
 

 

    Univerzita Pardubice 

                         Dopravní fakulta Jana Pernera 

 

 

Technologický postup zavedení a provozu zvláštní linkové 

autobusové dopravy 

                                       Bc. Hana Adamová 

 

 

 

Diplomová práce 

                                              2011 



 

 

Prohlašuji: 



 

 

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které Prohlašuji:   



 

 

 



 

 

ANOTACE 

       Práce analyzuje podmínky pro provozování zvláštní linkové autobusové dopravy              

a dopravu zaměstnanců do a (z) průmyslové zóny. Práce navrhuje všeobecný technologický 

postup pro zavádění a provoz zvláštní linkové autobusové dopravy do průmyslové zóny. Tento 

všeobecný technologický postup je v práci aplikován na konkrétní průmyslovou zónu       

Kolín – Ovčáry pro svoz a rozvoz zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. 
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Technological Process of Installing and Traffic Added  Bus Line Service 

 

ANNOTATION 

The thesis analyzes conditions for the operation of special regular bus service and 

transportation of employees from (to) the industrial zone. The thesis proposes a general 

technological process for the implementation and operation of special regular bus service to 

the industrial zone. This general technological process is applied to the specific industrial 

zone Kolín - Ovčáry for collection and transportation of employees of company TPCA, Ltd. 
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Úvod 

Začátek i průběh podnikání v oblasti silniční linkové autobusové dopravy je sloţitý 

proces, mající svá jednoznačně daná pravidla a specifika. Provozovat silniční linkovou 

autobusovou dopravu lze více způsoby. Zpravidla většina sluţeb v oblasti silniční linkové 

autobusové dopravy je nabízena a provozována formou veřejné hromadné dopravy, která 

slouţí k přemístění všech skupin cestujících.  Pokud je některá část území nedostatečně 

obslouţena touto formou linkové dopravy, či její rozsah nevyhovuje potřebám určité skupiny 

cestujících, přichází na řadu alternativa a moţnost vyuţití sluţeb dopravců, nabízejících 

zavedení zvláštní linkové autobusové dopravy, provozované pouze pro vybranou skupinu 

cestujících s vyloučením ostatních osob. Početnou vybranou skupinou cestujících mohou být  

například zaměstnanci firmy dojíţdějící do průmyslové zóny. 

      Vznik průmyslových zón není jen trendem, ale především ekonomickou nutností a to pro 

velká krajská města, ale i města s menším počtem obyvatel na území celé České republiky. 

Průmyslové zóny přináší značný ekonomický přínos v podobě nově vytvořených pracovních 

míst a dalších moţností odvíjejících se z výše investovaného kapitálu příchozích investorů. 

Nově vytvořená pracovní místa mají velký význam a to především v regionech s vysokou 

mírou nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, ţe tyto zóny často vznikají na okraji měst, mimo 

obytné zóny, je třeba řešit otázku dostatečné dopravní obsluţnosti, zejména hromadnou 

dopravou, která bude přizpůsobena provozu a potřebám firem působících v konkrétní 

průmyslové zóně. 

Cílem diplomové práce je, na základě analýzy skutečného stavu, v souladu 

s platnými právními předpisy v oblasti linkové osobní dopravy, sestavit všeobecný 

technologický postup podmínek a úkonů potřebných pro zavedení a provozování 

zvláštní linkové osobní dopravy, které je třeba splnit v určitém pořadí, před začátkem 

podnikání, následným zaváděním  a v průběhu provozování zvláštní linkové dopravy,  

pro svoz a rozvoz zaměstnanců z místa jejich bydliště do zaměstnání a zpět. Následně 

tento návrh aplikovat na konkrétní průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry. 
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1 Analýza současného stavu zavádění a provozu zvláštní linkové 

autobusové dopravy 

      V České republice definuje zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů linkovou osobní dopravu, jako pravidelné poskytování přepravních 

sluţeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem 

určených zastávkách.(1) 

      Provozovat linkovou osobní dopravu lze jako veřejnou linkovou dopravu nebo jako 

zvláštní linkovou dopravu a to vnitrostátní nebo mezinárodní (1). Kaţdá z forem 

provozování linkové osobní dopravy má svá specifika a zákonitosti nejenom při jejich 

zavádění, ale především způsobu provozování. 

     Linkou je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a cílovou 

zastávkou a ostatními zastávkami, na níţ jsou pravidelně poskytovány přepravní sluţby podle 

platné licence a podle schváleného jízdního řádu. Spojem je dopravní spojení v rámci linky, 

které je časově a místně určené jízdním řádem.(1) 

     Autorka této diplomové práce se bude zabývat technologickým postupem při zavádění 

a provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy (VZLD) dále uváděné jen jako 

zvláštní linkové dopravy (ZLD) zaváděné a provozované za účelem svozu a rozvozu 

zaměstnanců z  (do) průmyslové zóny. 

 

  1.1 Základní vnitrostátní právní předpisy v oblasti linkové osobní dopravy 

      Vztahy mezi jednotlivými zúčastněnými stranami v procesu dopravy jsou v České 

republice řešeny ve třech právních oblastech, které jsou navzájem neoddělitelně propojeny. 
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1.1.1 Vnitrostátní právní předpisy 

A.   Úprava podmínek pro podnikání v silniční osobní dopravě 

     Pro sjednocení podmínek, které musí jednotliví dopravci provozující zvláštní linkovou 

osobní dopravu splnit, je nezbytné mít dostatečný právní základ ve formě platných právních 

předpisů. 

Základními předpisy pro oblast podnikání v silniční linkové dopravě jsou: 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní, ve znění pozdějších předpisů       

- obsahuje členění ţivností a podmínky, které musí být splněny pro získání a provozování 

jednotlivých ţivností. Zvláštní linková osobní doprava pro cizí potřebu, za účelem zisku, 

spadá do skupiny koncesovaných ţivností, vyjmenovaných v tomto zákoně.(2) 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - upravuje 

podmínky pro provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly pro vlastní nebo 

cizí potřeby za účelem podnikání, včetně podnikání v oblasti zvláštní linkové dopravy.(2) 

 Prováděcí předpisy k oběma zákonům.(2) 

 

B.   Úprava závazkových vztahů v dopravě 

Jednotné podmínky upravující přepravně-právní vztahy mezi objednavateli zvláštní 

linkové osobní dopravy, cestujícími (zaměstnanci) a dopravci jsou zakotveny především 

v těchto právních předpisech: 

 Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - v linkové 

osobní dopravě obsahuje základní ustanovení v případě smlouvy o přepravě osob (vznik 

přepravní smlouvy, povinnosti dopravce, přeprava zavazadel, odpovědnost z přepravní 

smlouvy).(2) 
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 Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – v  linkové 

osobní dopravě upravuje rámcově smlouvu o provozu dopravního prostředku nebo smlouvu   

o nájmu dopravního prostředku.(2) 

 Přepravní řády – stanovují podmínky, za kterých se přepravují cestující. Dále upravují 

a konkretizují práva a povinnosti dopravce i cestujících, při provádění konkrétní přepravy.(2) 

Přepravní řád pro zvláštní linkovou osobní dopravu není současnými právními předpisy 

stanoven. Základní přepravní podmínky zde určují v této kapitole č. 1 zmiňované zákoníky, 

Občanský a Obchodní. Ve veřejné linkové dopravě jsou stanoveny přepravní podmínky navíc 

vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou dráţní a silniční osobní dopravu. 

 

C. Úprava sociálních podmínek a bezpečnosti práce 

Jednotné podmínky, které musí být dodrţeny v pracovně-právních vztazích mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci jsou uvedeny v těchto zákonech:  

 Zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – řeší 

problematiku podmínek zaměstnávání osob, konkretizuje práva a povinnosti jednotlivých 

stran v pracovně-právních vztazích.(2) 

 Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců 

s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě – konkretizuje podmínky délky 

pracovní doby a povinné přestávky na odpočinek u vybraných profesí (např. osádek 

autobusů).(2) 

 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce – řeší podmínky 

dodrţování bezpečnosti při práci.(2) 

 Prováděcí předpisy k oběma zákonům.(2) 
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V oblasti provozování zvláštní linkové dopravy jsou důležité i tyto právní předpisy 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů         

- upravuje rozdělení pozemních komunikací do kategorií, jejich stavbu, podmínky a způsoby 

jejich uţívání, jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací, jejich 

uţivatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací.(2) 

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů - definuje pojmy jednotlivých druhů vozidel.(2) 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů - upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích.(2) 

 

1.1.2 Závěr analýzy základních právních předpisů v oblasti linkové osobní dopravy 

      Úprava podmínek v oblasti linkové osobní dopravy je velice důleţitá. A přesně dané 

právní vztahy mezi všemi účastníky procesu dopravy, jsou základem pro jeho správné 

fungování. Dle názoru autorky této diplomové práce, je v současných právních předpisech 

dostatečně ošetřena problematika oblasti úpravy sociálních podmínek a bezpečnosti práce. Jiţ 

méně prostoru je věnováno úpravě závazkových vztahů ve zvláštní linkové osobní dopravě.  

V oblasti podmínek podnikaní ve zvláštní  linkové osobní dopravě nejsou podmínky 

dostatečně konkretizovány. Také by dle názoru autorky bylo vhodné v zákoně č.111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, více od sebe oddělit jednotlivé formy 

dopravy a podmínky, které musí jednotliví provozovatelé splnit, aby mohli danou formu 

dopravy provozovat. Tento zákon se zabývá problematikou spíše všeobecně.  A pokud uţ se 

nějaké formě linkové dopravy věnuje více, je to dopravě veřejné, nikoliv zvláštní. 
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1.2 Zvláštní linková osobní doprava  

 Zvláštní linková osobní doprava slouţí k  přepravě pouze vybrané skupiny cestujících      

s vyloučením ostatních osob. Její definice a podmínky, které musí být splněny při jejím 

zavádění a provozování, upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato forma dopravy můţe být provozována pro cizí potřebu, buď jako 

předmět podnikání nebo také pro cizí potřebu, nikoliv však jako předmět podnikání za účelem 

zisku. Zvláštní linková osobní doprava provozována jako předmět podnikání za účelem zisku, 

spadá mezi koncesované ţivnosti. K  jejímu provozování je třeba dodrţet podmínky dané 

zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikaní, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

zvláštní linková osobní doprava není předmětem podnikání, ale podnikatel pro zajištění 

vlastní podnikatelské činnosti, občas provede (nebo je nucen provést) silniční dopravu pro cizí 

potřebu za jiným účelem, neţ za účelem dosaţení zisku, nepotřebuje k tomu koncesi, ale musí 

si pro tuto dopravu zařídit povolení u dopravního úřadu.(2) 

 

Výhody zvláštní linkové osobní dopravy: 

 Existence konkrétní poptávky po dané sluţbě, 

 Efektivnější vyuţití dopravních prostředků, 

 Minimalizace časových ztrát během přepravy, 

 Přizpůsobení jízdního řádu potřebám vybrané skupiny uţivatelů. 

 

Nevýhody zvláštní linkové osobní dopravy: 

 Určena jen vybrané skupině uţivatelů, 

 Jednoúčelovost vyuţití, 

 Nemoţnost získání dotací z rozpočtů obcí, krajů, případně státu. 

 

Rozhodnutí o alternativě zavedení zvláštní linkové osobní dopravy vţdy přísluší 

objednavateli dané sluţby (v případě průmyslové zóny - konkrétní firmě či firmám). Je však 
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třeba předem zváţit její vyuţití. V potaz musí být vzaty všechny ostatní moţnosti dopravní 

obsluhy v dané konkrétní oblasti. A zjištěná poptávka zájmu o vyuţívání dané sluţby 

dostatečně silným přepravním proudem cestujících (zaměstnanců). 

 

 Před samotným zaváděním této formy dopravy je tedy třeba provést analýzu současného 

stavu dopravní obsluţnosti daného území, ve kterém by měla být zvláštní linková osobní 

doprava provozována.  Provedení této analýzy by mělo příslušet dané firmě, která uvaţuje     

o moţnosti jejího zavedení. Je třeba pečlivě analyzovat zejména tyto problémy - z jakých 

lokalit by zaměstnanci mohli mít zájem o vyuţití tohoto druhu dopravy, zda zde není jiţ 

provozována veřejná doprava (MHD, silniční linková, ţelezniční) a případně, je-li, tak 

v jakém rozsahu.  Dále pak, zda je dostatečně obslouţena konkrétní část území.  Některé 

firmy nabízejí sluţební byty, případně mají vlastní ubytovny pro své zaměstnance. A proto je 

třeba zjistit, jaké mají zaměstnanci potencionální moţnosti, z těchto lokalit, k dojíţdění        

do zaměstnání a podobně. V rámci analýzy se nesmí zapomínat na zkoumání aktuálně 

platných jízdních řádů veřejné hromadné dopravy. Analýza jízdních řádů by měla především 

zjistit,  vyhovují-li nástupům a ukončením pracovní doby zaměstnanců a jejich návaznost 

mezi jednotlivými druhy dopravy v důleţitých přestupních uzlech. Výhodou u zvláštní 

linkové osobní dopravy pro zaměstnance je moţnost jejich přímého oslovení a tím zjištění 

téměř přesného zájmu o tento druh dopravy. Nesmí se zapomínat ani na individuální formy 

dopravy jako jsou automobilová, pěší a cyklistická. Je třeba řešit otázky nejenom 

dostatečného zájmu a ekonomické únosnosti dané sluţby, ale i otázku jejího financování        

a případně přispívání zaměstnanců. Všechny tyto problémy je třeba řešit individuálně, 

vzhledem k místním podmínkám v průmyslové zóně, počtu zaměstnanců ve firmě, jejich 

nástupům a ukončením pracovních dob. Pokud dojde firma k závěru, ţe je ţádoucí zavedení 

zvláštní linkové osobní dopravy, je jednou z prvních otázek, které řeší výběr vhodného 

dopravce.  

 

Zvláštní linková osobní doprava je dopravou smluvní. Funguje zde plně trţní 

mechanismus.  Proto při výběru vhodného dopravce je dobré porovnat konkurenci a zváţit 

více alternativ. 
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  1.3 Podmínky, které musí splnit osoba podnikající ve zvláštní linkové 

osobní dopravě  

 Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který chce na území České republiky zavést  

a provozovat zvláštní linkovou osobní dopravu pro cizí potřebu za účelem zisku, musí 

splňovat podmínky dané zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikaní, ve znění 

pozdějších předpisů (3), a zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (1). 

 

     Zvláštní linková osobní doprava pro cizí potřebu za účelem zisku, jak jiţ bylo v této 

kapitole č. 1 práce zmíněno, patří mezi koncesované ţivnosti a k jejímu provozování musí 

dopravce získat od ţivnostenského úřadu koncesi, která je podmínkou pro udělení licence na 

konkrétní linku od dopravního řadu.(4) 

 

      Pokud se zvláštní linková osobní doprava pro cizí potřebu neprovozuje za účelem zisku, 

nespadá mezi koncesované ţivnosti a dopravce nemusí mít k jejímu provozovaní koncesi,    

ale povolení k provozování zvláštní linkové dopravy, udělené od dopravního úřadu. Povinnost 

získání licence na konkrétní linku však není tímto dotčena.(4) 

 

      Autorka této diplomové práce bude dále předpokládat, ţe je zvláštní linková osobní 

doprava pro svoz a rozvoz zaměstnanců do a z průmyslových zón v rámci této práce  

provozována vybraným dopravcem za účelem zisku a tudíţ dopravce musí k jejímu 

provozování získat od ţivnostenského úřadu koncesi.  

 

Pokud by firma poţadující zavedení zvláštní linkové dopravy pro své zaměstnance 

disponovala vlastním vozovým parkem a byla schopna zajistit provoz vlastními prostředky  

na své náklady, nemusela by ţádat o koncesi, ale stačilo by jí  získat povolení od dopravního 

úřadu. Podmínky pro udělení povolení jsou věk minimálně 18 let, způsobilost k právním 

úkonům, dále spolehlivost a odborná způsobilost. 
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1.3.1 Základní podmínky před začátkem podnikání ve zvláštní linkové osobní dopravě 

za účelem zisku 

      K tomu, aby mohl podnikatel začít podnikat ve  zvláštní linkové osobní dopravě musí 

splňovat tyto základní podmínky: 

A. Věk minimálně 18 let, 

B. Dobrou  pověst, 

C. Finanční způsobilost, 

D. Odbornou  způsobilost.    (3)

     Pokud  splní tyto základní podmínky a pořádá o udělení koncese příslušný ţivnostenský 

úřad,  je mu udělena koncese na základě které,  můţe začít podnikat v oblasti zvláštní linkové 

dopravy.  

      Podnikatel (dále jen dopravce), který je  osloven určitou firmou a dohodl se s ní              

na podmínkách konkrétní přepravy jako jsou čas, místo a rozsah poskytovaných sluţeb, ceně 

za kterou bude daná sluţba poskytována a dalších podmínkách, příjme objednávku. Neţ však 

dopravce začne poskytovat konkrétní sluţbu musí zaţádat příslušný dopravní úřad o vydání 

licence na konkrétní linku.  Pokud dopravce získá licenci na konkrétní linku, smí začít 

provozovat ZLD a to v rozsahu a za podmínek uvedených v licenci. 

 

1.3.2 Povinnosti každého dopravce ve zvláštní linkové osobní dopravě 

 Zahájit provoz na lince ke dni, který je stanoven v licenci, a provoz linky udrţovat 

po dobu platnosti licence, 

 Provozovat dopravu v trase a zastávkách a podle dalších podmínek, stanovených v licenci, 

 Pečovat o bezpečnost přepravovaných osob a jejich zavazadel, 

 Označit vozidlo ve zvláštní linkové dopravě slovy „zvláštní linková doprava“ a názvem 

právnické nebo fyzické osoby, pro kterou se doprava provozuje.(1) 

 

 



 20 

1.3.3 Povinnosti podnikatele ve zvláštní linkové osobní dopravě 

 Označit autobusy,  které pouţívá k podnikání svým obchodním jménem. Způsob označení 

stanoví prováděcí předpis, 

 Zajistit, aby stav technické základny pro silniční dopravu odpovídal vybaveností               

a rozsahem jím provozované silniční dopravě, 

 Zajistit, aby v kaţdém autobusu pouţívaném k podnikání byl při jeho provozu doklad      

o oprávnění k podnikání (koncesní listina, licence), 

  Zajistit, aby práci řidiče v silniční dopravě osob, pokud se provozuje autobusem, 

vykonávala pouze osoba bezúhonná, 

 Doprava nesmí být provozována po uplynutí doby uvedené ve stanovisku dopravního 

úřadu, 

 Opravy autobusů (s výjimkou drobných oprav) musí být prováděny na plochách k tomu 

určených. Doklad o provádění údrţby mimo vlastní prostory musí být archivován po dobu 

2 let, 

 Odstavení a dlouhodobé stání vozidel, jejichţ celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny, musí 

být zajištěno mimo veřejně přístupné pozemní komunikace, v prostorách k tomu 

určených, 

 Před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu, který vydal stanovisko   

ke koncesi, počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich státní poznávací 

značku, typ a uţitnou hmotnost a nahlásit do třiceti dnů kaţdou změnu v těchto 

údajích.(1) 

 

1.3.4 Závěr analýzy podmínek pro podnikání ve zvláštní linkové osobní dopravě 

K zajištění kvalitní hromadné osobní dopravy je třeba stanovit jasná pravidla a povinnosti, 

které musí všichni dopravci bez rozdílu splňovat a dodrţovat k tomu, aby mohli odborně, 

v poţadované kvalitě zajišťovat provozování hromadné linkové osobní dopravy.  

Problematika podmínek, které musí být splněny jiţ před, na začátku i během podnikání 

nezbytných k tomu, aby dopravce mohl provozovat zvláštní linkovou dopravu je poměrně 

obsáhlá a měla by zajistit bezproblémové zavádění a provozování zvláštní linkové dopravy  

po celou dobu provozu. Dle názoru autorky této diplomové práce by bylo vhodné, vzhledem 
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k nedostatečné konkretizaci podmínek v platných právních předpisech, jak jiţ bylo v této 

kapitole č. 1 zmíněno (konkrétně v zákoně č. 111/1994,Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších přepisů) pro zavádění a provozování zvláštní linkové dopravy sestavit všeobecný 

technologický postup toho, co musí a v jakém pořadí, jednotlivý dopravci splnit, který by 

dopravcům umoţnil lépe se orientovat v současné legislativě a zjednodušil situaci na začátku  

i v průběhu podnikání v oblasti zvláštní linkové osobní dopravy. 

1.4 Tvorba ceny za přepravu ve zvláštní linkové osobní dopravě 

     Všechny základní otázky cenotvorby jsou řešeny v intencích zákona č. 526/1990 Sb.,  

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.(4) 

      Zvláštní linková osobní doprava je dopravou smluvní, dopravce provozující tuto 

formu dopravy není limitován, tak jako kdyby provozovat veřejnou linkovou dopravu, ţádnou 

cenovou regulací ze  strany státu, případně kraje či obce. Nemá povinnost zohledňovat ţádnou 

kategorii cestujících, ani nabízet slevy. Funguje zde plně trţní mechanismus a volná tvorba 

ceny. Cílovou funkcí ceny z hlediska dopravce je pokrytí vynaloţených nákladů a generování 

přiměřeného zisku. V tarifních sazbách, které vyjadřují cenu za přepravu, jsou vyuţívány dva 

základní principy - nákladový a hodnotový. 

 

1.5 Výběr vhodného vozidla  

Dopravce, který chce provozovat zvláštní linkovou osobní dopravu, musí učinit celou řadu 

důleţitých rozhodnutí. Mezi jedno z nich patří vhodný výběr sklady a počtu vozidel. 

Konkrétní výběr počtu a druhu autobusů záleţí na mnoha faktorech a je velmi 

individuální, v neposlední řadě závisí na finančních moţnostech dopravce. Obecně platí,       

ţe homogenní vozový park je proti heterogennímu vozovému méně finančně náročný 

nejenom na provozování a údrţbu, ale také na počty udrţujících pracovníků a podobně. 

Problematikou podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích se zabývá  

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky. (2) 
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Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů se zabývá dále oblastmi: 

 Registrace vozidel a jejich vyřazování, 

 Technickými poţadavky na provoz silničních vozidel, 

 Právy a povinnostmi vlastníků a provozovatelů vozidel, 

 Kontroly technického stavu vozidel v provozu, 

 Problematikou stanic technické kontroly vozidel a stanic měření emisí.(2) 

Volba vhodné kategorie a typu vozidla se odvíjí od analýzy provozních a přepravních 

podmínek, v nichţ bude vozidlo plnit své úkoly. 

Analýza provozních podmínek:  

 Provoz v extravilánu,  

 Provoz v intravilánu, 

 Sklonové poměry a jakost povrchu komunikací, 

 Přepravní a dopravní proudy, intenzita provozu, omezení rychlosti.(2) 

Analýza přepravních podmínek: 

 Hodnocení pravidelnosti a četnosti přepravy, poţadavky na rychlost, 

 Hodnocení technologie vlastní přepravy, 

 Skladba skupiny osob  pro kterou je doprava zajišťována (zda mezi přepravovanými 

budou pouze dospělí nebo i osoby s průkazem ZTP, děti apod.). 

Důleţitým hlediskem pro výběr vhodného druhu a počtu vozidel jsou:  

 Humanitárně-technické,  

 Technicko-technologické poţadavky na vozidla.(2) 

Pro provozování zvláštní linkové dopravy připadá v úvahu pouze kategorie vozidel M, 

konkrétně vozidla kategorie M2 a M3. 

