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Četnost přemísťovacích vztahů mezi zdroji a cíli dopravy

Průměrný pracovní den Ranní špička



HYBNOST

Hybnost (mobilita) je průměrný počet cest na jednoho obyvatele města, 
které jsou nutné k uspokojení jeho potřeb v běžném dni.

Příklad: Průměrný Zlíňan vykoná 2,47 cesty/den. Celková hybnost 
všech 75 171 obyvatel je asi 186 tisíc cest/den. 
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Dělba přepravní práce v osobní dopravě



Modal split



Podíl jednotlivých druhů dopravy v Ostravě



Význam městské hromadné dopravy



Porovnání jednotlivých druhůměstské hromadné dopravy



Význam městské hromadné dopravy

- umožňuje uspokojení přepravy osob mezi různými aktivitami 

(bydlení, práce, nákupy, vzdělávání, odpočinek, kultura, sport)

- její funkce ovlivňuje osídlené území a je územím zároveň

ovlivňována (přepravní význam),
- je alternativou k IAD, mámenší nároky na plochu a investice

(udržitelná mobilita),
- doprava působí ve vztahu k území jako složka spojující i rozdělující

(význam městotvorný, urbanistický),
- je místem setkávání lidí, pro některé„spojení se světem“

(význam společenský),
- je podnětem pro rozvoj měst (význam ekonomický).



Požadavky cestujících na MHD

1. potřeba kvalitní dopravní obsluhy
největší pro přepravu do zaměstnání, do škol (především dopravní
špičky), mění se se změnou počtu obyvatel, životní úrovně atd.
rychlost, interval, směrová nabídka, docházková vzdálenost,

2. jednoduchost, přehlednost,
3. spolehlivost (i při výlukách, mimořádnostech, poruchách vozidel),
4. komfort (nabízená kapacita, bezbariérovost, počet míst k sezení),
5. přijatelná cena,
6. zákaznický přístup, informace,

Individualizace poptávky (větší směrová a časovározmanitost cest,
růst vlivu mimošpičkových období) - reagovat vyššíuniverzálností
nabídky MHD – roste počet náhodných cestujících, kteří se rozhodují, 
zda využijí MHD nebo automobil, MHD se ocitá v konkurenčním 
prostředí)



Požadavky objednavatelů na MHD

- častá protichůdnost požadavků (zájmů) cestujících, objednatelů

dopravy (samosprávy) a provozovatelů (dopravců),

- hlediska objednavatelů (města, příp. obce, kraje) se mohou velmi 

lišit, záleží na vztahu objednavatele k MHD, ale mohou být velmi

podobná jako u cestujících, požadují:

1.přijatelné náklady na provoz, efektivnost vynaložených 
prostředků např. páteří MHD je kolejová doprava,

2.   reprezentativnost MHD = dobrá vizitka města.



Požadavky dopravců na MHD

- pokrytí nákladů + přiměřený zisk,
- dobrá produktivita ob ěhů vozidel,
- perspektivnost provozu (vytížení linek, garance dopravního výkonu),

- technicko-provozní požadavky (průjezdnost trasy, zázemí pro řidiče

atd.)



Příprava a projednání návrhu dopravního opatření

- analýza situace a možných řešení, vstupní návrh vedení linek a

provozních parametrů,

- ověření návrhu pomocípřepravních průzkumů (provedení /

vyhodnocení),

- výpočet dopravních výkonů a potřebných vozidel,
- projednání návrhu s dopravci (potřebné počty jednotlivých typů

vozidel, dopravní výkony, průjezdnost tras linek, kapacita terminálů…),

- projednání návrhu s městskými částmi (možno opakovaně),

u významnějších změn s vedením města,

- vyhodnocení připomínek městských částí nebo dopravců a jejich

případné zapracování do návrhu (úpravy možné již v rámci přípravy 

a vyhodnocení předchozích fází) ⇒konečný návrh,



Příprava a projednání návrhu dopravního opatření

- příprava trasy linek (v případě nových linek resp. úseků nebo např.

nasazení kloubových vozů na stávající linky ve standardních vozech),

- příprava jízdních řádů (včetně koordinace – proklady, návaznosti),

- provozní příprava (služby řidičů atd.).



