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Druhy linek hromadné dopravy podle směru

Radiální - spojení okraje s centrem

Diametrální - spojení okrajů přes centrum

Tangenciální- spojení okrajůmimo centrum (odlehčují centru)

Okružní - jednosměrné vedení linky (jen jedna konečná zastávka)

Polookružní - jednosměrné vedení linky v místě druhé konečné zastávky

pozor u okružních 

a polokružních 

linek na přenášení

nepravidelností

z protisměru (není

možnost vyrovnání.

času na druhé

konečné)



Typy sítí linek hromadné dopravy

1. osová síť - menší počet linek, krátký interval, přestupní body,

2. rozvětvená síť - velký počet linek, dlouhý interval, přímá spojení.



Typy sítí linek hromadné dopravy

Kombinace obou typů sítí.



Zásady koncepce projektování sítě linek (velká města)

- páteřním systémem je kolejová doprava (železnice, metro, tramvaje,

nebo i páteřní autobusové linky v případě hierarchizace autobusové

sítě), autobusová doprava je doplňková,

- posílenívíce využívaných linek (rozvoj páteřních linek s krátkým

intervalem),

- koordinace jízdních řádů (proklady a návaznosti, integrální taktový

grafikon),

- větší využití potenciálu železnice, a to i pro cesty po městě (pokud je

MHD součástí IDS),

- odlehčení (případných) přetížených úseků v centru města (nabídka

alternativních spojení),

- rozvoj tangenciálních vazeb.



Zásady koncepce projektování sítě linek (velká města)

Koncentrace linek do společných svazků podle směru (sjednocení

nástupních zastávek podle směru).

- zvyšování podílu vypraveníkloubových vozů (více využívané linky,
řešení kapacitních problémů, odlehčení terminálů),

- využití nízkokapacitních autobusů pro lokální vazby s nižší
poptávkou nebo ve stísněných prostorových podmínkách,
- zrychlení dopravy pro vzdálenější významné lokality,
- zvýšeníproduktivity ob ěhů vozidel,
- zlepšení resp. zajištění dopravní obsluhy v oblastech s růstem
poptávky (nová výstavba).



Návrh provozních parametrů linek MHD

1. Kapacita vozidel
2. Návrh intervalu
3. Rozsah provozu



Kapacita vozidel

Typ vozidla
- čím větší výkyvy v poptávce, tím větší kapacita vozidla,
- poměr mezi kapacitou vozidla a délkou intervalu,
- při pásmovém provozu (do části trasy jede pouze část spojů) volit 
kapacitu vozidel s ohledem na potenciál obsazenosti a zatížení
v maximálně obsazeném úseku linky.



Návrh intervalu

stanovení intervalu
– zjištění poptávky P
– stanovení počtu spojů S = P / K vozidla
– potřebný interval I = 60 / S
– vhodný interval = zaokrouhlení na nejbližší NIŽŠÍ

standardizovanou hodnotu.

výběr intervalu s ohledem na:
– kapacitu vozidla
– časovou koordinaci s ostatními linkami

60 / interval = celéčíslo
2; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 12; 15; 20; 30; 60 minut
interval by neměl být kratší než tolerance přesnosti provozu

– při příliš krátkých intervalech volit kapacitnější vozidlo 
(viz kapacita vozidel)



Návrh intervalu

Odjezdy v intervalu 11..12..13..14..15..16… minut…

…si cestující asi nezapamatuje…



Rozsah provozu

Denní / týdenní variace poptávky:
pracovní den
– ráno
– ranní špička
– dopolední sedlo
– odpolední špička
– večer

sobota, neděle
– ráno
– den
– večer

noční provoz

jiné variace poptávky (např. rekreační poptávka letní / zimní)



Rozsah provozu linek

vychází z variací poptávky
- nepřetržitý
- celodenní, celotýdenní
- omezený (např. bez večerního období), celotýdenní
- pracovní dny
- přepravní špičky
- noční
- vybrané spoje

Omezení rozsahu provozu linek (z pohledu trasy linky)
- provoz v celé trase
- provoz části spojů jen v části trasy (tzv. pásmový provoz)
- provoz jen v jednom směru (např. školní linky)



Netradiční řešení konečné zastávky trolejbusu v Solingenu