M2 - vozidla s více neţ 8 místy k přepravě osob, kromě místa řidiče, jejichţ největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 5 000 kg (autobusy). 

 

M3 - vozidla s více neţ 8 místy k přepravě osob, kromě místa řidiče a jejichţ největší 

přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg (autobusy).(2) 
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     Technické provedení interiéru, vlastnosti a uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků 

autobusů musí odpovídat základním normám EHK OSN. 

      Základní rozdělení autobusů dle účelu pouţití  a určení je uvedeno v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Rozdělení autobusů podle účelu pouţití a speciálního určení                                                                                   

Rozdělení podle účelu 

použití 

Označení 

Rozdělení podle 

speciálního určení 
Označení RVHP 

   RVHP EHK 

Městský autobus B I. tř. 

Městský autobus B 10 

Příměstský autobus B 20 

Meziměstský autobus C II. tř. 

Místní meziměstský C 30 

Linkový meziměstský C 40 

Dálkový autokar LC III. tř. 

Dálkový autocar LC 

Dálkový turistický autocar LC Tourist 

        Zdroj: Autorka 

Kaţdý kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo,           

je povinen ho přihlásit k registraci na příslušném registračním místě a mít zaplacené pojištění. 

1.5.1 Povinnosti tuzemského dopravce v souvislosti s provozem dopravního prostředku 

Dopravce má povinnosti vyplývají ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Dopravce musí: 

1. Pouţívat vozidlo (autobus), evidované v České republice se státní poznávací značkou 
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České republiky, od jehoţ technické prohlídky neuplynula v případě autobusů doba delší 

neţ jeden rok, dále pak vozidlo přistavovat k měření emisí, 

2. Zajistit, aby řidiči dodrţovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních 

přestávek a doby odpočinku, 

3. Zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů   

z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu,  

4. Zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné 

lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně 

způsobilá, 

5. Zajistit vedení záznamu o provozu vozidla. Tento záznam musí uchovávat po dobu pěti let 

od ukončení přepravy. Nevztahuje se na osobní vozidla pouţívaná dopravcem k silniční 

dopravě pro vlastní potřebu. (1) 

      Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě osob,         

s výjimkou osobních vozidel pouţívaných pro vlastní potřebu,  je povinen zajistit, aby řidič 

vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a tento 

záznam je povinen uchovávat po dobu 1 roku od ukončení přepravy, nejde-li o osobní vozidla 

pouţívaná tuzemským dopravcem k silniční dopravě pro vlastní potřebu. 

Tuzemský dopravce je dále povinen zajistit, aby v kaţdém vozidle byly při provozu tyto 

doklady: 

  Záznam o provozu vozidla, 

  Záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách. 

    Je moţné také spojit záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách           

a záznam o provozu vozidla do jednoho dokladu, ten však musí splňovat náleţitosti obou 

dokladů.(2) 

  V linkové osobní dopravě můţe dopravce vést tzv. ,,Zjednodušený záznam o provozu 

vozidla.“ Podmínkou k jeho pouţívání je však, zpracování vzorového záznamu, který            

je zpracován v návaznosti na jízdní řád a bude k dispozici ve vozidle.(2) 
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1.5.2 Počet potřebných autobusů 

Pro nalezení optimálního počtu autobusů zajišťujících zvláštní linkovou osobní dopravu  

je rozhodující 

A. Mohutnost přepravního proudu cestujících, 

B. Minimální poměrná kapacitní rezerva, 

C. Maximální obsaditelnost vozidla, 

D. Vzdálenost  po které jede vozidlo na lince, 

E. Technická rychlost vozidla, 

F. Počet mezilehlých zastávek, 

G. Doba na nástup a výstup cestujících v mezilehlých zastávkách, 

H. Pobyt v konečných zastávkách. (5) 

1.5.3 Závěr analýzy výběru vhodného vozidla 

     V roce 2011 mají dopravci opravdu velký výběr autobusů od různých dodavatelů. 

Vţdy je třeba důkladně zváţit konkrétní nákup druhu a počtu  autobusů. Vychází se nejenom 

z podmínek ve kterých bude vozidlo provozováno, ale také z humanitárně-technických  

a technologicko-technických poţadavků. Dle názoru autorky této diplomové práce můţe 

nevhodný výběr skladby a počtu autobusů zvýšit náklady na celý provoz a způsobit dopravci 

celou řadu zbytečných problémů, kterým lze pečlivou volbou předejít. Pokud je to jen trochu 

moţné, ekonomicky výhodnější je  provozovat dopravu soustavou  homogenního vozového 

parku. 

1.6 Řízení v oblasti dopravy 

     Důleţitou součástí úspěšného provozování dopravy je její řízení a to v oblasti plánování, 

organizování a operativního řízení, bez kterých by ţádný podnik nemohl dlouhodobě  

fungovat. Proto i dopravce provozující zvláštní linkovou osobní dopravu musí pro její 

bezproblémový provoz, rozhodovat o celé řadě problému a být schopen, vzhledem                

ke stochastické podobě dopravy reagovat na náhle vzniklé situace, které mohou nastat          

při jejím kaţdodenním provozování.(4) 
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Řízení je mnohostranná činnost v jejímţ rámci řídící subjekt stanovuje cíle, ovlivňuje 

metody, prostředky a způsob chování řízených subjektů, aby bylo dosaţeno poţadovaného 

výsledku ve stanovené kvalitě i čase.(4) 

Plánování v dopravě představuje cílevědomou činnost řídícího prvku, který na základě 

stanoveného cíle účelně slaďuje návaznosti pouţití sil a prostředků v čase a prostoru k tomu, 

aby cíle bylo dosaţeno co nejefektivněji.(4) 

Organizování je uspořádání lidských a věcných sloţek, vztahů mezi nimi a jednotlivých 

činností do celku tak, aby daný celek plnil co nejefektivněji plánované úkoly a procesy v něm 

probíhající.(4) 

1.6.1 Operativní řízení dopravy 

      V oblasti dopravy se hovoří o dispečerském řízení, které se skládá ze dvou sloţek: 

A. Příprava provozu - sestavování plánu jízd, 

B. Řízení provozu - zajišťování plnění plánu jízd, kontrola jeho plnění, řešení odchylek.(4) 

      Součástí procesu řízení je i kontrola, pomocí které se získávají informace o rozdílu mezi 

plánovaným a skutečným stavem a o příčinách vzniku rozdílu. 

      V osobní dopravě obecně se většina jízd uskutečňuje podle předem zpracovaných jízdních 

řádů a to umoţňuje organizovat dopravu turnusovým způsobem, zvláštní linková doprava 

není výjimkou. 

1.6.2 Jízdní řád 

     Jízdní řád je numerickým vyjádřením jízdy jednotlivých dopravních prostředků. 

V případě zvláštní linkové osobní dopravy na rozdíl od veřejné linkové osobní dopravy, 

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů neukládá dopravci 

povinnost zveřejnit jízdní řád v rámci celostátního informačního systému (CIS), ani v místě 

zastávek příslušné linky. Jeho návrh (případně časové polohy spojů) je však součástí ţádosti  

o udělení licence na konkrétní linku. Dopravní úřad na základě předloţení návrhu rozhodne, 

zda jízdní řád zvláštní linkové dopravy vyuţívající pro nástup a výstup cestujících zastávek 

veřejné dopravy nenarušuje provoz veřejné hromadné dopravy a případně nebude docházet 

v určitý čas k hromadění autobusů v místech zastávek. 
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Výhodou jízdního řádu u zvláštní linkové dopravy je to, ţe ho lze lépe přizpůsobit 

potřebám konkrétní skupiny uţivatelů.  

Pro tvorbu jízdních řádů je v současné době k dispozici jiţ celá řada softwarových 

produktů. 

Jízdní řády ve zvláštní linkové osobní dopravě musí zabezpečit: 

 Uspokojení přepravních potřeb vybrané skupiny cestujících, 

 Nejúčelnější přiřazení jednotlivých druhů dopravních prostředků na konkrétní linku, 

 Splnění podmínek pro bezpečnost provozu, pravidelnost a spolehlivost, 

 Návaznost jednotlivých druhů dopravy v přestupních místech, 

 Efektivní vyuţití jednotlivých provozních pracovníků.(4) 

 

Vstupy pro tvorbu jízdního řádu: 

A) Maximální rychlosti dovolené na trase, 

B) Pasportizace jednotlivých komunikací po kterých bude daná linka vést, 

C) Dobu zdrţení na jednotlivých zastávkách, 

D) Druhy pouţitých autobusů, 

E) Rozloţení poptávky v čase.(4) 

1.6.3 Oběhy autobusů 

Turnus vozidel je posloupnost spojů, která určuje pohyb náleţitosti. 

Poţadavky na oběhy vozidel: 

 Periodicita - posloupnost spojů a přejezdů mezi spoji realizována jedním dopravním 

prostředkem, by měla tvořit uzavřený sled, 

 Posloupnost spojů musí být časově přípustná. 

Cílem tvorby oběhu vozidel je zejména: 

 Minimalizace provozních nákladů způsobených přejezdy vozidel, 

 Minimalizace počtu pouţitých vozidel, 

 Minimalizace celkových nákladů.(4) 
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Náklady na přechod vozidel mezi spoji se skládají z nákladů: 

 Přímých - závislé na ujeté vzdálenosti a čase (el. energie, maziva, přímý materiál), 

 Nepřímých - nezávislé na délce trvání přejezdu mezi spoji (hodinová mzda obsluhy, 

odvody do fondů, odpisy, náklady na opravy a údrţbu). 

 

Pro výpočet úloh o optimálních turnusech lze vyuţít aparát teorie grafů a také 

matematické (lineární) programování. (6) 

1.6.4 Turnusy řidičů 

    Turnusový plán musí zajišťovat obsazení všech dopravních prostředků, provozovaných 

dle jízdních řádů.  

Vstupy pro sestavení turnusových plánů: 

 Jízdní řády, 

 Časový pracovní fond pracovníků jízdního personálu. 

   Turnus je rozvrh pracovních směn a dnů odpočinku jízdních pracovníků,                     

pro zabezpečení jízdního řádu. 

Turnus obsahuje: 

 Počty a typy vozidel potřebných k obsluze jednotlivých linek, 

 Přesné plány a pořadí jízd, 

 Počet pracovníků a výpočet jízdního času, 

 Plány pořadí pracovních směn.(4) 

      Potřeba pracovníků pro daný turnus musí vţdy vycházet z konkrétních podmínek 

provozu, ale teoreticky jí lze vypočítat. Nejvíce pouţívanou metodou je metoda zaloţená       

na principu výpočtu účinnosti vyuţití personálu. Výpočet potřebného počtu pracovníků       

pro turnus obecně vychází z denní doby provozního nasazení vozidel. Hlavním úkolem  

pečlivého zpracování turnusů je celková minimalizace počtu vozidel, ujetých kilometrů          

a počtu zaměstnanců. (4)  
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Toho lze dosáhnout: 

a) Vyuţitím kapacity autobusů, 

b) Rovnoměrným rozdělením výkonů na pracovníky a vozidla, 

c) Odstraněním zbytečných ztrátových časů, 

d) Dodrţováním pracovní doby zaměstnanců, 

e) Kvalitní technickou údrţbou vozidel.(4) 

1.7 Umisťování zastávek zvláštní linkové osobní dopravy 

      U zvláštní linkové osobní dopravy je problematika stanovení místa zastávek na vybrané 

dopravní síti závislá na přepravní poptávce a musí zohlednit dostupnost místa jednotlivých 

cestujících zejména pěší dopravou. 

Umisťování zastávek do sítě je typický problém lokace, který má u zvláštní linkové 

osobní dopravy svá specifika. Jak jiţ bylo v kapitole č. 1 práce zmíněno, na rozdíl od veřejné 

formy provozování dopravy, kdy je potřeba zřídit označník a vylepit jízdní řád, u zvláštní 

linkové dopravy se nic takového nevyţaduje. Můţe být vyuţito jiţ existujících zastávek 

veřejné dopravy a nebo  naopak  lze mít poţadavek na zastavení například na návsi obce, 

nesmí to však být v rozporu s platnými právními předpisy a narušovat bezpečnost a plynulost 

provozu. Vše záleţí na poţadavcích objednavatele sluţby, kam a odkud chce sváţet své 

zaměstnance, včetně míst jejich nástupu a výstupu. Dodrţeny však musí být podmínky dané 

platnými právními předpisy s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy. 

1.8 Tvorba linek zvláštní linkové osobní dopravy 

Navrhování počtu a délky linek je obecně těţká multikriteriální úloha.  V současné době je 

k dispozici celá řada metodik k tvorbě či optimalizaci linkového vedení, zaloţená na interakci 

člověk-počítač. Dopravní praxe v této oblasti plně vyuţívá disciplín, operační analýzy, teorie 

rozvrhů, teorie grafů a dalších. Vţdy se individuálně vychází ze současného stavu                   

a konkrétních potřeb. 
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Základní cíle linkového vedení u zvláštní linkové osobní  dopravy  jsou: 

A) Uspokojení přepravní poptávky dané skupiny uţivatelů s co nejmenšími náklady, 

B) Vyuţití kapacity pouţitých dopravních prostředků, 

C) Návaznost na ostatní druhy dopravy v přestupních uzlech, 

D) Ujetí co nejmenší vzdálenosti dopravních prostředků.(5) 

 

      Jiné jsou poţadavky na vedení linek například u nově vznikající MHD, kde jedním 

z poţadavků je zpravidla rovnoměrná obsluha celého území daného města a jiné poţadavky 

jsou na tvorbu linek pro zvláštní linkovou osobní dopravu, při které jsou prioritou potřeby 

konkrétní skupiny uţivatelů. U zvláštní linkové osobní dopravy nemá význam snaţit             

se obslouţit celé území a zajíţdět do městských částí, ve kterých nebydlí ţádní zaměstnanci       

a tudíţ je zde poptávka nulová. Vţdy je tedy třeba vycházet z konkrétní situace a na základě 

konkrétních přepravních poţadavků postupovat při výběru počtu i vedení linek. 

1.9 Závěr analýzy organizování, řízení a plánování v oblasti zvláštní linkové 

osobní dopravy 

Oblast řízení dopravy je důleţitou součástí celého dopravního procesu. I při provozování 

zvláštní linkové dopravy je třeba řídit, plánovat a organizovat jednotlivé činnosti, lidské          

i věcné zdroje tak, aby bylo dosahováno co největšího efektu s minimálními náklady. Pro řadu 

činností z oblasti řízení lze vyuţít heuristické metody a algoritmy z oblasti teorie grafů, 

operačního výzkumu a lineárního programování, kterými lze optimalizovat například 

potřebný počet pracovníků, vozidel a jejich trasování.  V současné době existuje velké 

mnoţství  softwarových produktů, pomocí kterých lze dané problémy řešit. 

        Autorka této diplomové práce řeší v kapitole č. 4  na základě analýzy  konkrétního 

příkladu průmyslové zóny Kolín – Ovčáry  problematiku zavedení zvláštní linkové 

autobusové dopravy, včetně  navrţení míst zastavení pro nástup a výstup zaměstnanců, 

výběru vhodného druhu vozidel,  jejich trasování a návrh jízdního řádu konkrétní linky. 
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2 Analýza situace přepravy zaměstnanců v konkrétní průmyslové 

zóně 

    Pro analýzu konkrétních podmínek současné přepravy zaměstnanců a případné 

moţnosti zavedení zvláštní linkové osobní dopravy si autorka vybrala firmu TPCA, s.r.o., 

jejíţ provozovna se nachází v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry.  

Obec Ovčáry leţí ve Středních Čechách cca 5 km severozápadně od města Kolína. Její 

katastrální výměra je 1037 ha. Celkový počet obyvatel je 766.(7)  

2.1 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry 

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry byla postavena západně od obce Ovčáry a je součástí 

územního plánu této obce. Územní plán obce Ovčáry je přílohou č. 1 této diplomové práce. 

Průmyslová zóna je znázorněna na obrázcích č. 1, 2, 3.  

 

Obrázek 1: Areál společnosti TPCA, s.r.o.  Zdroj: Reliance.cz       Obrázek 2: Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry  Zdroj: Reliance.cz                 

    

Obrázek 3:  Komplex průmyslové zóny  Kolín - Ovčáry       Zdroj: (8) 
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Společnosti mající provozovny v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry 

TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), s.r.o. vyrábí automobily značek Toyota, 

Peugeot a Citroën. 

 

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. zabezpečuje logistické toky pro společnost        

TPCA, s.r.o. 

 

Lear Corporation je dodavatelem automobilových sedacích systémů, elektrických 

rozvodných systémů a elektronických komponentů. 

 

NYK LOGISTICS zajišťuje tuzemskou i mezinárodní nákladní přepravu, skladovací             

a logistické sluţby. 

Green Metal Czech, s.r.o. je společný podnik dvou mezinárodních renomovaných 

společností Toyota Tsusho Europe SA a Toyota Tsusho Corporation, který hospodaří, třídí     

a zpracovává kovový odpad. 

 2.2 Popis společnosti TPCA, s.r.o.  

 TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), s.r.o. 

Je nejvýznamnější a největší společností mající provozovnu v průmyslové zóně 

 Kolín-Ovčáry. Ostatní společnosti mají své pobočky v této  průmyslové zóně jen díky 

spolupráci se společností TPCA, s.r.o., pro kterou zajišťují doplňkové sluţby. 

V roce 2011 společnost TPCA, s.r.o. vyrábí v této provozovně tři modely městských 

automobilů: Peugeot 107, Toyotu Aygo a Citroën C1.  Jejich vizuální podoba je znázorněna 

na  obrázku  č. 4.  Automobilka TPCA, s.r.o. pouţívá nejekologičtější dostupné technologie, 

coţ potvrdila i certifikace BAT (Best Available Techniques), kterou společnost obdrţela 

společně s mezinárodním certifikátem řízení ochrany ţivotního prostředí                              

EN  ISO 14001:2004.(8) 
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    Obrázek 4: Automobily vyráběné ve firmě TPCA, s.r.o. Kolín - Ovčáry                    Zdroj: (8) 

 V České republice patří tato společnost mezi 10 nejvýznamnějších podniků a je jedním 

z největších  exportérů v ČR.  Začátek výstavby továrny probíhal v roce 2002, samotná 

výroba automobilů byla spuštěna v únoru roku 2005. 

Základní údaje o firmě TPCA, s.r.o.

 Investice: přes 20 miliard  korun  

 Export zboţí: 99 %  

 Zásobování: 80 % objemu dílů 

vyrobených v ČR  

 Průměrný věk zaměstnanců: 28 let  

 Podíl ţen ve firmě: 25 %  

 Plocha: 124 ha (8)     

 

2.3 Plánek areálu průmyslové zóny Kolín – Ovčáry (TPCA, s.r.o.)       

Na obrázku č. 5 je vidět celý komplex průmyslové zóny Kolín – Ovčáry. Je na něm 

autorkou popsáno základní umístění vybraných míst souvisejících s firmou TPCA, s.r.o.         

a touto diplomovou prací. Všichni zaměstnanci společnosti TPCA, s.r.o., musí při nástupu   

do zaměstnání projít hlavní branou a dále pak pokračují v cestě na svá pracoviště.               

Dle informací zaměstnanců bezpečnostní agentury byly zjištěny přibliţné docházkové časy         

na pracoviště všech zaměstnanců (počítáno od hlavní brány). Nejblíţe na pracoviště to mají 

zaměstnanci finální montáţe a kontroly kvality, kterým cesta trvá cca 5 minut. Dále pak 

zaměstnanci administrativy, kteří se na své pracoviště dostanou za cca 7 minut. Zaměstnanci 

svařovny se dostanou na pracoviště za cca 8 minut a zaměstnanci lakovny přijdou na své 
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pracoviště  cca za 9 minut. Nejdále od hlavní brány je umístěna lisovna, její zaměstnanci jsou 

na svém pracovišti cca za 10 minut. 

U zaměstnanců pracujících ve výrobě a údrţbě je třeba vzít v potaz, ţe se ještě musí 

převléknout do  nebo z pracovního oděvu  a to jim zabere dalších cca 5 minut času. Šatny 

zaměstnanců jsou umístěny přímo na jednotlivých pracovištích. 

 

Obrázek 5: Plánek areálu společnosti TPCA , s.r.o.        Zdroj: Interní zdroj firmy TPCA,  s.r.o., úpravy Autorka             

 

2.4 Zaměstnanost v TPCA, s.r.o. 

Pro potřeby zpracování diplomové práce autorka získala vybrané vstupní informace 

z tiskového oddělení společnosti TPCA, s.r.o. týkající se počtu zaměstnanců společnosti         

a místa jejich bydliště.  K 31. březnu 2011 pracuje v komplexu průmyslové zóny  
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Kolín - Ovčáry  ve společnosti TPCA, s.r.o. celkem cca 3 500 zaměstnanců.  Z toho jich bydlí 

ve městě Kolíně cca 50 %.  Z okruhu do 30 km od Kolína dojíţdí cca 26 % a jen cca 24 % 

zaměstnanců musí při cestě do zaměstnání překonat vzdálenost větší neţ 30 km,  

viz. obrázek č. 6. (Autorce této práce se jiţ nepodařilo dostat k bliţším informacím  

o konkrétním podílu v jednotlivých profesích). 

 

             Obrázek 6: Dojíţdění zaměstnanců TPCA , s.r.o.                Zdroj: Autorka 

 

2.4.1 Ubytování zaměstnanců TPCA, s.r.o. 

Společnost TPCA, s.r.o.  má k dispozici sluţební byty pro své zaměstnace. V březnu roku 

2011  uzavřenu smlouvu pouze s jednou ubytovnou o poskytnutí ubytovacích  sluţeb. 

A Firemní byty 

Počet firemních bytů (městských bytů určených pouze pro zaměstnance společnosti 

TPCA, s.r.o.), které jsou k dispozici a plně vyuţívány, je stanoven celkem na 850 bytů. 

Z tohoto počtu se 560 bytů nachází v lokalitě sídliště U vodárny a 290 bytů v lokalitě             

u obchodního domu Tesco  (vzniklých přestavbou a rozšířením bývalých vojenských 

kasáren). Umístění jednotlivých lokalit je vyznačeno autorkou na obrázku č. 7. Není 
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výjimkou, ţe v jednom bytě ţije i více zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o., kteří                

se spolupodílejí na nájmu. 

 

Obrázek 7:  Lokality umístění sluţebních bytů zaměstnanců TPCA, s.r.o.      Zdroj:  Mapy.cz, úpravy Autorka                  

                                                   

B Ubytovna 

Společnost TPCA, s.r.o. má v roce 2011 uzavřenu smlouvu o ubytovávání zaměstnanců 

pouze s jedinou ubytovnou, tou je  ubytovna Ovčáry. Její umístění je viz. obrázek č.8. 

