopravní
management („site-based“) - zaměřený na jednu specifickou cílovou skupinu - se realizuje v
„Mobility Office“, přičemž celoměstský („city-wide“) dopravní management (větší cílová
skupina) je spojen s mobilitním centrem (‘Mobility Centre’). Poloha takového místního
(„site-based“) centra by měla být integrována ve velkém přestupním uzlu. Umístění
celoměstského centra do přestupního uzlu je zajímavé - ale není potřebné. Poloha musí být
reprezentativní a lehce přístupná.

Služby
Dopravní management nabízí široké spektrum služeb: informace a poradenství, konzultace,
budování povědomí a vzdělávání, organizaci a koordinaci, prodej a rezervace a s dopravou
související produkty a služby. Rostoucí komplexnost dopravních požadavků vyžaduje
rozšiřování aktivit nad rámec obyčejného poskytování informací. Cíle dopravního
managementu jsou maximálně orientované na multimodální přístup a současně na propagaci
trvale udržitelných druhů dopravy.

K tomuto tématu jsou k dispozici samostatné podklady. Viz www.eu-portal.net, kde si
můžete stáhnout materiál, který se týká Dopravního managementu a dopravního chování.

http://www.eu-portal.net/
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5. Závěry a doporučení
Proces živelného růstu měst, založený na regionálním rozvoji orientovaném na silniční
komunikace, by měl být kontrolován pomocí systému řízení plánování, aby se zlepšila
dostupnost existujících zastavěných ploch a omezila výstavba dalších komunikací
konkurujících veřejné dopravě. (Minimalizovat negativní účinky změn v oblasti územního
plánování na poptávku po dopravě a dělbu dopravní práce).

Cílem plánování by mělo být přilákat cestující k multimodální dopravě s vhodně
umístněnými a naplánovanými přestupními uzly.

Způsob, jak by se dalo vyřešit velké množství existujících problémů v dopravě, je v
povzbuzovaní cestujících v používaní hromadných dopravních prostředků místo soukromých
vozidel. Pro splnění tohoto cíle je důležité zatraktivnit veřejnou hromadnou dopravu proti
soukromým vozidlům, čehož lze dosáhnout:

• zefektivněním systému veřejné dopravy,

• nabídkou většího počtu kombinovaných cest a následným zvýšením počtu možných
uživatelů;

• zkrácením času tráveného cestováním;

• snížením dopravních nákladů;

• propagací výhod systému veřejné dopravy.

„Intermodalita“ je prvek, který umožňuje zvýšit počet kombinací a možných cest:
přestupování cestujících z jednoho dopravního prostředku do druhého. Místo, kde se tento
přestup uskutečňuje, je přestupní uzel, který v důsledku toho plní důležitou úlohu v systému
veřejné dopravy.

Úspěch přestupního uzlu je určen vhodnou polohou a návrhem, jako i kvalitou jeho řízení.
Tyto úzce související aspekty je třeba vzít v úvahu již od samotného začátku.

Při výběru prostorových aspektů je potřebné zvážit, které z nich souvisí s dopravní sítí
(příležitosti pro změnu dopravního prostředku, počet operátorů a dopravních prostředků...) a
aspekty, jako jsou integrace do městského prostředí, místní politika a orgány územního
plánování a účinky na území.

Pokud jde o návrh, klíčovými prvky jsou:

• Dostupnost přestupního uzlu: zvenku dovnitř přestupního uzlu, a v rámci přestupního
uzlu mezi různými dopravnými prostředky.

• Architektonické aspekty: snaha o přijatelný návrh a pohodlí pro uživatele i operátory.
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Řízení a provozování přestupního uzlu musí být zaměřeno na optimalizaci podmínek pro
operátory a způsoby dopravy: určení intervalů, kontrolu pravidelnosti, poskytování
doplňujících služeb, např. bezpečnosti a údržby, a na podporu marketingové politiky (tvorby
cen, nákupy, služby volného času, atd.).

Poskytování informací sehrává v přepravních řetězcích významnou roli.