Návrh vedení linek a obsluhy území

Dopravní obsluha území
1. rozsah řešeného území

- systém městské dopravy,

- systém regionální dopravy – součást integrovaného dopravního

systému (?).

2. funkční využití území (funkční plochy)
- zdroje a cíle poptávky,

- rozsah dopravní obsluhy je dán funkčním využitím řešeného území

– území s jednou funkcí (bydlení),

– území s více funkcemi (bydlení, pracovní příležitosti, služby,…).

3. použitelná dopravní infrastruktura
- volba odpovídajícího druhu dopravy.



Zdroje a cíle poptávky po hromadné dopravě

Proměna zdrojů a cílů poptávky:

Narůstá počet zdrojů a cílů a vazeb mezi nimi (individualizace).



Zdroje a cíle poptávky po hromadné dopravě

Zdroje poptávky po hromadné dopravě
obytné celky (především)

- vysokopodlažní zástavba,

- nízkopodlažní zástavba.

Pokud nejsou k dispozici jiné údaje, lze při projektování obsluhy

nových celků vycházet z koeficientu pro vytížení maximální hodiny

0,17 (= 17 % obyvatel dané lokality jede v ranní maximální hodině

v návozném směru hromadnou dopravou).



Zdroje a cíle poptávky po hromadné dopravě

Cíle poptávky po hromadné dopravě a jejich umístění:
- firmy, instituce, úřady … – dříve zejména v centru, nyní i na okraji

města,

- průmyslové zóny – na okraji města,

- administrativní centra – zejména v tzv. širším centru a na okraji

města,

- školy a zdravotnická zařízení – dříve zejména v centru, nyní i na

okraji města,

- obchodní centra – dříve zejména v centru, nyní i na okraji města

- dopravní uzly (nádraží, letiště…),

- kulturní a sportovní zařízení, rekreační zóny atd.

Obecně roste poptávka hlavně v širším centru a na okrajích města.



Zdroje a cíle poptávky po hromadné dopravě

•Změna struktury p řepravních proudů:
namísto silných přepravních proudů do centra slabší přepravní proudy 

ve více směrech, namísto jednoho většího cíle více menších cílů.



Zdroje a cíle poptávky po hromadné dopravě

Vliv cíle na období poptávky po hromadné dopravě
- pracovní příležitosti – špičky pracovního dne (nyní pozdější) + zvláštní

vlivy (práce na směny atd.),

- školy – špičky pracovního dne (VŠ také dopoledne),

- zdravotnická zařízení – ranní, dopolední, částečně odpolední špička,

- úřady a instituce – dopoledne, částečně odpolední špička,

- obchodní centra – odpolední špička a víkendy,

- kulturní a sportovní zařízení, rekreační zóny atd. –mimošpičková

období a víkendy, také odpolední špička pracovního dne,

- poptávka se mění v závislosti na cíli – vliv ekonomického 

a společenského vývoje – např. změna životního stylu - pozdější cesty 

z/do práce, růst mimošpičkových období.



Zdroje a cíle poptávky po hromadné dopravě

Problémy: 
- ranní špička (cesty do práce + cesty do školy v podobnou dobu),

- páteřní systémy - celodenní a celotýdenní poptávka (= smíšená funkce,

smíšené zdroje a cíle) - relativně vytížené spoje i v mimošpičkových

obdobích.



Druhy linek HD na dopravní síti ve vztahu k centru



Obsluha území – docházkové vzdálenosti

Standardy docházkových vzdáleností na zastávky na území Prahy jsou

definovány takto (v jiných městech může být jinak):

- vysokopodlažní zástavba – 400 m (výjimečně max. 600 m),

- nízkopodlažní zástavba – 800 m (výjimečněmax. 1000 m).

V praxi jsou cestující ochotni dojít dál: 

- v případě vyšší atraktivity nabídky hromadné dopravy, 

- zejména v kombinaci vyšší rychlost + kratší interval.



Přijatelné docházkové vzdálenosti na zastávky HD