Tato ubytovna má celkovou kapacitu 146 lůţek. Pro společnost TPCA, s.r.o.                    

je vyhrazených 20 lůţek.  K  březnu 2011 sluţeb ubytovny vyuţívá pouze 8 zaměstnanců 

společnosti TPCA, s.r.o. (zjištěno autorkou telefonicky přímo u vedoucí ubytovny). 
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Obrázek 8: Umístění ubytovny Ovčáry                   Zdroj: Mapy.cz,  úpravy Autorka 

 

2.4.2 Rozdělení zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe společnost TPCA , s.r.o. zaměstnává v rámci průmyslové 

zóny Kolín - Ovčáry cca 3 500 zaměstnanců, nebudou zde vyjmenovány všechny konkrétní  

profese. Pro potřeby práce v rámci základního dělení lze pracovníky rozčlenit to těchto tří 

skupin: 

 

1. Zaměstnanci výroby (zahrnuje cca 3 000 pracovníků), 

2. Zaměstnanci údržby (zahrnuje cca 200 pracovníků), 

3. Zaměstnanci administrativy (zahrnuje cca 300 pracovníků). 
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Popis činnosti jednotlivých skupin 

 

a) Výroba 

 Proces výroby automobilu je prováděn ve čtyřech výrobních komplexech: lisovně, 

svařovně, lakovně, finální montáţi a kontrole kvality.  Mezi zaměstnance výroby jsou v rámci 

této práce počítáni i zaměstnanci skladů na jednotlivých pracovištích. 

 

Lisovna 

Je první částí procesu samotné výroby automobilu. Formují se zde velké karosářské díly 

jako bočnice, střecha, dveře nebo části podlahy, ze kterých je následně svařena karoserie 

vozu. Menší karosářské prvky (svařence, výztuhy, bezpečnostní prvky) zajišťují pro 

společnost TPCA, s.r.o. externí dodavatelé. (8)

Rozloha haly je  19 600 m
2                                  .               

Počet zaměstnanců: cca 200 / 3 směny. 

 

Svařovna 

Výrobní proces ve svařovně začíná výrobou menších karosářských celků  jako jsou 

například dveře, části podlahy nebo střecha. Kompletaci velkých celků a kompletaci finální 

karoserie zajišťují plně automatizované linky pracující s přesností na desetinu milimetru.(8)

Rozloha haly je 19 700 m
2
 .                            

 Počet zaměstnanců: cca  900 / 3 směny.  

 

Lakovna 

V tomto procesu výroby probíhá lakování jednotlivých karosérií. Do lakovny vstupují 

zaměstnanci pouze v antistatické ochranné kombinéze. Lakovna odebírá karosérie                 

ze svařovny a probíhají zde tyto procesy: odmaštění a očištění karoserie, nanesení 

protikorozního ED laku, zatěsnění svárů a podvozku, nanesení primárního bezbarvého laku    

a nanesení barevného laku.(8) 

Rozloha: 180000 m
2
  (32  000 m

2
  při součtu všech podlaţí).     

Počet zaměstnanců: cca 600 / 3 směny. 
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Finální montáž a kontrola kvality 

Do provozu finální montáţe přijíţdějí holé nalakované karoserie a odjíţdějí kompletní 

vozy. Finální montáţ se skládá ze čtyř hlavních výrobních úseků: TRIM (montáţ kabeláţe, 

přístrojové desky, topení a řídící jednotky), CHASSIS (montáţ motoru, převodovky               

a podvozku), FINAL 1 a FINAL 2 (montáţ ostatních dílů, jako jsou například nárazníky, 

sedačky, skla, kola a další).(8) 

Rozloha haly je  35 100 m
2
.  

Počet zaměstnanců: cca 1300 / 3 směny.

b) Údržba 

Zaměstnanci údrţby mají na starosti veškerou údrţbu pracovních strojů, montáţních linek 

a to na všech pracovištích, převáţně v odvětví výroby. 

 

c) Administrativa 

Mezi zaměstnance administrativy jsou v této práci počítáni pracovníci  těchto úseků: 

 Vedení společnosti, 

 Personální oddělení, 

 Logistiky. 

 Finance a účetnictví, 

 Nákupu,

Jejich práce zahrnuje vedení veškeré firemní agendy, kterou se zajišťuje chod společnosti, 

personální politika, nákup komponentů, prodej vozů, evidence dopravy atd. 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

2.4.3 Pracovní doba jednotlivých skupin zaměstnanců TPCA, s.r.o. 

Výroba (lisovna, svařovna, lakovna, finální montáž a kontrola kvality) 

Celkový počet zaměstnanců pracujících ve výrobě je cca 3 000 osob. Zaměstnanci výroby 

pracují ve třech pracovních týmech (směnách) A, B, C v reţimu denních a nočních směn. 

Začátek pracovní doby denní směny je od 6.30 h, její ukončení v 17.11 h. Začátek pracovní 

doby noční směny je od 18.30 h, její ukončení je v 5.11 h. Kaţdý den v týdnu  

(tj. včetně sobot i nedělí). 

V jedné směně pracuje tedy cca 1 000 zaměstnanců. 

 

Údržba 

Celkový počet zaměstnanců pracujících v údrţbě  je cca  200  osob. Zaměstnanci údrţby 

pracují ve třech týmech (směnách) A, B, C v reţimu denních a nočních směn. Začátek  

pracovní doby denní směny je od  7.30 h, její ukončení v 19.30 h. Začátek pracovní doby 

noční směny je od 19.30 h, její ukončení v  7.30 h. Kaţdý den v týdnu (tj. včetně sobot  

i nedělí). 

V jedné směně pracuje tedy cca 66  zaměstnanců. 

 

Administrativa

Celkový počet zaměstnanců pracujících v administrativě je cca 300 osob. Začátek jejich 

pracovní doby je v 8.30 h, její ukončení v 17.00 h. Zaměstnanci administrativy pracují pouze 

od pondělí do pátku. 

Každý všední den  pracuje tedy cca 300 zaměstnanců. 

 

2.4.4 Benefity pro zaměstnance společnosti  TPCA, s.r.o. 

Pracovníci společnosti TPCA, s.r.o. dostávají kromě klasické mzdy ještě příspěvek         

na zaměstnanecké výhody a to prostřednictvím  tzv. Z-konta . 

 Z-Konto je virtuální účet, který má zaloţený kaţdý zaměstnanec v den svého nástupu     

do firmy. Kaţdý měsíc společnost TPCA, s.r.o. převádí na toto konto 2 000 bodů, po roce         
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ve firmě pak 3 000 bodů, po třech letech 3 500 bodů. Zaměstnanci na pozici Specialista 1 

dostávají měsíčně na virtuální účet aţ 4 000 bodů (jeden bod je jedna koruna). (8) 

Body Z-konta můţe kaţdý zaměstnanec čerpat podle vlastní potřeby, ale pouze               

na hrazení vyjmenovaných sluţeb či zboţí: nájmu či hypotéky, leasingu vozů Toyota, 

Peugeot a Citroën (ve výši 45 % aţ  94 %, minimální doba trvání leasingu je 36 měsíců, 

maximální    60 měsíců, akontace 0 % aţ 60 %),  úhradu jízdného MHD, železniční              

i autobusové dopravy, dále pak na nákup pohonných hmot, dovolené či vstupenek            

na sportovní  a kulturní akce.(8) 

Dle názoru autorky této práce je zavedení virtuálního účtu pro zaměstnance zajímavou 

motivací a marketingovým tahem firmy, zejména k nákupu vozů jejích značek. Moţnost 

čerpání finančních prostředků i na pokrytí jiných nákladů souvisejících zejména s dopravou   

a bydlením, jistě najde uplatnění i u zaměstnanců, kteří nevyuţijí moţnost zvýhodněného 

nákupu automobilu. 

Společnost TPCA, s.r.o.  je mezinárodní společností s pevným zázemím. Vzhledem k její 

velikosti, velkému počtu zaměstnanců a problematice vícesměnného provozu zaměstnanců   

ve výrobě i v údrţbě, je před zavedením zvláštní linkové osobní dopravy  třeba,  provést 

analýzu součastného stavu dopravní obsluţnosti a pokusit se  zjistit zájem  zaměstnanců         

o  případné vyuţití této sluţby. Dále je třeba zváţit, zda s ohledem na benefity v oblasti 

dopravy, které společnost svým zaměstnancům nabízí, by bylo ekonomické ještě zavádět        

a v jakém rozsahu  pro ně provozovat zvláštní linkovou osobní  dopravu. Pokud by k zavedení 

zvláštní linkové osobní dopravy došlo, měli by, se dle názoru autorky této práce, na jejím 

provozu ekonomicky podílet i samotní zaměstnanci, například odvodem ze Z-konta. 

 

2.5  Dopravní  obslužnost průmyslové zóny Kolín–Ovčáry 

K  březnu 2011 není pro zaměstnance společnosti TPCA s.r.o. zajišťována ţádná zvláštní 

linková osobní doprava pro svoz a rozvoz do a ze zaměstnání.  

        

V rámci širších dopravních vztahů s okolím má město  Kolín, u kterého se nachází tato 

průmyslová zóna, dobré dopravní spojení s velkými městy jako je Praha, Mladá Boleslav, 

Hradec Králové, Pardubice a Jihlava,  viz. obrázek č. 9. 
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Obrázek 9: Širší dopravní vztahy v oblasti Kolínska                   Zdroj:  Mapy.cz   

                                                                                                         

Uţší dopravní vztahy a konkrétní umístění průmyslové zóny Kolín – Ovčáry  jsou 

znázorněny na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10: Umístění průmyslové zóny Kolín-Ovčáry             Zdroj: Mapy.cz          

 2.5.1 Dojíždění zaměstnanců  společnosti TPCA,  s.r.o.                                     

      V březnu 2011 formou sledování a průzkumu zjišťovala autorka této diplomové práce 

dojíţdění zaměstnanců přímo před firmou TPCA, s.r.o. Za tímto účelem spolupracovala 
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autorka s bezpečnostní agenturou zajišťující střeţení objektů (bohuţel průzkum uvnitř firmy  

o zjištění konkrétní poptávky o zavedení a vyuţívání zvláštní linkové osobní dopravy nebyl 

autorce umoţněn) a dospěla k následujícímu závěru. Současný poměr vyuţívání jednotlivých 

druhů dopravy zaměstnanci společnosti je následující: cca 65 % všech zaměstnanců dojíţdí   

do zaměstnání osobním automobilem, cca 34 % všech zaměstnanců vyuţívá k dojíţdění            

do zaměstnání sluţeb MHD Kolín, případně meziměstských linek a pouze cca 1 % všech 

zaměstnanců preferuje (v měsíci březnu) cyklistickou dopravu (dle zkušeností zaměstnanců 

bezpečnostní agentury působící přímo v závodu TPCA, s.r.o. se podíl vyuţívání cyklistické 

dopravy v letních měsících zvyšuje aţ na cca 10 % - 15 %). Vzhledem ke vzdálenosti 

provozovny TPCA, s.r.o. od města Kolína (cca 5 km),  je podíl pěší dopravy téměř nulový. 

Tento současný stav  je znázorněn v grafu  na obrázku č. 11. 

 

            Obrázek 11: Podíl jednotlivých druhů dopravy                    Zdroj: Autorka 

 

Z výsečového grafu na obrázku č. 11 je patrné, ţe převáţná část zaměstnanců dává 

přednost individuální  automobilové dopravě, naopak téměř nulově je vyuţívána, k přemístění  

do a ze  zaměstnání,  pěší doprava. 
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2.6 Analýza využití MHD Kolín k dopravě zaměstnanců TPCA, s.r.o. 

     Celkový počet autobusových zastávek umístěných  před závodem společnosti   

TPCA, s.r.o. je osm. Z toho čtyři jsou určeny pro končící autobusy MHD  Kolín a k příjezdu  

meziměstských spojů, čtyři pro výchozí autobusy MHD Kolín a pro odjezdy meziměstských 

spojů, viz obrázek č. 12.  Všechny jsou umístěny přímo před hlavní branou závodu 

společnosti TPCA, s.r.o., viz plánek na obrázku č. 5.  Vybaveny jsou krytými přístřešky,  

lavičkami i odpadkovými koši. Docházková vzdálenost do areálu k hlavní bráně společnosti 

TPCA,  s.r.o. je od nejvzdálenější zastávky maximálně cca 150 m (změřeno  autorkou). 

             

    Obrázek 12: Autobusové zastávky u závodu TPCA, s.r.o.     Zdroj: Autorka                                                    

 

Přímo k hlavní bráně závodu společnosti TPCA, s.r.o. zajíţdějí spoje tří linek MHD Kolín 

a to čísel 6, 9, 10, provozované společností Veolia Transport Východní Čechy, a.s.  

Linkové vedení všech tří přímých linek 6, 9, 10  MHD Kolín  je zobrazeno na obrázcích  

č. 13, 14, 15. Černé vlajky na těchto obrázcích znázorňují jednotlivé zastávky linky MHD. 
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Vedení linky č. 6 Kolín, Nemocnice – Kolín,TPCA 

 

Obrázek 13: Vedení linky č. 6 MHD Kolín   Zdroj: Navigace Garmin, úpravy Autorka 

 

Vedení linky č. 9 Kolín,  Nemocnice -  Kolín, TPCA 

 

Obrázek 14:  Vedení linky č.  9 MHD Kolín     Zdroj: Navigace Garmin,  úpravy Autorka 
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Vedení linky č. 10  Kolín, Tesco – Kolín, TPCA 

 

Obrázek 15: Vedení linky č. 10  MHD Kolín   Zdroj:  Navigace Garmin,  úpravy Autorka 

 

 Společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. provozuje na  linkách  MHD Kolín 

autobusy uvedené v tabulce č. 2.  V rámci spojů jednotlivých linek se střídají městské 

autobusy značek SOR, Mercedes Benz a Karosa. 

                                    Tabulka 2: Seznam autobusů MHD Kolín  

 

                                                   Zdroj: Kolinautobusy.estranky.cz 
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Do 6.3.2011 byly vedeny k závodu  společnosti TPCA, s.r.o. ještě další dvě linky MHD 

Kolín čísel 7, 8. Na základě dlouhodobého sledování vyuţití jednotlivých linek městské 

autobusové dopravy a jejich ekonomické udrţitelnosti, prováděného městským odborem 

dopravy a dopravcem,  společností Veolia Transport Východní Čechy, a.s., došlo k jejich 

zrušení.  Linky číslo 7 a 8, které obsluhovaly výhradně automobilový závod TPCA, s.r.o.       

v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry, nebyly dlouhodobě vyuţívány cestujícími v takovém 

rozsahu, aby bylo jejich provozování v rámci základní dopravní obsluţnosti ekonomické.( 9)   

2. 6.1 Analýza    jízdních řádů přímých linek  č. 6, 9, 10 MHD Kolín 

Pro analýzu jednotlivých linek, jejich vhodnosti vyuţití k dojíţdění do a ze zaměstnání,  

zpracovala autorka následující jednotný postup, který je rozdělen do čtyř částí: 

Linka a její název  

1 Analýza linky – její číslo, délka v km, celkový počet zastávek, výchozí a cílová zastávka 

linky a doba strávená jízdou cestujících  z výchozí do cílové zastávky, 

2 Jízdní řád linky – obsahuje všechny spoje linky, 

3 Možnost využití linky zaměstnanci - pro dojíţdění do a nebo ze zaměstnání pracovníky 

jednotlivých skupin uvedených v kapitole č. 2 této práce, 

4 Zhodnocení linky – shrnutí vyuţitelnosti linky, názor autorky. 

Tento jednotný postup je, pro větší přehlednost, uveden zvlášť pro dojíţdění                    

do zaměstnání a zvlášť pro dojíţdění ze zaměstnání. 
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Analýza využitelnosti spojů přímých linek 6, 9, 10  MHD Kolín pro dojíždění           

do zaměstnání 

Linka č. 6  NEMOCNICE – TPCA 

1 Analýza linky  

Číslo linky je 6. Celková její délka je  13 km (spoje, které nezajíţdí do obce Ovčáry 

ujedou 11 km). Zajišťuje obsluhu 17 zastávek. Výchozí zastávka je Kolín Nemocnice, cílová 

zastávka  Kolín  TPCA. Celková doba strávená cestujícími jízdou z výchozí do cílové 

zastávky u spojů zajíţdějících do obce Ovčáry je 33 minut. Spoje, které nezajíţdějí do obce 

Ovčáry, mají celkovou dobu zkrácenou na 29 minut. 

 

2 Jízdní řád linky  

Jednotlivé spoje linky  připadající v úvahu pro dojíţdění zaměstnanců  všech tří skupin   

do a nebo ze  zaměstnání, jsou v jízdním řádu  autorkou diplomové práce zvýrazněny barevně, 

viz. tabulka č. 3. Dále  je v jednotlivých jízdních řádech černě zvýrazněn řádek s odjezdy 

spojů ze zastávky Kolín Nádraţí. To je z důvodu pozdější analýzy návaznosti vyhovujících 

spojů  jízdních řádů přímých linek 6, 9, 10  MHD Kolín  s jízdními řády ţelezniční dopravy 

v přestupním uzlu ţst. Kolín. Obdobný postup je uveden i u  dalších jízdních řádů ostatních 

přímých linek 6, 9, 10 MHD Kolín. 

V řádku zastávky Nádraţí jsou uvedeny časy odjezdů, vyjma spojů končících na zastávce 

Kolín Nádraţí. U nich je uveden čas příjezdu (toto platí pro všechny zde analyzované jízdní 

řády přímých linek 6, 9, 10 MHD Kolín).  Časy příjezdů jsou na základě analýzy jízdních 

řádů v centrálním informačním systému  (CIS)  u všech spojů o 1 min dříve. 
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Jízdní řád linky  č. 6 je znázorněn v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Jízdní řád linky č. 6 MHD Kolín (Nemocnice – TPCA) 

 

Zdroj: MUkolin.cz, úpravy Autorka 

 

 

3    Možnost využití linky zaměstnanci  

Výroby (začátek pracovní doby – denní směna od 6.30 h, noční směna od 18.30 h) 

Pro dojíţdění zaměstnanců z odvětví výroby na denní směnu připadá v úvahu pouze  první 

spoj vyjíţdějící v 5.05 h z výchozí zastávky Kolín  Nemocnice a přijíţdějící k závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. v 5.34 h. Tento spoj  nejede v neděli. 

Nástup na denní směnu zaměstnanců výroby  je aţ v 6.30 h, proto by časová poloha 

tohoto spoje mohla být cca o 26 min pozdější. 
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Vyuţití této linky zaměstnanci výroby pro dojíţdění na noční směnu ve všední den          

je spojem, který odjíţdí v 17.05 h z výchozí zastávky Kolín Nemocnice a přijíţdí k závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. v 17.34 h.   

Víkendový spoj vyjíţdí z výchozí zastávky Kolín Nemocnice v 17.00 h a přijíţdí k závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. v 17.29 h.  

Vzhledem k nástupu na noční směnu aţ v 18.30 h by časové umístění těchto spojů  mohlo 

být o 26 min pozdější. 

Údržby (začátek pracovní doby – denní směna od 7.30 h, noční směna od 19.30 h) 

Pro zaměstnance údrţby připadá v úvahu pro dojíţdění na denní směnu pouţití jednoho 

spoje. A to pouze ve všední den. Spoj  vyjíţdí v  6.20 h z výchozí zastávky Kolín Nemocnice  

a přijíţdí k závodu společnosti TPCA, s.r.o. v 6.49 h. 

Vyuţití této linky  pro dojíţdění  zaměstnanců údrţby na noční směnu ve všední den můţe 

mít spoj který odjíţdí z výchozí zastávky Kolín  Nemocnice v 18.25 h  a přijíţdí  k závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. v 18.54 h.  

Administrativy (začátek pracovní doby je od 8.30 h) 

Pro zaměstnance administrativy připadá v úvahu vyuţití jednoho  spoje. Spoj  vyjíţdí 

 v 6.20 h  z výchozí zastávky Kolín Nemocnice a přijíţdí k závodu společnosti TPCA, s.r.o. 

v 6.49 h. Jeho časová poloha není příliš výhodná, vzhledem k začátku pracovní doby 

zaměstnanců administrativy je zbytečně brzy. Následující spoj vyjíţdí z výchozí zastávky 

Kolín Nemocnice  v 7.45 h, ale jeho příjezd k závodu společnosti TPCA, s.r.o. je v 8.18 h a to 

je, vzhledem k začátku pracovní doby zaměstnanců administrativy od 8.30 h a docházkovému 

času na pracoviště příliš, dlouho. 

 

4    Zhodnocení linky 

Ze všech tří přímých linek  6, 9, 10 MHD Kolín, které v současné době zajišťují dopravní 

obsluţnost závodu TPCA,  s.r.o., má tato linka nejvíce spojů které mohou zaměstnanci všech 

odvětví vyuţít k dojíţdění do zaměstnání. Časové polohy spojů jsou však pro zaměstnance 

výroby a administrativy časově nevýhodné. Dle názoru autorky by vhodnější časové polohy 

jednotlivých spojů zvýšily podíl vyuţívání MHD Kolín k dojíţdění do zaměstnání. Tato linka 
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je vedena přes centrum města a zajíţdí i k vlakovému nádraţí ţst. Kolín, před kterým je 

umístěno také autobusové nádraţí. Pokud by tedy časy spojů byly přizpůsobeny nástupům 

zaměstnanců jednotlivých skupin společnosti  TPCA , s.r.o. do zaměstnání, jistě by tato linka 

našla své uplatnění. Výhodou této linky je, ţe má na rozdíl od zbývajících dvou přímých linek 

MHD Kolín některé spoje vedené během celého týdne. 

Linka č. 9 NEMOCNICE – TPCA 

1 Analýza linky  

Číslo linky je 9. Celková její délka  je 19 km (spoje nezajíţdějící k zastávce Kolín TESA 

ujedou pouze 16 km). Zajišťuje obsluhu celkem 13 zastávek.  Výchozí zastávka je, stejně jako 

u linky č. 6,  Kolín  Nemocnice a cílová  zastávka je Kolín TPCA. Kaţdá z těchto dvou linek 

však vede jinou trasou, viz obrázky č. 13, 14. Celková doba strávená cestujícími jízdou  

z výchozí do cílové zastávky  je 35 minut. 

Tato linka má v současné době vedené spoje pouze ve všední den. 
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2  Jízdní řád linky  

Jízdní řád linky č. 4 je znázorněn v tabulce č. 4.      

Tabulka 4: Jízdní řád linky č. 9 MHD Kolín (Nemocnice – TPCA) 

 

                                                                                                Zdroj: MUkolin.cz,  úpravy Autorka 

 

3  Možnost využití  linky zaměstnanci  

Výroby  (začátek pracovní doby – denní směna od 6.30 h, noční směna od 18.30 h) 

 Pro nástup zaměstnanců výroby na denní směnu  ve všední den připadá v úvahu vyuţití   

jednoho spoje s odjezdem 5.25 h z výchozí zastávky Kolín Nemocnice a příjezdem k závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. v 6.00 h.  

Vyuţití  této linky zaměstnanci výroby pro nástup na noční směnu  je  ve všední den, 

spojem který  od zastávky Kolín  Nemocnice vyjíţdí  jiţ v 15.55 h a přijíţdí  k závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. v 16.30 h, coţ je příliš brzy.  Zaměstnanci dojíţdějící aţ od zastávky 

Kolín Nádraţí mohou ještě vyuţít, pouze ve všední den, pozdější spoj. Ten vyjíţdí                

ze zastávky  Kolín Nádraţí v 17.00 h a k závodu  společnosti TPCA, s.r.o.  přijíţdí v 17.22 h. 
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Časová poloha tohoto spoje by mohla být cca o 38 minut pozdější. Následující spoj jiţ 

nepřipadá v úvahu, jeho příjezd k závodu společnosti TPCA, s.r.o. je v 18.20 h, coţ               

je  dlouho. 