Musí však být jasné, že informace samy o sobě nemohou přesvědčit lidi, aby „uvěřili“ ve
veřejnou dopravu. Různé aspekty podpory či propagace veřejné dopravy jsou efektivní jen
tehdy, pokud se vyskytují společně. Technický pokrok v telematice nás dokáže vybavit
prostředky pro lepší práci - vyvinout inteligentní dopravní systémy, jako i lépe řídit přestupní
uzly.

Na přesvědčení lidí, aby změnili své chování, je k dispozici silnější médium: dopravní
management. Dal by se též nazvat „hloubkové informace“, nejen o potřebách v reálném
čase, ale též o přepravních systémech, o mobilitě, o zvycích a jejich důsledcích o dopravním
povědomí. Kromě toho informace o jiných životních stylech a s mobilitou související
produkty a myšlenky lze vzájemně svázat. Dopravní management představuje odpověď na
otázky vyvolané sociologickými změnami v oblasti dopravy. Jedna z nejdůležitějších otázek
rostoucí komplexnosti mobility zní – zda jsou to právě přepravní řetězce, které ji dokáží
vyřešit.

Dopravní management zde dokáže „využít všechny zbraně“. Své informace získá ze socio-
ekonomického prostředí, jako je zobrazeno na obrázku na straně 7.
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6. Cvičení
Cvičení 1: Zaměřené na plánovače, politiky, profesionály v oblasti přepravy a studenty
Globální plánování: Vniknutí do vztahů mezi politikou územního plánování a vývojem
dopravy směrem k přepravním řetězcům;

• Opatřete si územní plán a dopravní plán středně velkého města.

• Popište nejdůležitější činnosti v uvažované prostorové a dopravní politice.

• Zjistěte, zda obě úrovně plánování jsou, nebo nejsou koordinovány. Jak by vypadaly v
těchto případech SWOT analýzy těchto plánů?

• Jaké by měly být důsledky obou úrovní plánování pro dopravní řetězce?

• Jsou existující přestupní uzly, a též i ty plánované uvedené v plánovacích dokumentech?

• Jaká je úroveň každého intermodálního uzlu v celé dopravní síti?

• Je dopravní síť kompletní a koherentní? Které otázky nebyly zodpovězeny?

Cíl: Důležité je určit položky, které by se mohly zlepšit a způsob, jako k tomu dospět: Jak
realizovat lepší globální plánování.

Cvičení 2: Zaměřené na studenty:
Přestupní uzly: Umístění a dopravní průzkum;

A. Navštivte existující přestupní uzel v 10:00 ráno a vykonejte analýzu (následující otázky
jsou jen orientační):

• Načrtněte strukturu přestupního uzlu: jak je koncipován?

• Jak je umístěn v okolí. Jak je do prostředí zakomponován? (centrálně, okrajově,
izolovaně).

• Je tento uzel přístupný pro chodce, cyklisty a osobní automobily?

• Je umístěný v zastavěném prostředí? Je to čistě obytná oblast? Existují tam nějaké /
žádné / více / velmi mnoho důležitých cílů v sousedství (v blízkosti, ve vzdálenosti 250
metrů a více)? Existují tam obchody a pohostinství (mimo samotného přestupního uzlu)?

• Je možný další urbanistický rozvoj. Je tento rozvoj žádoucí?

• Jak jsou připojeny různé druhy dopravy na toto místo?
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• Co je funkcí přestupního uzlu v dopravní síti:

- Jaké dopravní vztahy se v tomto uzlu realizují? (cíle cest, frekvence, typ vozového
parku, rychlost, spolehlivost);

- Jaká je charakteristika nosného dopravního systému (cíle cest, frekvence, …)

• Jaké jsou vzájemné vztahy mezi různými druhy dopravy (jednotlivých druhů veřejné
dopravy jako i intermodálně)? Krátké, komplikované, jednoduché, těžké, nudné, ...
otravné?

• Existují integrované / celosíťové jízdenky? Jsou k dispozici automaty na jízdenky?

• Používá se tento přestupní uzel často i mimo „špičku“?

B. Udělejte to samé v čase špičky:

• Existuje tu dopravní manažer?

• Je přestupní uzel přizpůsoben své funkci (z hlediska kapacity i zatížení)? Je ještě
prostorová rezerva pro případný nárůst dopravy?