Údržby (začátek pracovní doby – denní směna od 7.30 h, noční směna od 19.30 h) 

Pro zaměstnance údrţby je, bohuţel, vyuţití této linky k dojíţdění na denní směnu, 

vzhledem k začátku pracovní doby,  neefektivní.  Museli by pouţít první spoj, který vyjíţdí 

z výchozí zastávky Kolín Nemocnice v 5.25 h a k závodu společnosti TPCA, s.r.o. přijíţdí jiţ  

v 6.00 h, coţ je zbytečně brzy. Časová poloha tohoto spoje by musela být cca o 60 minut 

pozdější. 

Vyuţití této linky k dojíţdění zaměstnanců údrţby na noční směnu je vzhledem 

k časovým polohám spojů nevýhodná. 

Administrativy (začátek pracovní doby je od 8.30 h) 

Pro zaměstnance administrativy není vzhledem k začátku pracovní doby časově výhodný 

ţádný spoj této linky. 

 

4    Zhodnocení linky 

Linka č. 9 má v březnu 2011 spoje vedené pouze ve všední den. Časové polohy 

jednotlivých spojů této linky jsou vhodné pouze k dojíţdění zaměstnanců výroby na denní 

směnu. A to jen ve všední den. Bohuţel pro zaměstnance ostatních skupin  nepřipadá její 

efektivní vyuţití,  ani ve všední den, v úvahu. Dle názoru autorky i tato linka má zastávky 

umístěny tam, kde by mohl být zájem o její vyuţití (např. stejně, jako u spojů linky č. 6 MHD 

Kolín, zajíţdí spoje k vlakovému nádraţí  ţst. Kolín). Bohuţel, opět časová poloha spojů není 

zvolena tak, aby vyhovovala zaměstnancům jednotlivých skupin společnosti TPCA, s.r.o. 

k dojíţdění do zaměstnání. 
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Linka č. 10 TESCO – TPCA 

1    Analýza linky  

Číslo linky je 10. Celková její délka je 13 km (spoje nezajíţdějící do obce Sendraţice 

ujedou 11 km). Zajišťuje obsluhu celkem 19  zastávek. Výchozí zastávkou je Kolín Tesco      

a cílovou zastávkou je  Kolín TPCA. Celková doba strávená cestujícími jízdou z výchozí     

do cílové zastávky  je 29 minut. Pokud spoje zajíţdějí do obce Sendraţice je doba strávená 

cestou 33 minut. 

Tato linka  má v současné době  spoje vedené pouze o víkendech a to ještě omezeně.  

2  Jízdní řád linky  

     Jízdní řád linky č. 10 je znázorněn v tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Jízdní řád linky č. 10 MHD Kolín (Tesco – TPCA) 

 

                                                                                       Zdroj: MUkolin.cz, úpravy Autorka 
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3     Možnost využití linky zaměstnanci 

Výroby (začátek  pracovní doby – denní směna od 6.30 h, noční směna od 18.30 h) 

 Pro zaměstnance výroby k dojíţdění na denní směnu připadá v úvahu pouze první ranní 

spoj který vyjíţdí z výchozí zastávky Kolín Tesco v 5.20 h a přijíţdí k závodu společnosti 

TPCA, s.r.o. v 5.49 h. Bohuţel, tento spoj jezdí pouze v sobotu. Proto vyuţití této linky 

zaměstnanci odvětví výroby je dosti omezené. 

K dojíţdění do zaměstnání na noční směnu lze vyuţít spoj vyjíţdějící z výchozí zastávky 

Kolín Tesco v 17.20 h a přijíţdějící k závodu společnosti TPCA, s.r.o. v 17.49 h .  Tento spoj 

lze vyuţít pouze o víkendu. 

Údržby (začátek pracovní doby – denní směna od 7.30 h, noční směna od 19.30 h) 

Pro zaměstnance údrţby připadá pro dojíţdění na denní směnu v úvahu vyuţití druhého 

ranního spoje. Spoj odjíţdí z výchozí zastávky Kolín Tesco v 6.20 h a k závodu společnosti 

TPCA, s.r.o. přijíţdí v 6.49 h. Bohuţel, tento spoj jezdí jen v sobotu. Tak je moţnost jeho 

vyuţití zaměstnanci údrţby  také dosti omezena. 

 

Vyuţití této linky pro dojíţdění zaměstnanců údrţby na noční směnu je spojem, který 

odjíţdí z výchozí zastávky Kolín Tesco v 18.20 h a k cílové zastávce Kolín TPCA přijíţdí     

v 18.52 h. Opět lze tento spoj vyuţít jen v sobotu a neděli. 

Administrativy (začátek pracovní doby je od 8.30 h) 

Pro zaměstnance administrativy tato linka, vzhledem pouze k víkendovému provozu, jako 

alternativa k dojíţdění do zaměstnání, nepřipadá v úvahu. 

 

4    Zhodnocení linky 

Spoje linky č. 10 jezdí pouze o víkendu a to ještě omezeně. Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

se u obchodního domu Tesco nachází 290 bytů vymezených pro zaměstnance společnosti 

TPCA, viz. obrázek č. 7,  je, dle názoru autorky této diplomové práce, dopravní obsluha 

linkou č. 10, kterou by bylo moţné vyuţít k dojíţdění do zaměstnání nedostačující. Ve všední 

den do této lokality nezajíţdí ani jeden spoj této linky. Časové polohy spojů vhodných 

k dojíţdění jsou vyhovující pro zaměstnance výroby i údrţby. Bohuţel, z důvodu pouze 
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víkendového provozu nemohou tuto linku k dojíţdění do zaměstnání vyuţívat denně. Dle 

názoru autorky, by právě tato linka vzhledem ke svému vedení v případě celotýdenního 

provozu  a přizpůsobení časových poloh spojů, byla vyuţitelná pro zaměstnance  ze všech 

přímých linek 6, 9, 10 MHD Kolín nejvíce. 

 

Analýza využitelnosti spojů přímých linek 6, 9, 10 MHD Kolín pro dojíždění                  

ze zaměstnání 

Jízdní řády spojů  přímých linek MHD Kolín 6, 9,10 vyjíţdějících od  průmyslové zóně 

Kolín – Ovčáry  (platnost  k 6.3.2011). 

Linka č. 6 TPCA – NEMOCNICE 

1    Analýza linky  

Číslo linky je 6. Celková její délka je 13 km (u spojů nezajíţdějících do obce Ovčáry je to 

11 km). Zajišťuje  obsluhu  celkem 18 zastávek.  Výchozí zastávkou je Kolín TPCA a cílovou 

zastávkou je Kolín Nemocnice. Celkový čas strávený cestujícími  jízdou z výchozí do cílové 

zastávky je 35 minut. U spojů nezajíţdějících do obce Ovčáry je tato doba 30 minut. 
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2     Jízdní řád linky 

       Jízdní řád linky č. 6  je znázorněn  v tabulce č. 6.  

 

Tabulka 6: Jízdní řád linky č. 6 MHD Kolín (TPCA – Nemocnice) 

 

                                                                                                 Zdroj: MUkolin.cz,  úpravy Autorka 

 

3     Možnost využití linky zaměstnanci 

Výroby (konec pracovní doby noční směny je v 5.11 h, denní směny v 17.11 h) 

Pro zaměstnance výroby k dojíţdění z noční směny připadá v úvahu spoj který vyjíţdí 

z výchozí zastávky Kolín TPCA ve všední den v 5.45 h a do cílové zastávky Kolín  

Nemocnice přijíţdí v 6.20 h.   V sobotu  je moţnost vyuţití  víkendového spoje,  který odjíţdí 
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z výchozí zastávky Kolín TPCA v 5.50 h a do cílové zastávky Kolín Nemocnice přijíţdí 

v 6.20 h. 

Pro dojíţdění z denní směny připadá v úvahu spoj, který odjíţdí z výchozí zastávky Kolín 

TPCA v 17.50 h a přijíţdí do cílové  zastávky Kolín Nemocnice v 18.20 h. 

Údržby (konec pracovní doby noční směny je v 7.30 h, denní směny v 19.30  h) 

Pro zaměstnance dojíţdějící ze zaměstnání z noční směny, připadá v úvahu spoj který   

vyjíţdí z výchozí zastávky Kolín TPCA v 8.20 h a přijíţdí  na konečnou zastávku  Kolín 

Nemocnice v 8.55 h, pouze ve všední den. Jeho časová poloha by mohla být dřívější           

cca o 20 minut dřívější. 

Pro dojíţdění z denní směny lze ve všední den vyuţít spoj který vyjíţdí z výchozí 

zastávky Kolín TPCA  ve 20. 15 h a jede jen v úseku Kolín TPCA  po zastávku Kolín 

Nádraţí, kam přijíţdí ve 20.29 h.  Dle poznámky v jeho jízdním řádu by na něj měl navazovat  

spoj 59 linky 235501, který jede aţ k zastávce Kolín Nemocnice. 

Administrativy (konec pracovní doby je v 17. 00 h) 

      Pro dojíţdění ze zaměstnání lze vyuţít pouze jeden spoj který vyjíţdí z výchozí zastávky 

Kolín TPCA v 17.50 h  a do cílové zastávky Kolín  Nemocnice přijíţdí v 18.20 h. Jeho časové 

umístění, vzhledem ke konci pracovní doby, by mohlo být cca o 20 min dřívější. 

 

4    Zhodnocení linky 

Stejně jako v opačném směru má linka č. 6 nejvíce spojů ze všech tří linek, které lze 

vyuţít k dojíţdění ze zaměstnání  všech skupin zaměstnanců. Bohuţel některé spoje, které 

připadají v úvahu, jezdí pouze ve všední den nebo naopak o víkendu. Časové polohy spojů 

jsou celkem vyhovující. Jen pro zaměstnance údrţby, při  dojíţdění z noční směny a pro 

pracovníky administrativy k cestě ze zaměstnání, by spoje linky mohly být dřívější. 
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Linka č. 9 TPCA - NEMOCNICE 

1    Analýza linky  

 Číslo linky je 9. Celková její délka je 16  km.  Zajišťuje obsluhu 12 zastávek. 

 Výchozí zastávka je Kolín TPCA a název cílové zastávky je  Kolín  Nemocnice. Celková 

doba strávená cestujícími  jízdnou  z výchozí zastávky do cílové  zastávky je 35 minut. Tato 

linka má spoje vedené pouze ve všední den. 

 

2    Jízdní řád linky  

 Jízdní řád linky č. 9 je uveden v tabulce č. 7. 

 

 Tabulka 7: Jízdní řád linky č. 9 MHD Kolín (TPCA – Nemocnice) 

 

                                                                                                Zdroj:  MUkolin.cz, úpravy Autorka 
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3     Možnost využití  linky zaměstnanci 

Výroby (konec pracovní doby noční směny je v 5.11 h, denní směny v 17.11 h) 

Pro zaměstnance výroby k dojíţdění ze zaměstnání z noční směny, ve všední den, připadá 

v úvahu první ranní spoj který odjíţdí z výchozí zastávky Kolín TPCA v 6. 00 h a do cílové 

zastávky Kolín Nemocnice přijíţdí v 6.35 h. Jeho časová poloha by mohla být, vzhledem     

ke konci pracovní doby,  o cca 19 min dřívější. 

Vyuţití této linky, pro dojíţdění zaměstnanců výroby z denní směny,  je moţné ve všední 

den. V úvahu připadá spoj který odjíţdí z výchozí zastávky Kolín TPCA v 18.20 h a do cílové 

zastávky Kolín Nemocnice přijíţdí v 18.55 h. Časová poloha tohoto spoje by mohla být      

cca o 39 min dřívější. (Předchozí spoj, který vyjíţdí z výchozí zastávky Kolín TPCA    

v 17.25 h by zaměstnanci jen těţko mohli stihnout a navíc jede pouze po zastávku Kolín 

Nádraţí). 

Údržby (konec pracovní doby noční směny je v 7.30 h, denní směny v 19.30 h) 

Pro cestu z noční směny  mohou  zaměstnanci ve všední den pouţít spoj  který vyjíţdí od 

závodu  společnosti TPCA, s.r.o. v 8.10 h. Bohuţel,  jede pouze po zastávku Kolín Nádraţí, 

kam přijíţdí v 8.34 h. 

Pro zaměstnance údrţby k dojíţdění z denní směny  ţádný vhodný spoj nejede. 

Administrativy (konec pracovní doby je v 17. 00 h) 

  Spoj, který jezdí ve všední den, vyjíţdí z výchozí zastávky Kolín TPCA v 17.25 h 

mohou teoreticky zaměstnanci stihnout. Ale jeho časová poloha by mohla být cca o 5 min 

pozdější. Tento spoj jede pouze do zastávky Kolín Nádraţí, kam má příjezd v 17.49 h. 
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Pro zaměstnance administrativy, připadá v úvahu, ve všední den, vyuţití spoje který 

vyjíţdí z výchozí zastávky Kolín TPCA v 18.20 h a přijíţdí do cílové zastávky Kolín 

Nemocnice v 18. 55 h . Jeho časová poloha by vzhledem ke konci  pracovní doby  mohla být 

o cca 50 min dřívější. 

 

4    Zhodnocení linky 

Linka č. 9 má vedené spoje pouze ve všední den. Časová poloha tří ze čtyř, v úvahu 

připadajících spojů k dojíţdění ze zaměstnání, má nevyhovující časové umístění. Bohuţel jí  

nemohou zaměstnanci výroby ani údrţby vyuţít k dojíţdění o víkendu.  

Linka č. 10  TPCA - TESCO  

1 Analýza linky 

 Číslo linky je 10. Její celková délka je 15 km. Zajišťuje obsluhu celkem 24 zastávek. 

Výchozí zastávka má název Kolín TPCA a cílová je Kolín Tesco. Celková doba strávená 

cestou z výchozí zastávky do cílové zastávky je 38 minut. Spoje na této lince jezdí pouze       

o víkendu a to ještě omezeně. 
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2 Jízdní řád linky  

Jízdní řád linky č. 10 je znázorněn v tabulce č. 8. 

   Tabulka 8: Jízdní řád linky č. 10 MHD Kolín (TPCA – Tesco) 

 

                 Zdroj: MUkolin.cz, úpravy Autorka 

                   

3    Možnost využití  linky zaměstnanci 

Výroby (konec pracovní doby noční směny je v 5.11 h, denní směny v 17.11 h) 

Pro zaměstnance výroby k dojíţdění  z noční směny,  připadá v úvahu vyuţití spoje  který 

odjíţdí z výchozí zastávky Kolín TPCA v 5.37 h a přijíţdí do cílové zastávky Kolín Tesco 
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v 6.15 h. Tento spoj jezdí pouze o víkendu a to jen v sobotu. Jeho časová poloha by mohla být 

cca o 4 min pozdější. 

K dojíţdění z denní směny připadá v úvahu spoj který vyjíţdí z výchozí zastávky Kolín  

TPCA  v 17.37 h a přijíţdí do cílové  zastávky  Kolín Tesco  v 18.15 h. Časová poloha            

i tohoto spoje by mohla být cca o 4 min pozdější.  Navíc spoj jede pouze  v sobotu a v neděli. 

Údržby (konec pracovní doby noční směny je v 7.30 h, denní směny v 19.30 h) 

Pro zaměstnance údrţby, vzhledem ke konci pracovní doby,  pro dojíţdění ze zaměstnání 

nepřipadá v úvahu ţádny spoj této linky. 

Administrativy (konec pracovní doby je v 17. 00 h) 

Pro zaměstnance administrativy tato linka, vzhledem pouze k víkendovému provozu, jako 

alternativa k dojíţdění ze zaměstnání, nepřipadá v úvahu. 

 

4     Zhodnocení linky 

Linka č. 10 pro dojíţdění ze zaměstnání nemá dostatečný počet a  časové rozvrţení  spojů. 

Linka je pouze s víkendovým provozem, coţ jí dělá nevyuţitelnou pro zaměstnance  

administrativy. Navíc ţádný spoj nevyhovuje, ani k víkendovému  dojíţdění ze zaměstnání, 

pro pracovníky údrţby. Jak jiţ bylo zmíněno v analýze linky č. 10 pro dojíţdění do 

zaměstnání, je i zde třeba připomenout, ţe tato linka, vzhledem k jejímu vedení do lokality  

u obchodního domu Tesco, kde se nacházejí sluţební byty společnosti TPCA, s.r.o., stěţejní. 

 A pokud by měla spoje vedené i ve všední den a časově přizpůsobené konci pracovní doby 

zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o., byla by, dle názoru autorky, jistě vyuţívána. 

 

2.6.2 Závěr analýzy jízdních řádů přímých linek 6, 9, 10 MHD Kolín  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe cca 50 % (tedy cca 1750) všech zaměstnanců společnosti  

TPCA, s.r.o. bydlí ve městě Kolíně a z tohoto počtu jich má 850 přidělený byt ve dvou 

lokalitách (sídliště U vodárny nebo v  komplexu bytů u obchodního domu  Tesco) a jak jiţ 

bylo zmíněno v kapitole č. 2 této práce, není výjimkou, ţe v jednom bytě ţije i více 

zaměstnanců firmy TPCA, s.r.o.,  je, dle názoru autorky této diplomové práce, dopravní 

obsluţnost veřejnou hromadnou dopravou přímými  linkami  6, 9, 10 MHD Kolín těchto dvou 
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lokalit nedostačující. K sídlišti U vodárny nezajíţdí ţádný spoj přímých linek, přitom je zde 

vybudována zastávka MHD s názvem Kolín  U vodárny, viz. obrázek č. 16  A ke komplexu 

bytů u obchodního domu Tesco zajíţdějí spoje pouze o víkendu, navíc jejich časová poloha 

není úplně vhodná pro nástupy a ukončení  pracovní směny zaměstnanců společnosti TPCA, 

s.r.o. Autorka se domnívá, ţe část ze 65 % zaměstnanců vyuţívá k dopravě do zaměstnání 

osobní automobil i z důvodu neexistence vhodného spojení přímými linkami MHD Kolín. 

Pokud by bylo časově vhodné spojení, zejména z výše jmenovaných lokalit, jistě by se, dle 

názoru autorky, poměr vyuţívání veřejné hromadné dopravy zvýšil.  

 

                                 Obrázek 16:  Zastávka MHD U vodárny     Zdroj: Autorka 

 

Vzhledem k nedostatečné obsluze veřejnou hromadnou dopravou, v kapitole č. 2 

zmiňovaných, dvou stěţejních lokalit přímými linkami MHD Kolín, navrhuje v kapitole č. 4 

autorka této práce technologický postup zavádění a provozu zvláštní linkové osobní dopravy 

pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. právě z a do těchto lokalit. 
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2.7 Analýza využití meziměstské linkové dopravy k dopravě zaměstnanců 

TPCA, s.r.o. 

Přímo k průmyslové zóně Kolín - Ovčáry zajíţdějí spoje  zde  uvedených  linek  (platnost 

k 4.4.2011). Linky jsou integrovány do SID (Středočeské integrované dopravy). Jak jiţ bylo 

zmíněno v kapitole č. 2 této práce, autobusové zastávky meziměstských linek se nacházejí, 

stejně jako zastávky MHD Kolín,   maximálně do vzdálenosti 150 m od hlavní brány závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. 

Přímé meziměstské linky  

 (G15) Kolín,TPCA - Veltruby - Velký Osek  -  Jestřábí Lhota  – Ovčáry -   

Kolín,TPCA 

 (F16)  Kutná Hora – Kolín - Ovčáry 

 (F41) Čáslav – Církvice -  Kolín - Ovčáry  

 (F56)  Čáslav - Kutná Hora - Kolín 

 (H10) Nymburk – Poděbrady – Opolany  -  Kolín ( k 6.3.2011 zastávku TPCA 

všechny spoje této linky projíţdí) 

 (H25) Městec Králové - Kolín 

 

Linky G15, F16, F41, F56, –  provozuje dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

Linky H10, H25 – provozuje společnost OAD (Okresní autobusová doprava) Kolín, s.r.o. 

Jednotlivé  jízdní řády těchto linek  platné k 4.4. 2011 jsou přílohou č. 2  této diplomové 

práce. 

 

 2.7.1 Analýza jízdních řádů přímých linek  meziměstské linkové dopravy 

Spoje přímých linek meziměstské linkové dopravy využitelné pro dojíždění                    

do a ze  zaměstnání 

Pro analýzu jízdních řádů meziměstských linek  autorka této diplomové práce zvolila 

stejný postup  jako u analýzy jízdních řádů MHD Kolín. Jen zde byly, z důvodu niţšího počtu 
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vyuţitelných spojů neţ u linek MHD Kolín, shrnuty  do jedné části moţnosti vyuţití linek 

k dojíţdění do a ze zaměstnání.  Při analýze linky jsou zde uvedeny názvy výchozích              

a cílových zastávek. V tomto směru slouţí k dojíţdění do zaměstnání. V případě dojíţdění    

ze zaměstnání jsou výchozí a cílová zastávka opačné. 

 

Linka G15 Kolín,TPCA - Veltruby-Velký Osek - Jestřábí Lhota – Ovčáry - Kolín,TPCA 

 

1   Analýza linky  

Číslo linky je G15. Její celková délka je 23 km. Celkový počet zastávek na lince je 11. 

Název výchozí zastávky je Kolín TPCA a cílové také Kolín TPCA. (Tato linka je okruţní). 

 

2    Jízdní řád linky 

 Je součástí přílohy č. 2 této diplomové práce. 

 

3   Možnost využití  linky zaměstnanci 

Výroby (pracovní doba denní směna 6.30 h - 17.11 h, noční směna 18.30 h – 5.11 h) 

Pro zaměstnance výroby pro dojíţdění do ani ze zaměstnání nepřipadá ţádný spoj této 

linky, vzhledem ke své časové poloze, v úvahu. 

 

Údržby (pracovní doba denní směna 7.30 h – 19.30 h, noční směna 19.30 h - 7.30 h) 

Vyuţití spoje pro dojíţdění do  ani ze zaměstnání  pro tuto skupinu  zaměstnanců 

nepřipadá vzhledem k jeho  časové poloze v úvahu. 

 Administrativy (pracovní doba 8.30 h – 17.00 h) 

Pro zaměstnance  administrativy připadá v úvahu pro dojíţdění do zaměstnání  vyuţití  

jednoho spoje a to od zastávky Velký Osek  ZŠ,  který vyjíţdí v 7.45 h a do cílové zastávky 

Kolín TPCA přijíţdí  v 8.06 h 
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4     Zhodnocení linky 

Vzhledem k malému počtu spojů dané linky a jejich špatné časové poloze je tato linka pro 

dojíţdění zaměstnanců,  s výjimkou zaměstnanců administrativy,  prakticky nevyuţitelná. 

Vyuţití linky k přepravě ze zaměstnání není vhodné pro zaměstnance ţádné skupiny. 

Linka F16  Kutná Hora – Kolín – Ovčáry 

1 Analýza linky 

Číslo linky je F16. Její celková délka je 20 km.  Celkový počet zastávek je 23. Název 

výchozí zastávky je Kutná Hora autobusová stanice a cílové Ovčáry. Většina spojů však jede 

pouze v úseku Kutná Hora autobusová stanice - Kolín autobusové nádraţí a zpět, kde je 

moţnost přestoupení na linky MHD Kolín. Přímo k závodu společnosti TPCA, s.r.o. zajíţdí 

pouze jeden spoj, který jezdí pouze v úseku od zastávky Kolín ţelezniční stanice do zastávky 

Kolín  TPCA. Od závodu společnosti TPCA, s.r.o. odjíţdí také pouze jeden spoj. 