• Souhlasí časy podle jízdního řádu s přípoji?

• Existují problémy se spolehlivostí návazných spojů?

Jaké je všeobecné povědomí o tomto přestupním uzlu? Je v souladu jeho velikost, atraktivita
… ve vhodném poměru k jeho funkci?

Cíl: Důležité je „cítit“ kvality, problémy jako i rozměrové limity přestupních uzlů: co je
příliš velké, co je zase příliš malé, příliš běžné, ubohé, nudné a přeplněné a - co je ještě
důležitější - co je příjemné, znamenité či perfektní! Proto je též potřebné toto cvičení
realizovat za různých podmínek. Tak se např. doporučuje zrealizovat to samé při špatném
počasí.

Cvičení 3: Zaměření na studenty:
Přestupní uzly: Funkční průzkum;

Navštivte přestupní uzel a analyzujte ho (následující otázky jsou jen orientační):

Je celkový všeobecný dojem pozitivní (architektura, vzhled, údržba)?

• Je na místě k dispozici nějaký personál? Mají tito nějakou funkci vzhledem k
uživatelům?

• Jsou k dispozici informace pro cestující (hodiny, orientační pomůcky, jízdní řády,
nástupiště, vyznačení směrů)? je tam k dispozici nějaký centrální informační bod? Je
tento i obsazen (pracovníkem)?

• Je tento přestupní uzel udržovaný, čistý a bezpečný? Nebo vypadá nějak „ošuměle“?
Jsou tam nějaké neopravené stopy po vandalizme? Je tam dostatok odpadkových košov?
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• Je tento přestupní uzel chráněn proti povětrnostním vlivům? Jsou na nástupištích
přístřešky? Jsou k dispozici vytápěné čekárny?

• Jsou k dispozici možnosti na nákup, posezení a pod. (jsou tato zařízení uvnitř
přestupního uzlu)?

• Jsou tam veřejné telefony, poštovní schránky?

• Jsou tam k dispozici veřejné toalety? Jsou tyto udržovány v čistotě?

• Jsou tam k dispozici automaty na jízdenky?

Cíl: Důležité je „cítit“ kvality, problémy jako i rozměrové limity přestupních uzlů, co je
příliš velké, co je zase příliš malé, příliš běžné, ubohé, nudné a přeplněné a - co je ještě
důležitější - co je příjemné, znamenité či perfektní - nebo jaké by to mělo být! Proto je též
potřebné toto cvičení realizovat za různých podmínek. Tak se např. doporučuje, zrealizovat
to samé při špatném počasí.

Cvičení 4: Zaměřené na dopravní profesionály, ICT profesionály, operátory, študenty
Znalosti o nových potřebách a řešeních ICT v oblasti provozu integrovaných
dopravních systémů a informací o nich;

Navrhněte kroky intermodální cesty se 4 přestupy, kterou jste absolvovali - a to
následujícícmi prvky (viz příklady tabulka 7):

• 1. sloupeček - místo, kde se právě nacházíte;

• 2. sloupeček - akce, o kterou jste se pokusili;

• 3. sloupeček - informační otázky, které jste si položili;

• 4. sloupeček - primární zdroj informací;

• 5. sloupeček - cesta, kterou jste přišli (nebo ne) do kontaktu s primární databází,
eventuelně problémy, se kterými jste se střetli při sběru potřebných informací;

• 6. sloupeček - možné řešení ITC - k vyřešení problémů s dosažením primárního
informačního zdroje (můžete vzpomenout produkt, který jste použili v danou chvíli,
nebo si můžete představit kreativní způsob využití již existující technologie, nebo
produkty vyvinuté v rámci programu TAP-T nebo dokonce můžete přeformulovat
problém v intencích „neexistujícího“ kreativního řešení.

Uveďte možnosti integrace informací o celém dopravním řetězci - za účelem zjednodušení
rozhodovacího procesu.

Cíl: Průzkum potřeb (skutečných nebo domnělých), vyhodnocení hodnoty pro reálný život
(vyloučení irelevantních položek), průzkum možností k vyřešení potřeb a omezení.
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Cvičení 5: Zaměřené na projektanty, postgraduanty a operátory
Přestupní uzel: Kontakt s terénní prací;

Navrhněte malý přestupní uzel v předměstském prostředí, které velmi dobře znáte.