 

 2    Jízdní řád linky 

Je součástí přílohy č. 2 této diplomové práce. 

 

3     Možnosti využití linky zaměstnanci 

Výroby (pracovní doba denní směna 6.30 h - 17.11 h, noční směna 18.30 h – 5.11 h) 

Přímé vyuţití spoje této linky k dojíţdění do zaměstnání pro tuto skupinu zaměstnanců  

vzhledem k časové poloze  nepřipadá v úvahu. 

Pro odjezd ze zaměstnání lze vyuţít, pouze ve všední den, jeden spoj který odjíţdí           

ze zastávky Kolín TPCA v 17.40 h a přijíţdí do Kutné Hory autobusové stanice v 18.25 h. 

Údržby (pracovní doba denní směna 7.30 h – 19.30 h, noční směna 19.30 h - 7.30 h) 

Pro zaměstnance údrţby neexistuje pro přímé dojíţdění do ani ze zaměstnání ţádný spoj. 
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Administrativy (pracovní doba 8.30 h – 17.00 h) 

Vyuţití této linky jako přímého spojení pro dojíţdění do zaměstnání nepřipadá v úvahu. 

Pro dojíţdění zaměstnanců administrativy ze zaměstnání připadá v úvahu pouţití, ve všední 

den, jednoho spoje, který odjíţdí ze zastávky Kolín TPCA v 17.40 h a přijíţdí do Kutné Hory 

autobusové stanice v 18.25 h. 

 

4     Zhodnocení linky 

Tato linka má dostatečný počet spojů v úseku Kutná Hora - Kolín autobusové nádraţí, 

proto o ní lze uvaţovat jako o alternativě k dojíţdění v tomto úseku a následném přestupu na 

spoje  linek  MHD Kolín, nikoliv však, jako o alternativě přímého spojení mezi Kutnou 

Horou a závodem společnosti TPCA, s.r.o., k dojíţdění do zaměstnání. Vyuţít jí mohou 

pouze zaměstnanci výroby a administrativy k cestě ze zaměstnání. 

Linka F41 Čáslav-Církvice- Kolín-Ovčáry  

 1   Analýza linky  

Číslo linky je F 41.  Její celková délka je 30 km. Celkový počet zastávek na lince je 29. 

Výchozí zastávka je Čáslav autobusová stanice a cílová zastávka má název Ovčáry. Doba 

strávená cestujícími jízdou z výchozí zastávky do zastávky Kolín TPCA je v rozmezí          od 

35  minut do 60 minut. 

 

2     Jízdní řád linky 

Je součástí přílohy č. 2 této diplomové práce. 

 3    Možnosti využití linky zaměstnanci 

Výroby (pracovní doba denní směna 6.30 h - 17.11 h, noční směna 18.30 h – 5.11 h) 

    Pro zaměstnance výroby k dojíţdění na denní směnu připadá v úvahu spoj vyjíţdějící z 

výchozí zastávky Čáslav autobusová stanice ve 4.40 h a přijíţdějící k zastávce Kolín TPCA 

v 5.40 h. Tento spoj  jezdí pouze ve všední den. 

Další spoj, který lze pouţít vyjíţdí  z výchozí zastávky Čáslav autobusová stanice    v 5.05 

h a přijíţdí  na zastávku Kolín TPCA v 5.45 h. Tento spoj jezdí také pouze ve všední den. 
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Pro dojíţdění na noční směnu lze vyuţít spoj  který vyjíţdí z výchozí zastávky Čáslav 

autobusová stanice v 15.55 h a k zastávce Kolín  TPCA přijíţdí v 17.30 h . Tento spoj jezdí 

pouze ve všední den. 

Následující spoj také přijíţdí ještě před začátkem pracovní doby (v 18.07 h), ale vzhledem 

k docházkovým vzdálenostem na jednotlivá pracoviště není jeho vyuţití zaměstnanci 

pravděpodobné. 

Vyuţití linky k dojíţdění ze zaměstnání z noční směny  je moţné  spojem který odjíţdí   

ze zastávky Kolín TPCA ve všední den v 5.40 h a přijíţdí na zastávku Čáslav autobusová 

stanice v 6.30 h.  

Pro dojíţdění z denní směny připadá v úvahu jeden spoj, který vyjíţdí ze zastávky Kolín 

TPCA v 17.40 h a přijíţdí do zastávky Čáslav autobusová stanice v 18.20 h. Tento spoj jezdí 

pouze ve všední den. 

Údržby (pracovní doba denní směna 7.30 h – 19.30 h, noční směna 19.30 h - 7.30 h) 

Pro dojíţdění zaměstnanců na denní směnu není veden ţádný časově výhodný spoj. 

Na noční směnu je situace obdobná. 

Vyuţití spoje linky k dojíţdění zaměstnanců údrţby z noční směny nelze. Obdobná         

je situace pro vyuţití této linky k dojíţdění z denní směny. 

Administrativy (pracovní doba 8.30 h – 17.00 h) 

Vyuţití této linky pro zaměstnance administrativy k dojíţdění do zaměstnání není. 

Pro dojíţdění ze zaměstnání připadá v úvahu jeden spoj. Spoj vyjíţdí ze zastávky Kolín 

TPCA v 17.40 h a přijíţdí do zastávky Čáslav autobusová stanice v 18.20 h. Tento spoj jezdí  

pouze ve všední den.  

 

4     Zhodnocení linky 

      Vyuţití některých spojů této linky pro dojíţdění zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. do 

zaměstnání  připadá v úvahu pouze pro zaměstnance výroby. Pro cestu ze zaměstnání mohou 

vyuţít tuto linku kromě zaměstnanců výroby i pracovníci administrativy. Bohuţel, v úvahu 

připadající spoje jezdí pouze ve všední den. 
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Linka F56 Čáslav - Kutná Hora – Kolín 

 

1 Analýza linky  

Číslo linky je F 56. Celková její délka je 30 km, Celkový počet zastávek na lince je 23. 

Název výchozí zastávky je Čáslav autobusová stanice a  cílové Kolín TPCA. Doba strávená 

jízdou z výchozí do cílové zastávky je v rozmezí od 60 do 65 minut. 

 

2 Jízdní řád linky  

Je součástí přílohy č. 2  této diplomové práce. 

 

3  Možnosti využití linky zaměstnanci 

Výroby (pracovní doba denní směna 6.30 h - 17.11 h, noční směna 18.30 h – 5.11 h) 

Pro dojíţdění zaměstnanců v sobotu na  denní směnu lze vyuţít spoj který vyjíţdí 

z výchozí zastávky Čáslav autobusová stanice v 5.00 h a k zastávce Kolín TPCA přijíţdí 

v 6.00 h. 

Ve všední den lze vyuţít spoj  který vyjíţdí z výchozí zastávky Čáslav autobusová stanice 

v 5.05 h a přijíţdí k zastávce Kolín TPCA v 6.10 h. 

Pro dojíţdění na noční směnu lze pouţít víkendový spoj který vyjíţdí z výchozí zastávky 

Čáslav autobusová stanice v 17.00 h a přijíţdí k zastávce Kolín TPCA v 18.00 h. 

Vyuţití linky k dojíţdění z noční směny pro zaměstnance výroby je pouze ve všední den  

spojem, který odjíţdí od zastávky Kolín TPCA v 5.45 h a přijíţdí do cílové zastávky Čáslav 

autobusová stanice v 6.45 h. 

Údržby (pracovní doba denní směna 7.30 h – 19.30 h, noční směna 19.30 h - 7.30 h) 

Pro dojíţdění na denní směnu ani noční směnu není časové vyuţití ţádného spoje. 

K dojíţdění zaměstnanců údrţby z noční ani denní směny není vhodný ani jeden spoj této 

linky.  
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Administrativy (pracovní doba 8.30 h – 17.00 h) 

Pro zaměstnance administrativy není vhodný ţádný spoj. Je zde veden spoj, který přijíţdí 

k zastávce Kolín TPCA v 8.15 h. Vzhledem k docházkové vzdálenosti na pracoviště 

zaměstnanců administrativy přijíţdí jiţ  dlouho. 

Pro dojíţdění zaměstnanců administrativy ze zaměstnání není časově vhodný ţádný spoj 

této linky. 

4    Zhodnocení linky 

Vyuţití této linky pro dojíţdění zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. je dosti omezené. 

Přesto jsou zde spoje které mohou být vyuţity, ale pouze zaměstnanci výroby. 

 

Linka H10 Nymburk – Poděbrady – Opolany – Kolín   

 

(K 4.4.2011 zastávku Kolín TPCA všechny spoje projíţdí).  

 

1    Analýza linky  

 Číslo linky je H10. Celková její délka je 45 km. Počet zastávek na lince je 27. Výchozí 

zastávka je Nymburk autobusová stanice  a končící je Kolín autobusová stanice. 

 

2    Jízdní řád linky  

 Je součástí přílohy č. 2 této diplomové práce. 

 

3    Možnosti využití linky zaměstnanci 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe všechny spoje zastávku Kolín TPCA projíţdí, nemá 

v současné době vyuţití pro zaměstnance ţádných pracovišť. 

 

 

 



 72 

4     Zhodnocení linky  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe ţádný spoj linky na zastávce Kolín  TPCA nezastavuje, 

nepřichází její pouţití zaměstnanci ţádného pracoviště, při zachování stávajícího jízdní řádu, 

v úvahu. 

Linka H 25 Městec Králové – Kolín 

1 Analýza linky  

Číslo linky je H 25. Její celková délka je 43 km. Celkový počet zastávek na lince je 25. 

Výchozí zastávka je Městec Králové náměstí a cílovou zastávkou linky je Kolín autobusová 

zastávka MHD. Jízdní doba strávená cestujících výchozí do cílové zastávky je 55 minut. 

 

2 Jízdní řád linky 

Je součástí přílohy č. 2 této diplomové práce. 

 

3  Možnost využití linky zaměstnanci 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe na zastávce Kolín TPCA staví pouze jeden ranní spoj, 

nepřipadá vyuţití této linky k dojíţdění do zaměstnání v úvahu. 

Jediní, kteří by mohli spoj této linky vyuţí,t a to pouze ve všední den, k dojíţdění            

ze zaměstnání z noční směny, v úseku Kolín TPCA do zastávky Kolín autobusová stanice, 

jsou zaměstnanci výroby. Odjezd spoje ze zastávky TPCA je v 5.35 h a příjezd na zastávku 

Kolín autobusová stanice je v 5.45 h. 

Pro dojíţdění všech zaměstnanců ze zastávky Kolín TPCA  směr Městec Králové            

ze směny není veden ţádný vhodný spoj. 

4     Zhodnocení  linky 

Ani tato linka nepřipadá pro dojíţdění  do zaměstnání  pro pracovníky společnosti TPCA 

s.r.o. v úvahu. Jediné její vyuţití je pro zaměstnance výroby k tomu, aby se přemístili           

do města Kolína. 
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2.7.2 Závěr analýzy jízdních řádů meziměstské linkové dopravy 

Dopravní obsluţnost průmyslové zóny Kolín - Ovčáry  příměstskými linkami není 

většinou, vzhledem k nevhodným časovým polohám spojů, příliš vyuţitelná  k dojíţdění       

do  a nebo ze zaměstnání pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. 

2.8 Analýza využití železniční dopravy k dopravě zaměstnanců TPCA, s.r.o. 

Ţádná ţelezniční trať pro osobní dopravu přímo k průmyslové zóně Kolín - Ovčáry 

nevede. Nejbliţší ţelezniční zastávkou  v rámci  města  Kolína  je  zastávka Kolín – Zálabí, 

viz. obrázek č.17 ,  která   je vzdálena cca  3,5 km (zdroj autorka)  a  leţí na trati 231 z Kolína 

do Nymburka. Z této ţelezniční zastávky mají zaměstnanci moţnost přestupu na dvě 

autobusové  zastávky MHD Kolín (Kolín Tatradomy – vzdálenost cca 300 m  a Kolín 

Strojírny – vzdálenost cca 350 m). Vzhledem k poměrně velké docházkové vzdálenosti 

k oběma zastávkám, většina zaměstnanců přijíţdí ţelezniční dopravou aţ přímo do ţelezniční  

stanice Kolín, kde mají moţnost, hned před nádraţní budovou, přestoupit na spoje všech tří  

přímých  linek č. 6, 9,10 MHD Kolín a na zastávce Kolín - Zálabí nevystupují. 

            Železniční stanice a zastávky Kolín     

1 železniční stanice Kolín 

2 ţelezniční zastávka Kolín - dílny 

3 ţelezniční zastávka Kolín místní nádraţí 

4 ţelezniční zastávka Kolín – zastávka 

5 železniční zastávka Kolín - Zálabí 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Ţelezniční stanice a zastávky Kolín            Zdroj: Mapy.cz  
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Nejbliţší ţelezniční stanice od závodu společnosti TPCA, s.r.o. je  ţst.  Kolín,               

viz. obrázek č. 17, která je od průmyslové zóny Kolín - Ovčáry  vzdálena cca 5 km (zdroj 

autorka). Všechny spoje přímých linek č. 6, 9,10 MHD Kolín zajíţdějí k  autobusovým  

zastávkám umístěných  přímo před nádraţní budovou  této ţelezniční stanice. 

 

Ţst. Kolín je důleţitým ţelezničním uzlem,viz. obrázek č.18. 

Sbíhají se zde tyto ţelezniční tratě: 

010 Kolín – Česká Třebová 

011 Praha -  Kolín 

014 Kolín – Ledečko 

 

230 Kolín – Havlíčkův Brod 

231 Praha - Lysá nad Labem - Kolín 

 

Jednotlivé traťové jízdní řády těchto tratí platné k 6.3.20011 jsou přílohou č. 3 této 

diplomové práce. 

 

           Obrázek 18:  Ţelezniční uzel Kolín                                           Zdroj: ČD a.s. 
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2.8.1 Návaznost spojů přímých linek MHD Kolín čísel 6, 9 a 10 s jízdními řády železniční 

dopravy v žst Kolín 

V této části diplomové práce je řešena problematika návaznosti jízdních řádů ţelezniční 

dopravy se spoji linek MHD Kolín 6, 9, 10  připadajícími v úvahu pro dojíţdění zaměstnanců 

společnosti TPCA, s.r.o.  z  a do zastávky Kolín Nádraţí. Autobusové zastávky jednotlivých 

linek MHD Kolín s názvem Kolín Nádraţí se nacházejí přímo před hlavní budovou nádraţní 

haly ţelezniční stanice v Kolíně. Docházková vzdálenost na nejvzdálenější z nich je cca 50 m 

(zdroj autorka). 

Pro zjištění provázanosti jízdních řádů vybraných spojů přímých linek 6, 9, 10 MHD 

Kolín s jízdními řády železniční dopravy zvolila autorka  následující jednotný postup. 

Název skupiny zaměstnanců pro kterou je postup zpracován (výroby, údržby, 

administrativy) 

1    Časy odjezdů (příjezdů) spojů jednotlivých linek  ze (do) zastávky Kolín Nádraží  

Spoje všech tří přímých linek 6, 9, 10 MHD vhodné k dojíţdění do anebo ze zaměstnání  

pro zaměstnance jednotlivých skupin jsou shrnuty do tabulek č. 9, 10, 11, 12, 13, 14.  

 

2    Časy příjezdů (odjezdů) přípojných vlaků do (ze) žst. Kolín 

 Pod jednotlivými tabulkami jsou uvedeny příjezdy, případně odjezdy, v úvahu 

připadajících vlakových spojů z nebo na jednotlivé tratě. 

 

3    Zhodnocení návaznosti spojů pro zaměstnance  

Jako poslední část u kaţdé skupiny zaměstnanců je zhodnocení návaznosti jízdních řádů 

vhodných spojů přímých linek MHD s jízdními řády ţelezniční dopravy. 
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Pro dojíždění zaměstnanců do  zaměstnání 

V tabulkách č. 9, 10, 11, 12, 13, 14  jsou uvedeny jednotlivé linky  a časy odjezdů spojů 

linek 6, 9, 10  MHD Kolín  připadajících v úvahu pro dojíţdění zaměstnanců  jednotlivých 

skupin  ze zastávky  Kolín Nádraţí.  

 

Výroby 

1    Časy odjezdů spojů jednotlivých linek ze zastávky Kolín Nádraží 

  

Tabulka 9: Časy odjezdů spojů linek vhodných pro zaměstnance výroby ze zastávky Kolín Nádraţí. 

 

       S- jede pouze v so                                                                                     Zdroj: Autorka 

 

2     Časy příjezdů přípojných vlaků do žst. Kolín 

 

010 Česká Třebová - Kolín  

R 1470 (Burgas - Praha hl.n.) - 4.47 h jen v po  

Os 8602 (Řečany nad Labem – Praha Mas.n.) – 5.04 h mimo so, ne 

Sp 1900 (Pardubice - Praha Mas.n.) - 5.26 h mimo so, ne  

Os 8602 (Pardubice - Praha Mas.n.) - 5.29 h so, ne  

R 704 (Luhačovice - Praha Smíchov) - 16.25 h  

EC 110 (Warszawa - Praha hl.n.) - 16.57 h 
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011 Praha -  Kolín 

Ex 141 (Praha hl.n.- Ţilina) - 4.59 h 

Os 8601 (Praha Mas.n.- Pardubice hl.n) - 5 09 h 

EC 71 (Praha hl.n.- Wiener Neustadt) - 5.16 h, mimo ne 

R 687 (Praha hl.n - Brno hl.n) - 16.46 h 

Ex 149 (Praha hl.n. – Ţilina) - 16.59 h 

 

014  Ledečko - Kolín 

Os 22201 (Sázava Č. Budy - Kolín) - 5.07 h mino ne  

Os 22209 (Ledečko - Kolín) - 15.40 h 

Os 22223 (Uhlířské Janovice - Kolín) - 16.18 h mimo so, ne 

 

230  Havlíčkův Brod - Kolín 

Os 5950 (Čáslav - Kolín) - 4.55 h jede v so 

 R 910 (Havlíčkův Brod - Praha hl.n) - 5.09 h mimo so, ne 

Os 5914 (Jihlava - Kolín) - 16.43 h mimo so, ne 

 R 680 (Brno hl.n. – Praha hl.n.) - 17.09 h 

 

231 Praha – Lysá nad Labem - Kolín 

Os 5873 (Nymburk hl.n.- Kolín) - 4.52 h 

Os 5875 (Nymburk hl.n. - Kolín) – 5.28 h mimo ne 

Os 5829 (Praha Mas.n. – Kolín) – 16.28 h 

R 891 (Ústí nad Labem západ - Kolín) - 16.40 h 

 

3    Zhodnocení návaznosti spojů pro zaměstnance výroby 

Pro zaměstnance výroby existuje provázanost jízdních řádů ţelezniční dopravy a přímých 

linek MHD Kolín. Pouze o víkendu, při cestě na noční směnu, není návaznost                       

od Os  22223 na trati 014 ( Ledečko – Kolín) na MHD. Vlak o víkendu nejede. 
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Údržby 

 

1 Časy odjezdů spojů jednotlivých linek ze  zastávky Kolín Nádraží 

Tabulka 10: Časy odjezdů spojů linek vhodných pro zaměstnance údrţby ze  zastávky Kolín Nádraţí 

 

 S - jede pouze v so                                                                               Zdroj: Autorka 

2     Časy příjezdů přípojných vlaků do žst. Kolín 

010 Česká Třebová - Kolín 

R 718 (Pardubice - Praha hl.n.) - 5.32 h 

Sp 1902 (Pardubice - Praha Mas.n.) - 6.17 h mimo so, ne 

Os 8604 (Pardubice - Praha Mas. n.)  – 6.22 h  jen so  

Os 8624 (Pardubice - Praha Mas.n.)  - 18.22 h  

R 706 (Luhačovice - Praha hl.n.) - 18.25 h 

 

011 Praha -  Kolín  

EC 345 (Praha hl.n. - Beograd) – 6.16 h  

Os 8603 (Praha Mas.n. - Pardubice hl.n) - 6.26 h 

 Ex 521 (Praha hl.n. - Staré město u Uherského Hradiště) - 17.59 h  

        (v úseku Olomouc hl.n. -  Staré město u Uherského Hradiště nejede v so) 

Sp 1903 (Praha Mas. n.- Pardubice hl.n.) - 18.36 h mimo so, ne 

 

014  Ledečko - Kolín 

Os 22221 (Uhlířské Janovice - Kolín) – 6.14 h mimo so, ne 

Os 22211 (Ledečko – Kolín) -17.24 h  
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230 Havlíčkův Brod - Kolín 

R 912 (Havlíčkův Brod - Praha hl.n.) - 6.09 h  mimo ne  

R 682 (Brno hl.n- Praha hl.n.) - 18.09 h mimo so 

 

231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín 

Os 5801 (Praha hl.n. - Kolín) - 5.52 h 

Os 5803 (Praha hl.n. - Kolín) - 6.28 h 

 R 1117 (Rumburk - Kolín) - 18.10 h  

Os 5833 (Praha Mas.n. - Kolín) - 18.28 h 

3     Zhodnocení návaznosti spojů pro zaměstnance údržby 

Pro zaměstnance údrţby existují přípojné vlaky ke spojům  přímých  linek  MHD. Pouze 

trať 014 (Ledečko-Kolín) nemá v sobotu přípoj na denní směnu. Spoj k nástupu na noční 

směnu je posazen příliš brzy. Na trati 230 (Havlíčkův Brod – Kolín) neexistuje v sobotu 

vhodná časová návaznost k dojíţdění na noční směnu. 

 

Administrativy 

1     Časy odjezdů spojů jednotlivých linek  ze  zastávky Kolín Nádraží 

 

Tabulka 11: Časy odjezdů  spojů  linek vhodných pro zaměstnance administrativy ze zastávky Kolín Nádraţí 

 

                                                                                                          Zdroj: Autorka 

 



 80 

2      Časy příjezdů přípojných vlaků do žst. Kolín 

 

010 Česká Třebová - Kolín  

R 718 (Pardubice - Praha hl.n.) - 5.32 h  

Sp 1902 ( Pardubice - Praha Mas. n.) - 6.17 h mimo so, ne  

Os 8604 (Pardubice - Praha Mas.n.) -  6.22 h jen so  

 

011 Praha -  Kolín 

EC 345 (Praha hl. n. – Beograd) – 6.16 h  

Os 8603 (Prah Mas. n. - Pardubice hl.n.)  - 6.26 h 

 

014  Ledečko - Kolín  

Os 22221 (Uhlířské Janovice -  Kolín) - 6.14 h 

 

230 Havlíčkův Brod - Kolín  

 R 912 (Havlíčkův Brod - Praha hl. n.) - 6.09 h  mimo  ne 

 

231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín 

Os 5801(Praha hl.n. – Kolín) - 5.52 h  (úsek Praha hl.n. – Nymburk hl.n.  jen v so) 

Os 5803 (Praha hl.n. – Kolín) - 6.28 h  

 

3     Zhodnocení návaznosti spojů pro zaměstnance administrativy 

Pro zaměstnance administrativy není vyhovující časový spoj ţádné přímé linky MHD. 

Spoj uvedený v tabulce č. 11 je poloţen příliš brzy. Při pominutí této skutečnosti, k tomuto 

rannímu spoji existují přípojné vlakové spoje. 
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Pro dojíždění zaměstnanců ze zaměstnání 

V tabulkách č. 12, 13, 14 jsou uvedeny jednotlivé linky  a časy příjezdů spojů linek 6, 9, 

10 MHD Kolín připadajících v úvahu pro dojíţdění zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o.  

jednotlivých skupin ze zaměstnání  na zastávku Kolín Nádraţí.  

Výroby 

1      Časy příjezdů linek do zastávky Kolín Nádraží 

Tabulka 12: Časy příjezdů spojů linek vhodných pro zaměstnance výroby do zastávky Kolín Nádraţí 

 

S - jede pouze v so                                                                   Zdroj: Autorka 

2     Časy odjezdů přípojných vlaků ze žst. Kolín  

010 Kolín – Česká Třebová 

 Ex 527 (Praha hl.n. - Luhačovice) - 6.01 h 

 EC 345 (Praha hl.n. - Beograd) - 6.17 h 

 R 865 (Praha Smíchov - Brno hl.n.) - 6.32 h mimo ne  

OS 8603 (Praha Mas.n – Pardubice hl.n.) 6.34 h (úsek Kolín – Pardubice mimo ne) 

R 877(Praha Smíchov- Brno hl.n.)-18.32 h 

Os 8623 (Praha Mas.n.- Pardubice hl.n.) - 18.34 h (úsek Kolín - Pardubice hl.n – jen v so,     

ne) 

Sp 1903 (Praha Mas.n. - Pardubice) - 18.40 h mimo so, ne 

(úsek Řečany nad Labem – Pardubice jede jen v pa) 

IC 581 (Praha hl.n. - Třinec) - 19.01 h 
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011 Kolín – Praha 

Os 9306 (Kolín – Praha Mas.n.)  - 6.02 h 

R 912 (Havlíčkův Brod – Praha hl.n.) – 6.11 h mimo ne 

Sp 1902 (Pardubice hl.n. – Praha Mas.n.) – 6.19 h mimo so, ne 

R 862 (Svitavy - Praha Smíchov) - 6.28 h mimo ne 

Os 8604 (Pardubice - Praha Mas.n.) - 6.33 h 

R 442 (Humenné - Praha hl.n.) - 6.49 h   

R 682 (Brno hl.n – Praha hl.n.) - 18.11 h, mimo so 

Os 9322 (Kolín - Praha Mas.n.) - 18.14 h, (úsek Kolín - Český Brod mimo so, ne) 

R 706 (Luhačovice - Praha hl.n.) – 18.28 h 

Os 8624 (Kolín - Praha Mas.n.) - 18.33 h  

Ex 144 (Ţilina - Praha hl.n.) - 18.59 h 

R 684 (Brno hl.n - Praha hl.n) - 19.11 h 

014 Kolín – Ledečko 

 Os 22202 (Kolín - Sázava Černé Budy) – 6.30 h 

 Os 22214 (Kolín - Ledečko) - 18.53 h 

230 Kolín – Havlíčkův Brod 

 Os 5903 (Kolín - Havlíčkův Brod) - 6.05 h  

 R 675 (Praha hl.n. - Brno hl.n.) - 6.48 h, mimo ne 

Os 5915 (Kolín-Ţďár nad Sázavou) - 18.21 h 

 R 689 (Praha hl.n. - Brno hl.n.) - 18.48 h 

231 Kolín -Lysá nad Labem- Praha  

Os 5808 (Kolín - Praha Mas.n.) - 6.29 h 

Sp 1863 (Kolín – Velký Osek) - 6.42 h, jen so, ne 

Os 5836 (Kutná Hora hl.n - Praha Mas.n.) - 18.29 h  

Sp 1875 (Kolín - Trutnov hl.n.)  - 18.42 h 

R 892 (Kolín - Ústí nad Labem západ) - 19.15 h 
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3     Zhodnocení návaznosti spojů pro zaměstnance výroby 

      Pro zaměstnance administrativy existují vhodné navazující vlakové spoje. 

Údržby 

1     Časy příjezdů spojů jednotlivých linek do zastávky Kolín Nádraží 

 

Tabulka 13: Časy příjezdů spojů linek vhodných pro zaměstnance údrţby do zastávky Kolín Nádraţí 

                                                                                  

  

                                                                                                   Zdroj: Autorka 

2     Časy odjezdů přípojných vlaků ze žst. Kolín  

010 Kolín – Česká Třebová  

 Ex 145 (Praha hl.n. - Ţilina) - 9.01 h 

 R 879 (Praha Smíchov - Česká Třebová) - 20.32 h 

 Os 5069 (Kolín - Pardubice hl.n.) - 20.34 h 

 IC 545 (Praha hl.n. - Bohumín) – 21.01 h 

 

011 Kolín - Praha 

IC 580 (Třinec - Praha hl.n) - 8.59 h 

R672 (Brno hl.n - Praha hl.n.) - 9.11 h  

Os 9326 (Kolín - Praha Mas.n.) - 20.33 h 

Ex 142 (Ţilina - Praha hl.n) - 20.59 h  

 

014 Kolín – Ledečko 

Os 22216 (Kolín - Uhlířské Janovice) - 20.38 h (v pa jede aţ do Ledečka), mimo so, ne 
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230 Kolín – Havlíčkův Brod  

R 677 (Praha hl.n. - Brno hl.n) – 8.48 h  

R 913 (Praha hl.n. – Havlíčkův Brod) – 20.48 h 

 

231 Kolín - Lysá nad Labem - Praha  

Sp 1865 (Kolín – Velký Osek) - 8.42 h 

R 882 (Kolín - Ústí nad Labem západ) - 9.15 h 

Os 5241 (Kolín - Dobšice nad Cidlinou) - 20.42 h 

R 894 (Kolín – Ústí nad Labem západ) -21.15 h mimo so 

 

3     Zhodnocení návaznosti spojů pro zaměstnance údržby 

Pro zaměstnance údrţby existují navazující vlakové spoje, aţ na jízdu z noční směny na 

trať 014 (Kolín - Ledečko). 

 

 Administrativy 

1 Časy příjezdů spojů jednotlivých linek do zastávky Kolín Nádraží 

 

Tabulka 14: Časy příjezdů spojů linek vhodných pro zaměstnance administrativy do zastávky Kolín Nádraţí 

 

                                                                                                        Zdroj: Autorka 
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2     Časy odjezdů přípojných vlaků ze žst. Kolín  

010 Kolín – Česká Třebová 

Ex 521 (Praha hl.n. – Staré Město u Uherského Hradiště) - 18.01 h 

R 877 (Praha Smíchov - Brno hl.n.) - 18.32 h 

Os 8623 (Praha Mas.n. - Pardubice hl.n) - 18.34 h 

 (úsek Kolín – Pardubice hl.n. jen  v so,ne) 

 Sp 1903 (Praha Mas.n. – Pardubice hl.n.) - 18.40 h mimo so, ne  

(úsek Řečany nad Labem – Pardubice hl.n. jede jen v pa) 

 IC 581(Praha hl.n. - Třinec) - 19.01 h 

011 Kolín - Praha 

R 682 (Brno hl.n. - Praha hl.n.) - 18.11 h, mimo so 

Os 9322 (Kolín - Praha Mas.n.) - 18.14 h mimo so, ne, (úsek Kolín - Český Brod mino so, ne) 

R 706 (Luhačovice - Praha hl.n.) – 18.28 h 

Os 8624 (Pardubice - Praha Mas.n.) - 18.33 h  

Ex 144 (Ţilina - Praha hl.) - 18.59 h 

R 684 (Brno hl.n – Praha hl.n.) - 19.11 h 

 

014 Kolín – Ledečko 

Os 22214 (Kolín - Ledečko)  - 18.53 h 

 

230 Kolín – Havlíčkův Brod  

Os 5915 (Kolín – Ţďár nad Sázavou) - 18.21 h 

R 689 (Praha hl.n. – Brno hl.n.) - 18.48 h 

R 691 (Praha hl.n. – Brno hl.n.) - 19.48 h mimo so 

 

231 Kolín - Lysá nad Labem - Praha  

Os 5836 (Kutná Hora hl.n – Praha Mas.n.) - 18.29 h 

Sp 1875 (Kolín – Trutnov hl.n.) - 18.42 h 

R 892 (Kolín – Ústí nad Labem západ) - 19.15 h 
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3    Zhodnocení návaznosti spojů pro zaměstnance administrativy 

Pro zaměstnance administrativy existují navazující vlakové spoje pro dojíţdění ze 

zaměstnání. 

2.8.2 Závěr analýzy návaznosti jízdních řádů přímých linek MHD Kolín se železniční 

dopravou 

Ţelezniční stanice Kolín má na dopravní síti velký význam. Od toho se odvíjí i četnost 

navazujících vlakových spojů vhodných pro dojíţdění do a ze zaměstnání všech skupin 

pracovníků společnosti TPCA, s.r.o. Návaznost jízdních řádů přímých linek 6, 9, 10 MHD 

Kolín s jízdními řády ţelezniční dopravy je, dle názoru autorky, kromě přípojů na a z trati   

014 (Kolín – Ledečko) dostačující. 

2.9 Analýza využití cyklistické dopravy k dopravě zaměstnanců          

TPCA, s.r.o. 

V této části diplomové práce je autorkou provedena analýza vyuţití cyklistické dopravy 

zaměstnanci společnosti TPCA, s.r.o. k dojíţdění do a ze zaměstnání. 

 

2.9.1 Analýza využití cyklistické dopravy 

Přímo k průmyslové zóně vede jedna cyklotrasa č 4348 začínající v Sendraţicích a končící 

v Sánech, viz. obrázek č. 19.  Její výškový profil je znázorněn na obrázku č. 20.  Poblíţ 

průmyslové zóny vede ještě jedna cyklotrasa. A to č. 4334 začínající v Sendraţicích  

 a vedoucí do Opolan, viz. obrázek č. 19. Její výškový profil je znázorněn na obrázku č. 21. 

Zaměstnancům společnosti  TPCA, s.r.o. jsou přímo před areálem firmy k dispozici stojany 

na kola s krytými přístřešky, jejich kapacita je celkem 120 míst (zjištěno autorkou). 

Docházková vzdálenost od těchto stojanů k hlavní bráně závodu TPCA, s.r.o. je cca 50 m 

(zdroj autorka, změřeno na místě). Vzhledem k průzkumu vyuţívání zaměstnanců cyklistické 

dopravy prováděném začátkem měsíce března bylo zjištěno, ţe v současné době pro dopravu 

do zaměstnání kolo vyuţívá pouze cca 1 % zaměstnanců. Kapacita stojanů je pro tento měsíc 

dostačující. Obrázek č. 22 byl pořízen dne 3.3.2011 v 10. 00 h. Je na něm vidět, ţe kapacita 

stojanů není zdaleka plně vyuţita. Na základě informací od zaměstnanců bezpečnostní 
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agentury sídlící ve vrátnici firmy TPCA, s.r.o. se v létě, vzhledem k hezkému počasí, podíl 

zaměstnanců vyuţívajících pro dojíţdění do zaměstnání cyklistickou dopravu zvyšuje aţ na 

max. cca 15 %. Při porovnání s měsícem i při nárůstu vyuţívání z 1 % na 15 %  je kapacita 

dostačující. 

 

Obrázek 19: Cyklotrasy v okolí průmyslové zóny Kolín - Ovčáry        Zdroj: Mapy.cz 

Na obrázku č. 20 je vidět, ţe cyklotrasa č. 4348 vede téměř po rovině, coţ je pro její 

vyuţití ideální. 

 

Obrázek 20: Výškový profil cyklotrasy č. 4348 Sendraţice – Sány   Zdroj: Cyklotrasy.cz 
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Obrázek 21:Výškový profil cyklotrasy č. 4334 Sendraţice - Opolany Zdroj: Cyklotrasy.cz 

Výškový profil druhé cyklotrasy č. 4334 vedoucí ze Sendraţic do Opolan je jiţ poněkud 

více členitý. 

 

               Obrázek 22: Stojany na kola pro zaměstnance TPCA, s.r.o.       Zdroj:  Autorka                

                                 

 

2.9.2 Závěr analýzy využití cyklistické dopravy 

Cyklistická doprava je vzhledem ke vzdálenosti (cca 5 km) od města Kolína přijatelnou 

variantou k dojíţdění do zaměstnání, ale pouze za hezkého počasí. Parkovací místa na kola 

jsou nová, s přístřešky a jejich počet je dostačující. 
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2.10 Analýza využití individuální automobilové dopravy k dopravě 

zaměstnanců TPCA, s.r.o. 

V této části diplomové práce je autorkou provedena analýza vyuţití individuální 

automobilové dopravy zaměstnanci společnosti TPCA, s.r.o. k dojíţdění do a ze zaměstnání. 

2.10.1 Analýza využití individuální automobilové dopravy  

Všeobecný rozvoj a nárůst individuální automobilové dopravy je znát i v případě cest 

pracovníků společnosti TPCA, s.r.o. do zaměstnání.  Na základě průzkumu, jiţ zmíněného 

v kapitole č. 2  této práce,  prováděného autorkou ve spolupráci s bezpečnostní agenturou,  byl  

zjištěn podíl  této dopravy na dojíţdění zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o.  cca 65 %. 

Tento fakt je umocněn tím, ţe společnost TPCA,  s.r.o. vyrábí automobily a svým 

zaměstnancům  nabízí v rámci zaměstnaneckých benefitů nákup  u vybraných společností, jak 

nových, tak ojetých vozů značek  Toyota, Peugeot, Citroen za zvýhodněných podmínek. 

Před samotným závodem společnosti TPCA, s.r.o.  je celkem 1133 parkovacích míst 

(zdroj bezpečnostní agentura). Ve směně je ve všední je celkem cca  1 366 zaměstnanců         

a o víkendu cca 1 066. Vzhledem k poměru vyuţívání individuální automobilové dopravy    

cca 65 % je počet parkovacích míst plně dostačující.  Areál parkoviště se nachází přímo vlevo 

při pohledu čelem k hlavní bráně. Docházková vzdálenost je max. 300 m (zdroj autorka). Na 

obrázku č. 23 je vidět, ţe kapacita parkoviště je dosti vyuţívána. Často jezdí více 

zaměstnanců jedním autem, aby ušetřili své náklady. 
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              Obrázek 23: Parkoviště před závodem TPCA, s.r.o.                       Zdroj: Autorka 

 

2.10.2 Závěr analýzy využití individuální automobilové dopravy 

Podíl zaměstnanců vyuţívajících k dojíţdění do práce individuální automobilovou 

dopravu je opravdu velký. Dle názoru autorky práce je to dáno nejenom tím, ţe společnost 

TPCA, s.r.o. nabízí v rámci benefitů zvýhodněný nákup automobilů či moţnost čerpání 

finančních prostředků  na pohonné hmoty, ale i faktem, ţe dopravní obsluţnost přímými 

linkami 6, 9 10 MHD Kolín, či příměstskými linkami, není dostačující nebo je časově 

nevýhodná. 

2.11 Analýza využití pěší dopravy k dopravě zaměstnanců TPCA, s.r.o. 

V této části diplomové práce je autorkou provedena analýza vyuţití individuální 

automobilové dopravy zaměstnanci společnosti TPCA, s.r.o. k dojíţdění do a ze zaměstnání. 

2.11.1 Analýza využití pěší dopravy 

Vzhledem k poměrně velké vzdálenosti průmyslové zóny cca 5 km od města Kolína,  jak 

bylo uvedeno v kapitole č. 2 této práce, je pěší doprava vyuţívána zaměstnanci ţijícími, 

případně dojíţdějícími z a do  města Kolína, minimálně. V úvahu připadá pro zaměstnance, 

kteří jsou ubytováni na ubytovně v obci Ovčáry.  V měsíci březnu 2011 jak jiţ bylo v kapitole 
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č. 2  práce zmíněno, tam bylo ubytováno pouze  8 osob (zjištěno autorkou telefonicky) 

pracujících  v TPCA, s.r.o. Případné vyuţití můţe být i zaměstnanci ţijícími trvale v obci 

Ovčáry, její vzdálenost od průmyslové zóny je cca 500 m. 

 

2.11.2 Závěr analýzy využití pěší dopravy 

Vyuţití pěší dopravy jako alternativy k cestě do práce zaměstnanci společnosti        TPCA, 

s.r.o.  je minimální. Je to dáno především polohou průmyslové zóny mimo obytnou zónu. 

 

2.12 Celkové shrnutí dopravní obslužnosti průmyslové zóny Kolín - Ovčáry 

Na základě analýzy dopravní obsluţnosti průmyslové zóny Kolín - Ovčáry veřejnou 

hromadnou dopravou, individuální automobilovou, pěší a cyklistickou dopravou.                   

A  po analýze jízdních řádů přímých linek 6, 9, 10 MHD Kolín, s přihlédnutím ke skutečnosti, 

ţe cca 50 % zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. je z Kolína, autorka této diplomové práce 

dospěla k závěru, ţe dopravní obsluţnost průmyslové zóny Kolín - Ovčáry veřejnou 

hromadnou dopravou je v současné době nedostačující. Přímé linky MHD Kolín k závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. vedou pouze tři, z toho jen linka č. 6 má spoje vedené jak ve všední 

den, tak o víkendu. Linka č. 9 má spoje vedené pouze ve všední den, přitom zaměstnanci 

výroby a údrţby pracují i o víkendu. Linka č. 10, která má dle názoru autorky,  nejvýhodnější 

linkové vedení ze všech tří linek naopak jezdí pouze o víkendu, coţ jí dělá nevyuţitelnou pro 

zaměstnance administrativy. Navíc spoje těchto linek nemají často vhodné časové vedení pro 

dojíţdění zaměstnanců. Je zde třeba vzít v potaz, ţe všechny tři přímé linky MHD Kolín jsou 

provozovány v rámci základní dopravní obsluţnosti a dotovány, proto je pochopitelné, ţe 

prioritou objednatele není uspokojit potřeby pouze zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o., ale 

všech obyvatel města Kolína. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole č. 2 této práce, navrhuje autorka 

zavedení zvláštní linkové dopravy určené k dojíţdění pouze zaměstnanců společnosti TPCA, 

s.r.o., s vyloučením ostatních osob a tudíţ její vedení i jízdní řád je přizpůsoben potřebám 

zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. 
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3 Návrh všeobecného technologického postupu při zavádění 

zvláštní linkové autobusové dopravy a jejího provozu 

V této části diplomové práce je autorkou zpracován všeobecný technologický postup pro 

zavádění a provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy (ZLD). Před začátkem 

podnikání je zde předpokládáno, ţe má podnikatel vybudované dostatečné zázemí a disponuje 

potřebnými hmotnými i nehmotnými zdroji, které jsou nezbytné pro začátek jeho podnikání 

v oblasti silniční dopravy. Tím je zde myšleno, ţe podnikatel má jiţ zařízené prostory pro 

podnikání, příslušný vozový park, dostatečný počet zaměstnanců s odpovídající kvalifikací    

a finanční prostředky na zajištění provozu. 

 

3.1 Všeobecný technologický postup zavádění a provozu zvláštní linkové 

dopravy 

Technologický postup pro zavádění a provoz zvláštní linkové dopravy autorka diplomové 

práce rozdělila do tří základních částí, které jsou uspořádány tak, aby na sebe časově 

navazovaly. Jednotlivé procesy jsou zpracovány do tabulky č. 15, ve které autorka uvedla   

jednotlivé dílčí kroky celého technologického procesu. Doby trvání v tabulce č. 15 jsou 

uvedeny jako maximální (především úkony 3 aţ 8, stejně tak např. úkony 13 a 14 mohou 

proběhnout v jednom dni) autorka práce zde však vychází ze lhůt právních předpisů                

a z potřeby důkladného zpracování úkonů v jednotlivých fázích technologického postupu. 

Základní části všeobecného technologického postupu: 

1. Podmínky a úkony před zahájením podnikán ve ZLD, 

2. Podmínky a úkony před zahájením provozování  ZLD, 

3. Podmínky a úkony během provozování ZLD 
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Tabulka 15: Zdroj dat pro Ganttův diagram a sestavení kritické cesty technologického postupu 

    Zdroj: Autorka 

 

 

 
Název úkonu Doba trvání Začátek Konec Předchůdci Zdroje 

1 Začátek 0 dní 01.06.11 01.06.11    

2 
Podmínky a úkony před zahájením podnikání ve ZLD 125 dní 01.06.11 22.11.11    

3 

Prokázání dobré pověsti 30 dní 01.06.11 12.07.11 1 

Dopravce,  

Dopravní úřad 

4 
Získání osvědčení o odborné způsobilosti 30 dní 01.06.11 12.07.11 1 

Dopravce, 
 Dopravní úřad 

5 

Získání potvrzení o finanční způsobilosti 30 dní 13.07.11 23.08.11 4 

Dopravce, 

 Dopravní úřad 

6 
Získání koncese 60 dní 24.08.11 15.11.11 3;4;5 

Dopravce, 
Ţivnostenský úřad 

7 

Zápis do obchodního rejstříku  15 dní 16.11.11 06.12.11 6 

         Dopravce, 

 Krajský soud 

8 Zápis do ţivnostenského rejstříku 
 5 dní 16.11.11 22.11.11 6 

Dopravce, 
Ţivnostenský úřad 

9 
Podmínky a úkony před zahájením provozování ZLD 69 dní 23.11.11 27.02.12    

10 Poptávka   1 den 07.12.11 07.12.11 6;7;8 Objednavatel 

11 Kalkulace ceny 1 den 08.12.11 08.12.11 10 Dopravce 

12 Nabídka  1 den 09.12.11 09.12.11 11 Dopravce 

13 Objednávka 1 den 12.12.11 12.12.11 12 Objednavatel 

14 Příjem objednávky 1 den 13.12.11 13.12.11 13 Dopravce 

15 Návrh smlouvy 2 dny 14.12.11 15.12.11 13;14 Dopravce 

16 
Uzavření smlouvy 1 den 16.12.11 16.12.11 15 

Dopravce, 
Objednavatel 

17 Návrh vedení linek 1 den 19.12.11 19.12.11 16 Dopravce 

18 Návrh jízdního řádu 1 den 20.12.11 20.12.11 17 Dopravce 

19 

Získání licence 45 dní 21.12.11 21.2.12 6;16;17;18; 

Dopravce,  

Dopravní úřad 

20 Výběr druhu a počtu autobusů 1 den 22.02.12 22.2.12 19 Dopravce 

21 Sestavení oběhů autobusů 1 den 23.02.12 23.2.12 20 Dopravce 

22 Přidělení turnusů zaměstnancům 1 den 24.02.12 24.2.12 21 Dopravce 

23 Vybavení vozidel potřebnou dokumentací 1 den 27.02.12 27.2.12 20;21;22 Dopravce 

24 Podmínky a úkony při prováděné během provozování 

ZLD 368 dní 28.02.12 25.7.13   

25 
Zahájení provozu 1 den 28.02.12 28.2.12 

6;7;8;16;17;18;19; 
20;21;22;23 Dopravce 

26 Komplexní péče o vozový park 365 dní 29.02.12 23.7.13 20;21;25 Dopravce 

27 Vedení potřebné dokumentace 365 dní 29.02.12 23.7.13 25 Dopravce 

28 Udrţování kvalifikace a způsobilosti personálu 365 dní 29.02.12 23.7.13 25 Dopravce 

29 Vyhotovení faktury za provedené výkony  1 den 24.07.13 24.7.13 25;27 Dopravce 

30 Fakturace 1 den 25.07.13 25.7.13 29 Objednavatel 

31 Konec 0 dní 26.07.13 26.7.13    
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3.1.1 Podmínky a úkony před zahájením podnikání ve zvláštní linkové osobní dopravě 

Tato první část technologického postupu se vztahuje pouze na vybranou skupinu 

dopravců, proto v této fázi autorka rozdělila dopravce do dvou skupin.  