• seberte přitom v úvahu existující schéma veřejné dopravy;

• je tam třeba zařízení typu P&R nebo B&R?

• měl by být přestupní uzel umístěný ve středu obce nebo při komunikaci někde na kraji?
Argumentace? a důsledky?

• je s ohledem na malé rozměry rozumná integrace ubytování? Jakého? Přiřaďte mu ve
Vašem projektu místo.

• zohledněte informační požadavky (jaké?) a způsob jejich naplnění (technicky a
prakticky).

Důležité: Cvičení musí odrážet realitu plánovacího procesu, jako i dopad na okolí. Proto je
důležité realizovat cvičení v prostředí, které může student reálně sám zažít.;
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8. Slovník
Accessibility - Dostupnost: rozsah, v jakém mohou být dopravní zařízení nebo sítě
zpřístupněny a využívány lidmi s různými požadavky

Bike & Ride (B+R): zařízení pro (nebo slouží jako) přestup mezi kolem a veřejnou
dopravou;

Captives - vázání, „uvěznění“: Lidé, kteří jsou nuceni používat jeden druh dopravy a
nemají možnost výběru mezi různými druhy dopravy. Tato definice se klasicky uplatňuje na
lidi, kteří nevlastní auto. Přesto se tato vázanost stále více aplikuje právě na vlastníky
osobních vozidel, kteří musí používat právě toto auto, neboť nemají jinou možnost z důvodu
výběru jejich bydliště, místa práce a nepřítomnosti nebo zrušení veřejné dopravy;

Dual mobility - duální mobilita: Na mobilitu navázané aspekty duální ekonomiky, nebo
duální společnosti. V duální společnosti část obyvatelstva nemůže participovat na různých
aktivitách / výhodách kvůli sociálním bariérám nebo přístupovým prahům. Duální mobilita
představuje jeden z těchto prahů. Vázanost je důležitým spouštěcím impulsem duální
mobility;

Integration - Integrace: rozsah, v jakém jsou různé dopravní služby kombinovány nebo na
sebe navazují z hlediska vlastnictví, provozu nebo použitelnosti;

to Interchange / Transfer - přestup: přesednutí z jednoho dopravního prostředku do
druhého, nebo výměna jednoho způsobu dopravy za druhý

Interchange - Přestupní uzel / stanica: jedna nebo několik zastávek autobusů, nebo
tramvají nebo budova resp. místo, kde lidé mohou přestoupit z veřejného dopravního
prostředku do soukromého dopravního prostředku a naopak, jako i z jednoho veřejného
dopravního prostředku do druhého. Tranzitní centrum.

Intermodal - Intermodální: služba, zařízení nebo cesta, jejíž součástí je přemístění z
jednoho typu dopravního prostředku do druhého

Kiss & Ride (K+R): odvoz nebo vyzdvižení osob cestujících veřejnou dopravou autem,
taxíkem a pod.

Mobility Management: Dopravní management je především poptávkově orientovaný
přístup k cestujícím a nákladní dopravě, který zahrnuje partnerství a soubor nástrojů na
podporu změny postojů a chování vůči udržitelným druhům dopravy. Tyto nástroje jsou
obvykle založeny na informacích a organizaci, koordinaci a vyžadují si propagaci. (Zdroj:
Portal: Dopravní management).

Multimodal - multimodální: cesta uskutečněná vícerými druhy dopravních prostředků

Park & Ride (P+R): zařízení pro (nebo) přestoupení z veřejného dopravního prostředku do
soukromého dopravního prostředku a naopak

Ride & Ride (R+R): přestoupení cestujících z jednoho druhu veřejného dopravního
prostředku do druhého a též v rámci toho samého druhu dopravního prostředku.

Seamless - plynulý: bez skutečných nebo vnímaných fyzických překážek při přestupovaní

Transport Chain - dopravní řetězec: spojení různých druhů dopravy potřebných pro
absolvování celé cesty

Walk & Ride (W+R): zařízení pro (nebo) přestoupení z pěších do veřejného dopravního
prostředku
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