1. Dopravci nově  začínající  podnikat v linkové osobní  dopravě – právě pro tuto 

skupinu platí celá první část technologického postupu uvedená v tabulce č. 15 a dopravce 

před zahájením podnikání  musí splnit všechny podmínky uvedené v části č. 1 všeobecného 

technologického postupu.  

2.  Dopravci podnikající v  linkové osobní dopravě -  dopravce, který jiţ provozuje 

jinou  linkovou osobní dopravu  (a tak má udělenu koncesi pro silniční motorovou dopravu 

osobní) nemusí  znovu absolvovat proces uvedený v části č. 1  všeobecného technologického 

postupu.  

Pokud firma, která má zájem o zavedení zvláštní linkové dopravy pro přepravu svých 

zaměstnanců, osloví tohoto dopravce a zjistí, ţe vlastní koncesi k provozování zvláštní 

linkové osobní dopravy, celý technologický proces se zkrátí o část č. 1 (podmínky a úkony 

před zahájením podnikání v ZLD) a lze rovnou přejít k části č. 2  technologického postupu 

(podmínky a úkony před zahájením provozu ZLD). 

 

 Podmínky a úkony před zahájením podnikání ve  ZLD 

V této části technologického postupu jsou znázorněny podmínky a úkony, které musí 

dopravce splnit ještě před začátkem podnikání ve ZLD. Jednotlivé podmínky a úkony jsou 

uvedeny v bodech A aţ F. 

 

A)    Prokázání dobré pověsti 

Kaţdý podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který chce podnikat ve ZLD musí 

prokázat, ţe má dobrou pověst. Tu má osoba, která je dle zákona č. 455/1991 Sb.,                   

o ţivnostenském podnikaní, ve znění pozdějších předpisů (3) bezúhonná,  které  zároveň 

ţivnostenský úřad nezrušil v průběhu posledních pěti let na návrh dopravního úřadu nebo 

Ministerstva dopravy  ţivnostenské oprávnění. Dále ta osoba, která neprovozovala silniční 
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dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních pěti let před podáním ţádosti neoprávněně      

a které nebyla v průběhu posledních pěti let před podáním ţádosti zrušena koncese 

1. z důvodů porušování povinností uloţených právními předpisy, které s provozováním 

silniční dopravy souvisejí, 

2. z důvodu neplnění podmínek stanovených v koncesi. 

 

 U právnické osoby musí podmínku dobré pověsti splňovat statutární orgán nebo jeho 

člen, popřípadě odpovědný zástupce, je-li ustanoven. 

U fyzické osoby musí podmínku dobré pověsti splňovat fyzická osoba sama a téţ 

odpovědný zástupce, je-li ustanoven. Bliţší podmínky stanovuje zákon č. 111/1994 Sb.,         

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (1). 

 Zkoumá se pět let zpět od podání ţádosti a musí trvat po celou dobu provozování 

dopravy. 

Dopravní úřad provádí prověrku dobré pověsti dopravce nejméně jednou za pět let. Pro 

účely zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti si dopravní úřad vyţádá, dle 

zvláštního právního předpisu, výpis z evidence Rejstříku trestů. Ţádost o vydání výpisu          

z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 

podobě, a to způsobem umoţňujícím dálkový přístup.(1) 

B)    Získání osvědčení o odborné způsobilosti 

Odbornou způsobilost k provozování linkové osobní dopravy prokazuje ţadatel 

osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní 

úřad, na základě úspěšně sloţené zkoušky z předmětů stanovených vyhláškou č.  478/2000 

Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (10), případně na základě 

prokázání příslušného odborného vzdělání. Odborná způsobilost musí trvat po celou dobu 

provozování dopravy. 

 U právnické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat statutární orgán 

případně jeho člen nebo odpovědný zástupce, je-li ustanoven. 
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 U fyzické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat fyzická osoba sama nebo 

odpovědný zástupce, je-li ustanoven. 

Zkoušky skládá ţadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu 

ţadatele. Na zkoušky odborné způsobilosti se nevztahují předpisy o správním řízení. 

Konkrétní odbornou způsobilost, obsah a rozsah zkoušek a podrobnosti o skládání 

zkoušek odborné způsobilosti, stanoví vyhláška č.  478/2000 Sb., kterou se provádí zákon     

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. (10) 

 

C) Získání potvrzení o finanční způsobilosti 

Finanční způsobilost je schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a provozování 

silniční dopravy. Prokázat jí musí ten, kdo chce provozovat zvláštní linkovou osobní dopravu 

na základě koncese. Prokazuje se obchodním majetkem, objemem dostupných finančních 

prostředků, provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu ve výši 330 000 Kč pro 

jeden autobus a 180 000 Kč pro kaţdé další vozidlo. Přitom se vychází z evidence 

nahlášených vozidel u dopravního úřadu. Prokázat jí je třeba dopravnímu úřadu v místě sídla 

nebo trvalého pobytu ţadatele. Pokud splní dopravce podmínky finanční způsobilosti vydá 

příslušný dopravní úřad ţadateli písemné potvrzení, které je zároveň podmínkou vydání 

koncese k provozování dopravy. Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování 

silniční dopravy, prokazuje se za kaţdý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku 

následujícího.  

 

D) Získání koncese  

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole č. 1 této práce, kaţdý podnikatel, který chce provozovat  

zvláštní linkovou osobní dopravu za účelem zisku,  musí mít koncesi. Pokud tedy podnikatel 

prokázal dobrou pověst, odbornou i finanční způsobilost, můţe zaţádat příslušný 

ţivnostenský úřad o vydání koncese k provozování zvláštní linkové osobní dopravy. Ţádost 

se podává písemně a musí obsahovat všechny předepsané náleţitosti, které jsou uvedeny        

v zákoně č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikaní, ve znění pozdějších předpisů               

a v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V těchto 
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zákonech jsou zvlášť vyjmenovány náleţitosti pro fyzické a zvlášť pro právnické osoby. 

K samotné ţádosti ţadatel přiloţí: 

      Fyzická osoba  

 Výpis z rejstříku trestů, ne starší šesti měsíců a je-li ustanoven odpovědný zástupce, téţ 

jeho výpis z rejstříku trestů, 

  Doklad o odborné způsobilosti, případně doklad o odborné způsobilosti odpovědného 

zástupce.(2) 

 

      Právnická osoba 

 Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší šest měsíců, 

 Doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce. 

K dubnu roku 2011 mají ţadatelé o vydání koncese moţnost vyuţít k podání ţádosti  

jednotný registrační formulář, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které 

podnikatel musel vyplňovat před vstupem do podnikání, ale i během podnikání a to na 

ţivnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a ve 

zdravotní pojišťovně. Poţadované náleţitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho 

formuláře. Zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování 

totoţných, zejména identifikačních, údajů na registračních či přihlašovacích formulářích, 

určených pro všechny dotčené orgány.(11) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem 

financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva 

základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou 

osobu. Vzory jednotných registračních formulářů jsou přílohou č. 4 této práce.(11) 

Řízení o koncesi 

Samotný proces řízení o udělení koncese provádí ţivnostenský úřad, který pokud nezjistí 

závady v náleţitostech ţádosti o koncesi zahájí  projednávání ţádosti. Zjistí-li závady, vyzve 

podnikatele, ve lhůtě 30 dnů od doručení ţádosti, k odstranění závad. Ve své výzvě stanoví 

přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně 15 dnů. Pokud závady ve stanovené lhůtě 

podnikatel odstraní, ţivnostenský úřad zahájí projednávání ţádosti, v opačném případě, 

ţivnostenský úřad projednávání ţádosti zastaví.(4) 
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Ţivnostenský úřad je povinen předloţit ţádost o koncesi dopravnímu úřadu k zaujetí 

stanoviska. Dopravní úřad je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů ode dne doručení 

ţádosti. Ţivnostenský úřad je stanoviskem dopravního úřadu vázán. 

Ţivnostenský úřad vychází ze stanoviska dopravního úřadu, ale pokud není splněna 

některá ze všeobecných, případně zvláštních podmínek, ţádost zamítne.(4) 

 

Obsah vydané koncesní listiny 

 

          Fyzická osoba 

A) Jméno a příjmení podnikatele, trvalé bydliště a rodné číslo, je-li ustanoven odpovědný 

zástupce, také údaje týkající se jeho osoby, 

B) Obchodní jméno a identifikační číslo, 

C) Předmět a místo podnikání, 

D) Provozovna a vedlejší provozovny, pokud jsou zřízeny, 

E) Podmínky stanovené pro provoz ţivnosti, 

F) Doba, na kterou se koncesní listina vydává, 

G) Datum vydání koncesní listiny.(4) 

 

 

            Právnická osoba 

A) Obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo, byla-li právnická osoba před podáním 

ţádosti zapsána v obchodním rejstříku a osobní údaje odpovědného zástupce, 

B) Předmět podnikání, 

C) Provozovna a vedlejší provozovny, pokud jsou zřízeny, 

D) Podmínky stanovené pro provoz ţivnosti, 

E) Doba na kterou se koncesní listina vydává, 

F) Datum vydání koncesní listiny.(4) 

 

Opis koncesní listiny musí být v kaţdém vozidle pouţívaném k podnikání. 
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E)   Zápis do obchodního rejstříku 

U nově zakládané obchodní společnosti, nebo jiné právnické osoby, vzniká oprávnění 

k provozování ţivnosti aţ dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nově podnikající fyzické 

osoby musí být vţdy zapsány v obchodním rejstříku. Nutnou podmínkou k tomuto zápisu je 

předloţení koncese. 

Pokud je podnikatel jiţ zapsán v obchodním rejstříku, vzniká mu oprávnění provozovat 

ţivnost dnem nabití právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje 

týkající se podnikatelů. Vedou ho krajské soudy s působností ve věcech obchodních a to pro 

všechny podnikatele se sídlem v jejich územním obvodu. Obchodní rejstřík je dostupný na 

internetových stránkách www.justice.cz. (12) 

F)    Zápis do živnostenského rejstříku 

Zápis do ţivnostenského rejstříku provede ţivnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabití 

právní moci rozhodnutí o udělení koncese a podnikateli vydá výpis.  

Ţivnostenský rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují podnikatelé mající ţivnost. 

Vedou ho ţivnostenské úřady pro podnikatele, kteří mají sídlo nebo bydliště v jejich územním 

obvodu. Ţivnostenský rejstřík je dostupný na internetových stránkách www.rzp.cz.(13) 

3.1.2 Podmínky a úkony před zahájením provozování zvláštní linkové osobní dopravy 

Zde jsou uvedeny podmínky a úkony, které je třeba splnit ještě před zahájením provozu 

ZLD. 

A)    Poptávka 

Poptávku činní objednavatel sluţby (firma), který osloví příslušného dopravce a sdělí mu 

své poţadavky, ve kterých konkretizuje představu: 

A) O způsobu jakým poţaduje obsluhu jednotlivých částí území,  

B) Četnosti a rozsahu dopravy,  

C) Odkud a kam bude chtít uskutečňovat přepravu a pro kolik osob, 

D)  Pro jakou skupinu (zaměstnanců) cestujících. 
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 V této fázi jsou sděleny všechny skutečnosti, které potřebuje dopravce vědět, aby mohl 

předběţně provést kalkulaci ceny. 

B)    Kalkulace ceny 

Dopravce, po zjištění konkrétní poptávky firmy, provede kalkulaci ceny. Jak jiţ bylo 

uvedeno v kapitole č. 1 této práce,  zvláštní linková osobní doprava je dopravou smluvní        

a tvorba ceny za přepravu cestujících není vázána cenovou regulací jako veřejná linková 

osobní doprava. Vzhledem k velké konkurenci na trhu dopravci často cenu přizpůsobují 

konkurenci. Obecně cena musí být nastavena tak, aby dopravci pokryla náklady na provoz     

a přinesla zisk. Kalkulace ceny se zpravidla vztahuje na konkrétní autobus a vychází 

z přepravní vzdálenosti (stanovuje se za 1 km jízdy) nebo je kombinací sazby                   

(cena za 1 km + příplatek za práci). 

      Podklady pro kalkulaci na konkrétní autobus jsou: 

 Druh a typ autobusu 

 Pořizovací cena 

 Rok výroby a datum uvedení do 

provozu 

 Spotřeba pohonných hmot 

 Počet členů posádky 

 

   

 Z těchto podkladů lze sestavit kalkulační jednici. 

 

Kalkulační jednice 

V roce 2011 existují metodická doporučení k posuzování kalkulační jednice, nejsou však  

závazná a jednotliví dopravci se jimi nemusejí řídit. 

 

Moţnosti doporučené kalkulace:  

 Celková sazba za 1 km jízdy,  

 Sazba za 1 km jízdy s cestujícími, 

 sazba za 1 km jízdy bez cestujících, 

 Dílčí sazba za 1 km jízdy s cestujícími  +  sazba za 1 km jízdy bez cestujících. 



 101 

C) Nabídka 

Na základě specifikované poptávky objednavatele a předběţné kalkulace ceny je učiněna 

nabídka dopravce. V této fázi se formulují a harmonizují konkrétní představy objednavatele   

a moţnosti dopravce nabídnout sluţbu v takovém rozsahu, aby byla moţná další spolupráce. 

D) Objednávka 

Objednavatel po převzetí nabídky od dopravce zváţí, zda je pro něj tato cena 

akceptovatelná. Pokud ano, učiní závaznou objednávku sluţby.  Kdyţ tato cena pro 

objednavatele nebude akceptovatelná, dochází v této fázi k jednání, případně k ukončení 

spolupráce. 

E)     Příjem objednávky  

Dopravce, který obdrţel konkrétní objednávku na poskytování sluţeb, zkontroluje její 

správnost. Pokud je objednávka v pořádku a obsahuje všechny náleţitosti, příjme ji 

potvrzením  přijetí objednávky. 

F)      Návrh smlouvy  

Dopravce na základě objednávky provede písemný návrh smlouvy, který vychází 

z Občanského zákoníku, konkrétně z hlavy čtvrté – právní úkony od § 43 aţ § 51,   ve  kterém 

budou uvedeny všechny konkrétní podmínky, za kterých se doprava bude uskutečňovat, 

včetně práv a povinností obou smluvních stran. 

G)      Uzavření smlouvy 

Pokud objednavatel souhlasí s podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy dopravcem, 

uzavře se písemná smlouva. 

Podepsání smlouvy je dvoustranný akt mezi objednavatelem a dopravcem, na základě 

kterého vzniká mezi zúčastněnými stranami právní vztah se všemi právy a povinnostmi, které 

z něho vyplývají. 
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H)      Návrh vedení linek 

V této fázi zavádění zvláštní linkové osobní dopravy se řeší problematika vyuţití 

moţnosti stávajících zastávek veřejné hromadné dopravy, případně určení jiných vhodných 

míst k zastavení. Dále pak počet linek a jejich délka, trasování i počet ujetých kilometrů. Tato 

část technologického postupu je velmi důleţitá. Na základě správné volby obsluhy území lze 

optimalizovat počty ujetých kilometrů, minimalizovat časové ztráty cestujících (zaměstnanců) 

a v neposlední řadě ušetřit celkové náklady. 

CH)    Návrh jízdního řádu 

Při návrhu jízdního řádu zvláštní linkové osobní dopravy se vychází vţdy z poţadavků 

objednavatele (firmy). Samotnou konstrukci provádí dopravce. Řeší se zde počet a četnost 

spojů i jejich časová poloha.   

I)     Získání licence 

      Kaţdý dopravce, který splní všechny výše uvedené podmínky (v bodech  A aţ CH)     

a  postupy, ţádá písemně o udělení licence pro provozování konkrétní linky, případně linek, 

příslušný dopravní úřad, v jehoţ územním obvodu se bude nacházet výchozí zastávka. 

Kaţdá ţádost o udělení licence musí mít ze zákona č.111/1994, o silniční dopravě,          

ve znění pozdějších předpisů, uvedené náleţitosti.  

 

Náležitosti žádosti o udělení licence 

 Forma (vnitrostátní, mezinárodní, zvláštní) linkové dopravy. U zvláštní linkové osobní 

dopravy se zde uvádí také kategorie cestujících, kterým bude přepravní sluţba poskytovaná a 

právnická nebo fyzická osoba, pro kterou bude dopravce tuto formu dopravy  provozovat.(4) 

 

 Návrh jízdního řádu (u mezinárodní ZLD) nebo časová poloha spojů u vnitrostátní ZLD, trasu 

linky, včetně zastávek pro nástup a výstup a určení výchozí a cílové zastávky, tzv. návrh 

vedení linky.(4) 
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Řízení o licenci 

Licenční řízení probíhá u dopravního úřadu a je odděleno od řízení o vydání koncese 

k provozování silniční dopravy podle ţivnostenského zákona. Projednává se  na dopravním 

úřadě v jehoţ územním obvodu se má nacházet výchozí zastávka. (4) 

 Ţádost o udělení licence předloţí příslušný dopravní úřad ke stanovisku všem dopravním 

úřadům v jejíchţ územním obvodu budou umístěny zastávky. V případě, ţe je zvláštní 

linková osobní doprava provozována pouze v rámci jeho obvodu působnosti, nepředkládá se 

ţádost ţádným dalším dopravním úřadům.  Dotčený úřad je povinen vydat své stanovisko ve 

lhůtě 30 dnů od doručení ţádosti. V této lhůtě musí dotčený dopravní úřad ţádost projednat 

s kaţdou obcí, v jejímţ územním obvodu bude umístěna zastávka. Dále musí ţádost 

z hlediska bezpečnosti provozu projednat s příslušným orgánem Policie ČR a se správcem 

pozemních komunikací a s dopravcem, který zřídil označník zastávky, na které má být podle 

ţádosti dopravce,  nová zastávka umístěna.  Na vydání stanoviska dotčeného dopravního 

úřadu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.(4) 

Dopravní úřad, který je příslušný k vydání rozhodnutí o udělení, případně neudělení 

licence k provozování zvláštní linkové dopravy je povinen o ní rozhodnout ve lhůtě 45 dnů.  

 

Před vydáním vyjádření projedná tedy dopravní úřad ţádost o udělení licence: 

 S obcí, v jejímţ obvodu budou umístěny zastávky, 

 S příslušným orgánem Policie ČR, 

 Se správcem pozemních komunikací, 

 Se zřizovatelem označníku, na kterém se dle ţádosti má umístit nová zastávka.(4)  

Dopravní úřad licenci neudělí, jestliţe z hlediska bezpečnosti silničního provozu 

nesouhlasí orgán Policie ČR, případně pokud přepravní potřeby v přepravním spojení jiţ 

zajišťuje provoz jiné osobní dopravy (i jiná neţ silniční doprava), která je dotována a jestliţe 

dopravce nesouhlasí s tím, aby udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, o jejíţ 

provozování ţádal, byla vázána na provozování jiné, další linky o kterou neţádal (toto 

ustanovení zákona se vztahuje spíše na provozování veřejné linkové dopravy, u zvláštní 

linkové osobní dopravy nebývá prakticky uplatňováno).(4) 
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Rozhodnutí o udělení licence obsahuje: 

a) Formu linkové dopravy, 

b) Vedení linky, 

c) Název zastávek, 

d) Datum zahájení provozu linkové osobní dopravy, 

e) Dobu na kterou se licence uděluje, 

f) Další podmínky provozování této formy dopravy o kterých dopravní úřad rozhodl.(4) 

 

Licence pozbývá platnosti: 

a) Uplynutím doby na kterou byla udělena, 

b) Zánikem koncese,  

c) Dnem zániku právnické osoby, která je drţitelem licence,  

d) Uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby, která je drţitelem licence, 

e) Rozhodnutím dopravního úřadu o odejmutí licence.(1) 

 

J)    Výběr druhu a počet autobusů 

Dopravce na základě poţadavku objednavatele a podmínek uvedených v přidělené licenci 

provede výběr druhu (městský, meziměstský, dálkový) a potřebný počet autobusů. Dále zajistí 

jejich označení dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů   

a jeho prováděcí vyhlášky č. 478/200 Sb. 

Pro obecné zjištění potřebného počtu autobusů lze pouţít vzorec č. 1 : 

 

d

c

Q

Q
A  

        

                [autobusů] 

 

(1) 

           

 

A………….počet autobusů  [autobusů] 

Qc………...předpokládaná celková přepravní potřeba [osob]  

Qd………...denní objem přepravy jedním autobusem [osob] 
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Dopravce musí pamatovat i na moţnost vzniku mimořádných situací způsobených 

provozem (např. dopravní nehody, uzavírky komunikací), případně technickým stavem 

autobusů a mít v záloze jejich odpovídající mnoţství, vzhledem k zajišťovanému rozsahu 

svých sluţeb. 

K)    Sestavení oběhů autobusů 

Pokud má jiţ dopravce vybrán druh a počet autobusů, kterými bude zajišťovat 

provozování ZLD, musí sestavit jejich oběhy tak, aby byly efektivně vyuţity.  

Poţadavky na oběhy autobusů: 

 Minimalizace provozních nákladů způsobených přejezdy autobusů, 

 Minimalizace počtu pouţitých autobusů, 

 Minimalizace celkových nákladů. 

 

L)    Přidělení turnusů zaměstnancům 

Pokud dopravce má vybrán konkrétní  druh a  počet autobusů,  kterými bude danou formu 

dopravy uskutečňovat a sestaveny jejich oběhy, můţe přidělit jednotlivým zaměstnancům 

(řidičům) turnusy. Musí přitom dodrţet podmínky dané zákonem č. 65/1965 Sb. (zákoník 

práce), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době 

odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrţenou pracovní dobou v dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů. Při zvláštní linkové osobní dopravě, pro přepravu cestujících v linkové 

osobní dopravě, u které délka ţádného ze spojů nepřesahuje 50 km, je třeba dodrţet                 

i vyhlášku č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů. 

I v případě počtu zaměstnávaných řidičů musí dopravce pamatovat na určitou rezervu, pro 

případ nemoci, vybíraní dovolené turnusovými  zaměstnanci atd. 
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M)    Vybavení vozidel potřebnou dokumentací 

V této fázi je třeba zajistit, aby podnikatel vybavil kaţdý autobus příslušnou dokumentací.  

 

Mimo základních dokumentů, které musí být v kaţdém vozidle: 

- platné osvědčení o technickém průkazu vozidla, 

- platné osvědčení o měření emisí, 

- potvrzení o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

  je třeba ve ZLD vybavit všechny pouţívané autobusy: 

- opisem koncesní listiny  

- opisem  licence.  

 

       Tuzemský dopravce musí   kaţdý autobus  vybavit i těmito dokumenty: 

 Záznamem o provozu vozidla,  

 Záznamem o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách. 

 

Je moţné spojit záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách a záznam      

o provozu vozidla do jednoho dokladu, ten však musí splňovat náleţitosti obou dokladů. 

Dopravce můţe vést tzv.,,Zjednodušený záznam o provozu vozidla.“ Podmínkou k jeho 

pouţívání je zpracování vzorového záznamu, který je zpracován v návaznosti na jízdní řád  

a  k dispozici v autobuse. (2) 

3.1.3 Podmínky a úkony prováděné během provozování zvláštní linkové osobní dopravy 

Dopravce, který splnil podmínky a úkony dané v kapitolách 3.1.1 a 3.1.2 můţe začít 

provozovat ZLD. 

 

A)    Zahájení provozu 

V tomto kroku všeobecného technologického postupu je jiţ vyřešena problematika výběru 

vhodného dopravce, uzavřena písemná smlouva vycházející z Občanského zákoníku, 

vytvořeno linkové vedení,  zkonstruován jízdní řád, udělena licence, vybrány autobusy, 

určeny oběhy jednotlivých autobusů a sestaveny turnusy řidičů. Je zajištěno i vybavení 
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autobusů potřebnou dokumentací, proto je moţné ke dni uvedenému v licenci zahájit samotný  

proces provozování ZLD. 

B)    Komplexní péče o vozový park 

Pro řádné provozování ZLD je třeba udrţovat všechny autobusy v provozu schopném 

stavu. Komplexní péče o autobusy zahrnuje pravidelné doplňování pohonných hmot a jiných 

kapalin, kontrolu technického stavu, pravidelné přistavování na technické prohlídky a měření 

emisí. Dále pak i provádění oprav, obnovu vozového parku či pravidelné placení povinného 

pojištění. 

 

C)    Vedení potřebné dokumentace 

Do technologického procesu nejsou zahrnuty všechny všeobecné dokumenty potřebné pro 

fungování dopravního podniku, jako jsou například dokumenty související s vedením firemní 

agendy, personální a mzdovou politikou, odvodem daní apod.,  které musí mít zajištěny kaţdý 

podnik, nejenom dopravní. Autorka se zde spíše zaměřuje na dokumentaci související přímo 

se samotným provozováním ZLD. 

Po celou dobu provozování této formy dopravy je třeba vést zejména provozní 

dokumentaci.  

Povinná evidence jízd a přepravních výkonů, výdajů a oceňování z hlediska povinného 

vedení účetnictví, je stanovena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. A i v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláškou, kterou se provádí 

zákon o silniční dopravě (2). 

 Záznam o provozu vozidla – je dokladem, který prokazuje oprávněnost pouţití vozidla 

kontrolním orgánům a slouţí jako prvotní podklad pro výpočet nákladů na vozidlo. Tento 

záznam vede řidič autobusu. Způsob vedení záznamu upravuje vyhláška č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě. 

Kaţdý dopravce vede evidenci o výdeji tiskopisu řidiči vozidla a o jeho vrácení. 

 

 Záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách - je veden kontrolním 

záznamovým zařízením. Záznam se archivuje po dobu pěti let od ukončení přepravy. 
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Tento záznam musí být u vozidel opatřených tachografem nebo jiným záznamovým 

zařízením veden tímto zařízením. 

 D)    Udržování kvalifikace a způsobilosti personálu 

Dopravce musí zajistit, aby všichni řidiči autobusů  po celou dobu trvání jejich pracovního 

poměru splňovali podmínky dané platnými právními předpisy. Základním právním předpisem 

v oblasti práv a povinností ţadatelů o získání platného řidičského oprávnění  je zákon            

č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění změn a doplňků. Řidiči autobusů musí mít 

minimální věk 21 let, řidičské oprávnění skupiny D, praxi minimálně dva roky v oblasti 

nákladní dopravy s řidičským oprávněním skupiny C a příslušnou zdravotní způsobilost.  

Řidiči se musí pravidelně jednou ročně podrobovat prohlídkám zdravotní způsobilosti            

a účastnit  v ročních intervalech předepsaných školení. 

E)    Vyhotovení faktury za provedené výkony 

Dopravce, na základě podmínek uvedených ve smlouvě  uzavřené s objednavatelem         

a skutečně splněných výkonů, provádí v  určitých  domluvených časových intervalech 

vyhotovení a odeslání faktury objednavateli. 

F)    Fakturace 

Objednavatel sluţby obdrţí od dopravce fakturu obsahující vyúčtování jím provedených 

sluţeb. Objednavatel zkontroluje správnost uvedených skutečností a pokud s vyúčtováním 

souhlasí, ve stanoveném období  splatnosti fakturu zaplatí. Pokud nesouhlasí, provede 

reklamaci a vyzve dopravce k jejímu opravení. Po případné opravě vyúčtování zaplatí 

příslušnou finanční částku za skutečně poskytnuté sluţby. 

 

3.2 Problémy technologického postupu při zavádění a provozu zvláštní 

linkové osobní dopravy 

Ve všech technologických postupech existují problémy se kterými je třeba počítat             

a případně se vypořádat. Proto i při zavádění a provozování ZLD mohou nastat některé 

problémy. V této kapitole autorka práce hierarchicky rozdělila problémy do tří částí. Jsou to 
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problémy se kterými se mohou  jednotliví podnikatelé setkat a na které by měli být připraveni, 

případně se jich snaţit vyvarovat. Nejprve jsou zde zmíněny problémy se kterými je nutno 

počítat před zahájením podnikání ve ZLD, dále je řešena problematika moţných 

komplikací  technologického postupu  před zahájením provozování  ZLD a i zmíněny  

problémy, které mohou nastat  během provozování ZLD. 

 

3.2.1 Problémy před zahájením podnikání ve zvláštní linkové osobní dopravě 

Kaţdý ţadatel před zahájením podnikání musí splnit přísná kritéria nastavená současnými  

právními předpisy. Pokud nesplní byť jen jedno z těchto kritérií (věk minimálně 18 let, dobrá 

pověst, odborná způsobilost, finanční způsobilost), nemůţe začít podnikat v oblasti silniční 

linkové dopravy provozované za účelem zisku. Jedním z problémů, které mohou hned          

na začátku nastat, je zejména, ţe ţadatel nesplňuje patřičnou odbornou způsobilost. Nemusí  

se mu povést sloţit zkoušky u dopravního úřadu z vyjmenovaných předmětů stanovených    

ve vyhlášce č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994, Sb., o silniční dopravě,    

ve znění pozdějších předpisů. (10)  

Dalším velice přísným kritériem, které ne kaţdý ţadatel je schopen splňovat, je prokázání  

finanční způsobilosti na zajištění provozu na jeden rok předem. 

Při podávání ţádosti o udělení  koncese  musí ţadatel dbát, aby jeho ţádost obsahovala 

všechny předepsané náleţitosti. Pokud by je neobsahovala, bude zbytečně docházet 

k prodlouţení celého procesu získání koncese, případně nebude tento proces ani zahájen. 

 

3.2.2 Problémy před zahájením provozování zvláštní linkové osobní dopravy 

   Podnikatel, který jiţ vlastní koncesi k provozování silniční motorové osobní dopravy     

a provozuje zvláštní linkovou osobní dopravu, nabízí své sluţby za smluvní ceny, musí k roku 

2011 často bojovat s velkou konkurencí na trhu a přizpůsobovat jí své ceny. Pokud podnikatel 

nemá dostatečné zázemí, můţe se stát, ţe na trhu neobstojí.  Je tedy důleţité správně nastavit 

cenu za provedené výkony, nejenom z hlediska pokrytí nákladů a získání určitého zisku, ale   

i na základě zmapovaní cen v úvahu připadajících konkurenčních firem. 
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Dalšími důleţitými rozhodnutími dopravce, při jiţ existující konkrétní poptávce, jsou 

správné umístění zastávek, správné zvolení počtu a délky linek, výběr vhodného druhu           

a počtu autobusů i  problematika optimálního trasování. Tato všechna rozhodnutí, pokud jsou 

provedena správně, mohou minimalizovat náklady kaţdého podnikatele v souvislosti 

s provozem autobusů,  počtem ujetých kilometrů a potřebným počtem pracovníků. 

V opačném případě se náklady podnikatele naopak zvyšují a mohou vést aţ k ukončení 

jeho podnikatelské činnosti.  

Při získávání licence na konkrétní linku musí dopravce dbát, aby ţádost o její získání 

obsahovala všechny předepsané náleţitosti. I v samotném  procesu získávání licence mohou 

nastat problémy, pokud některý z účastníků řízení vyjádří nesouhlasné stanovisko. Například 

příslušný orgán policie ČR  nebude  souhlasit z důvodu narušení bezpečnosti a plynulosti 

provozu s udělením licence. Nebo obec, v jejíţ územním obvodu se má nacházet  některá ze 

zastávek, nemusí s jejím umístěním souhlasit. Proto dopravce, před podáním samotné ţádosti 

o udělení licence, musí vţdy vycházet z reálné situace provozu a poţadavky jím kladené 

v ţádosti o udělení licence, nesmí být v rozporu s platnými právními  předpisy  

(zákonem č. 111/1994,Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

vyhláškou č.478/2000).(1),(10) 

3.2.3 Problémy během provozování zvláštní linkové osobní dopravy 

Pokud jiţ podnikatel provozuje zvláštní linkovou osobní dopravu pro konkrétní firmu, 

musí dodrţovat podmínky stanovené v uzavřené smlouvě. K tomu, aby mohl plnit své 

závazky řádně a včas, musí mít dostatečný počet autobusů, schopného a odborně způsobilého 

personálu a finančních prostředků.  Je třeba řádně pečovat o technický stav autobusů, 

zaměstnávat vysoce profesionální personál a v případě potřeby, na základě operativního 

řízení, reagovat na mimořádné situace, které mohou denně v reálném procesu dopravy nastat 

(dopravní nehoda, neschopnost autobusu pokračovat v další jízdě z důvodu technické závady, 

náhlá nevolnost či pracovní neschopnost řidiče atd.).  

Dalším z problémů, které mohou během provozování zvláštní linkové dopravy nastat, je 

platební neschopnost objednavatele (firmy) platit dohodnutou cenu za provedené výkony 

nebo  naopak dopravce, během provozování, neprokáţe v pravidelném období finanční 

způsobilost na další rok provozu. 
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Zhodnocení problémů, které mohou nastat před začátkem podnikání, před začátkem      

a během  provozování zvláštní linkové osobní dopravy 

V roce 2011 je na dopravním trhu velká konkurence mezi firmami provozujícími silniční  

linkovou dopravu. Kaţdý nový ţadatel o podnikání v této oblasti by měl předem zváţit své 

moţnosti a šance na úspěch. Pokud se rozhodne vstoupit do podnikání v této oblasti, musí mít 

zajištěno dostatečné zázemí, odborně způsobilý personál a nastavit ceny tak, aby byl schopen 

konkurovat ostatním firmám působícím v dané oblasti na dopravním trhu.  

 

3.3 Síťová analýza – metoda kritické cesty pro analýzu projektů  

Metody pro analýzu projektů se nazývají metody síťové analýzy. Nejznámější 

deterministickou metodou síťové analýzy je CPM (Critical Path Metod). Slouţí pro výpočet 

kritické cesty, ve které je přepokládáno, ţe doba trvání všech činností je pevně dána, 

neuvaţuje se moţnost její změny.  

 

3.3.1 Metoda CPM (Critical Path Metod) 

Obecně se   metoda  pouţívá k časové analýze  prováděných činností v rámci konkrétního 

projektu. Jednou z jejích funkcí je stanovení časových rezerv při provádění jednotlivých 

činností a lze jí vyuţít při optimalizaci celého projektu. Celý proces metody kritické cesty má 

za cíl nalezení kritických činností. Při realizaci těchto kritických činností není dispozici ţádná 

časová rezerva. Dojde-li k prodlouţení některé z kritických činností, dojde k prodlouţení 

celého projektu. Po součtu všech těchto kritických činností je získána determinovaná délka 

celého projektu. Postupný sled všech kritických činností se nazývá kritická cesta. Kritickou 

cestu lze z pohledu síťového grafu definovat jako nejdelší moţnou cestu mezi zdrojem           

a ústím. (14) 

Metoda kritické cesty se odvozuje od čtyř hlavních charakteristik, které jsou shodné pro 

všechny typy projektů: 

 

A Nejdříve možný začátek provádění činností - jednotlivá činnost v projektu nemůţe nastat 

dříve, neţ skončí všechny činnosti jí předcházející. 
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B Nejdříve možný konec provádění činností – je charakterizován součtem začátku a doby 

trvání  této činnosti. 

 

C  Nejpozději přípustný konec provádění činností – jedná se o okamţik, kdy musí nejpozději 

dojít k ukončení činností, aby nedošlo ke skluzu v provádění činností navazujících. 

 

D Nejpozději přípustný začátek provádění činností – lze charakterizovat jako rozdíl mezi 

nejpozdějším moţným ukončením činnosti a délkou této činnosti. 

 

Nejkratší doba realizace projektu je rovna ohodnocení nejdelší cesty v síti mezi vstupním 

a výstupním uzlem. 

 

Celá tato metoda vychází z modelu síťového grafu. Síťový graf v metodě CPM 

představuje průběh prací na určitém projektu. Lze jí popsat jako orientovaný graf: 

 

Počátek (pramen) – do počátku nevchází ani jedna hrana. Zároveň jsou z počátku všechny 

ostatní hrany dosaţitelné. 

 

Ukončení (ústí) – z tohoto vrcholu jiţ nevychází ani jedna hrana. Zároveň je tento vrchol 

dosaţitelný ze všech ostatních vrcholů. 

 

Vrcholy grafu charakterizují stav prací na daném projektu. Mezi vrcholy grafu patří i počátek 

(začátek celého projektu) a ukončení (ukončení celého projektu). Ostatní vrcholy představují 

projekt po ukončení jedné činnosti a před začátkem druhé. 

 

Hrany grafu – reprezentují jednotlivé dílčí činnosti projektu 

 

Délka hrany – charakterizuje dobu trvání jednotlivých činností v projektu. 

 

Délka nejdelší cesty – je nejdelší cesta vycházející z počátku a končící v ústí. Délka této 

cesty je zároveň doba trvání celého projektu. Tato doba odpovídá kritické cestě.(15) 
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3.3.2 Využití metody CPM při začátku podnikání, zavádění a provozu zvláštní linkové 

osobní dopravy 

Metodu kritické cesty autorka práce aplikovala i na problematiku technologie procesu při 

začátku podnikání, zavádění a provozu ZLD.  V tabulce č. 15 autorka  znázornila jednotlivé 

podmínky a úkony, které je třeba splnit a zajistit před začátkem podnikání ve ZLD, před 

zahájením provozu  ZLD a během provozování ZLD. 

Některé procesy mohou probíhat současně, naproti tomu jsou úkony, které smí začít, aţ 

v případě úspěšného splnění a ukončení předcházejících úkonů. 

U jednotlivých úkonů je dána jejich časová náročnost případně informace slouţící k jeho 

popisu. Výstupem celého procesu je kritická cesta a úkony leţící na ní. Tuto kritickou cestu 

lze znázornit pomocí síťového grafu nebo Ganttova diagramu.  Na obrázku č. 24 je autorkou 

zpracován Ganttův diagram pro všeobecný technologický postup zavádění a provozu ZLD   

na základě údajů z tabulky č. 15 této práce. 

 

 

    Obrázek 24: Ganttův diagram  pro  moţný všeobecný technologický postup zavádění a provozu ZLD                       Zdroj: Autorka 
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Časy trvání jednotlivých úkonů uvedené v  tabulce č. 15 jsou pouze modelové. Všeobecně 

je moţné rozdělit tyto úkony do dvou skupin, dle toho, zda je jejich časová náročnost 

ovlivnitelná nebo neovlivnitelná.  

 

Časově ovlivnitelné úkony 

Mezi plně časově ovlivnitelné úkoly patří většina úkonů prováděných dopravcem v rámci 

organizace a řízení uvnitř podniku (kalkulace ceny, nabídka, přijetí objednávky, návrh 

smlouvy, výběr vhodného druhu, počtu a oběhy autobusů, přidělení turnusu řidičům, 

vybavení vozidel potřebnou dokumentací, vedení dokumentace, komplexní péče o vozidla, 

atd.).  

Mezi úkony, které můţe dopravce časově ovlivnit jen částečně patří úkony na kterých se 

podílí i objednavatel ZLD (uzavření  smlouvy, fakturace, atd.). 

 

Druhou skupinu tvoří úkony časově neovlivnitelné, které dopravce nemůţe plně ovlivnit, i 

kdyţ sám splní všechny podmínky nezbytné k provedení těchto úkonů.  Přesto neovlivní 

celkovou dobu, za kterou budou vyřízeny. 

 

 

Časově neovlivnitelné úkony 

Dopravce nemůţe časově ovlivnit rychlost vyřízení procesů (úkonů), které probíhají 

v rámci jednání s jednotlivými úřady a institucemi (získání potvrzení o dobré pověsti, získání 

osvědčení o odborné způsobilosti, získání potvrzení o finanční způsobilosti, získání koncese, 

zápis do obchodního rejstříku, zápis do ţivnostenského rejstříku, získání licence, atd.). 
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Úkony v kritické cestě 

Zde autorka rozdělila podnikatele do dvou skupin. Podle toho stanovila procesy v kritické 

cestě: 

1. Podnikatel teprve začíná podnikat ve ZLD (nevlastní koncesi) 

Prokázání dobré pověsti → získání osvědčení o odborné způsobilosti → získání potvrzení 

o finanční způsobilosti → získání koncese → zápis do obchodního rejstříku → zápis do 

ţivnostenského rejstříku → poptávka → kalkulace ceny → nabídka → objednávka → příjem 

objednávky → návrh smlouvy → uzavření smlouvy → návrh vedení linek → návrh jízdního 

řádu → získání licence → výběr druhu a počtu autobusů → sestavení oběhů autobusů → 

přidělení turnusů zaměstnancům → vybavení vozidel potřebnou dokumentací → zahájení 

provozu → komplexní péče o vozový park → vedení potřebné dokumentace →  udrţování 

kvalifikace a způsobilosti personálu → vyhotovení faktury za provedené výkony → fakturace. 

 

2. Podnikatel již podniká ve ZLD (vlastní koncesi a je zapsán v obchodním                   

i ţivnostenském rejstříku) 

V tomto případě jsou procesy v kritické cestě zahájeny aţ konkrétní poptávkou po ZLD: 

Poptávka → kalkulace ceny → nabídka → objednávka → příjem objednávky → návrh 

smlouvy → uzavření smlouvy → návrh vedení linek → návrh jízdního řádu → získání licence 

→ výběr druhu a počtu autobusů → sestavení oběhů autobusů → přidělení turnusů 

zaměstnancům → vybavení vozidel potřebnou dokumentací → zahájení provozu → 

komplexní péče o vozový park → vedení potřebné dokumentace → udrţování kvalifikace a 

způsobilosti personálu → vyhotovení faktury za provedené výkony → fakturace. 
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4 Zhodnocení předložených návrhů 

V této kapitole diplomové práce autorka aplikuje předloţený návrh všeobecného 

technologického postupu  pro zavádění a provoz  ZLD na zavedení a provoz ZLD pro  

společnost TPCA, s.r.o. leţící v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry, analyzovanou v kapitole   

č. 2 této práce,  k dojíţdění zaměstnanců do a ze zaměstnání.  Následně zhodnotí předloţené 

návrhy. 

 

4.1 Technologický postup zavádění a provozu zvláštní linkové osobní 

dopravy pro společnost TPCA,  s.r.o.  

Na základě analýzy zaměstnanosti ve společnosti TPCA, s.r.o., zjištění počtu zaměstnanců 

dojíţdějících z města Kolína a analýzy dopravní obsluţnosti průmyslové zóny  

Kolín – Ovčáry, provedené autorkou v  kapitole č. 2 této práce, byla zjištěna nedostačující 

dopravní obsluţnost veřejnou hromadnou dopravou přímými linkami MHD Kolín č. 6, 9 a 10. 

Jedná se konkrétně o dvě stěţejní lokality (sídliště  U vodárny a komplex bytů společnosti 

TPCA, s.r.o. u obchodního domu  Tesco v Kolíně), ve kterých jsou umístěny firemní byty pro 

zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. Proto v této části práce autorka navrhuje zavést 

k dojíţdění do zaměstnání k závodu společnosti TPCA,  s.r.o. ZLD právě z těchto lokalit, 

která bude přizpůsobena pracovní době jednotlivých skupin zaměstnanců. Vzhledem k tomu, 

ţe autorce nebylo umoţněno zjistit uvnitř společnosti TPCA, s.r.o. konkrétní poptávku 

zaměstnanců po dané sluţbě ani poměr přidělených bytů mezi jednotlivé skupiny pracovníků, 

bude zde vycházet z dat zjištěných v rámci analýzy v kapitole č. 2 a ze zjednodušených 

zkušeností uvedených v podkapitole 4.1.1. 

4.1.1 Zjednodušení skutečností dojíždění zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. 

Před aplikací autorkou sestaveného všeobecného technologického postupu zavádění         

a provozu ZLD uvedeného v kapitole č. 3 na tuto konkrétní firmu autorka zjednodušila 

následující skutečnosti.  

Celkový počet zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o.  je 3 500 osob. Počet zaměstnanců 

pracujících ve výrobě je cca 3 000 osob, údrţbě cca 200 osob a v administrativě cca 300 osob. 
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Celkový počet zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. ţijících v Kolíně je  přibliţně 50 % 

z tohoto počtu, tedy cca 1750 osob. 

 Autorka zde předpokládá, ţe i v tomto počtu zaměstnanců ţijících v Kolíně zůstane 

zachován poměr jejich rozdělení do jednotlivých základních pracovních skupin.  Tedy, ţe    

cca 1 500 zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. ţijících v Kolíně pracuje ve výrobě,           

cca 100  zaměstnanců v údrţbě a přibliţně  150 osob v administrativě.  Procentuálně je tento 

stav znázorněn autorkou v grafu na obrázku č. 25. 

 

 

   Obrázek 25:  Podíl zaměstnanců jednotlivých skupin                      Zdroj: Autorka 

 

Počet firemních bytů je celkem 850, z toho se 560 nachází v lokalitě sídliště U vodárny    

a 290 v lokalitě u obchodního domu Tesco. 

Opět zde pro zjednodušení autorka předpokládá, ţe rozdělení bytů je pro jednotlivé 

skupiny zaměstnanců rovnoměrné. Tedy vzhledem k počtu zaměstnanců jednotlivých skupin 

je cca 86 % bytů vyuţíváno zaměstnanci výroby, přibliţně 8 % bytů mají přiděleny  

zaměstnanci administrativy a cca 6 % bytů je k dispozici pro  zaměstnance údrţby. Tento stav 

je znázorněn autorkou v grafu na obrázku č. 26.  
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Obrázek 26: Rovnoměrné rozdělení bytů                              Zdroj: Autorka 

 

Dále je zde  zohledněn fakt, ţe v některém bytě můţe ţít společně i více zaměstnanců 

společnosti TPCA, s.r.o  a to různých profesí a  rozhodně není pravidlo, ţe jeden byt = jeden 

zaměstnanec.  

Při rovnoměrném rozdělení bytů mezi zaměstnance všech skupin nastávají tyto 

skutečnosti: 

 

- Kaţdý všední den dojíţdí z (do)  těchto dvou lokalit do (ze) zaměstnání                          

cca 68 zaměstnaců administrativy. 

 

- Na (z)  denní i noční  směnu(y) kaţdý den v týdnu z  (do) těchto dvou lokalit dojíţdí 

denně cca 731/3 = cca 243 zaměstnaců výroby. 

 

- Na (z) denní i noční směnu(y)  kaţdý den v týdnu z  (do) těchto dvou lokalit dojíţdí cca 

51/3 = cca 17 zaměstnaců údrţby. 

 

Celkový počet dojíţdějících  autorka navýšila o cca 20 % z důvodu moţnosti bydlení více 

zaměstnaců v jednom bytě a sníţila o cca 10 % zaměstnanců, u kterých předpokládá, ţe 
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budou dojíţdět jiným způsobem, nevyuţijí tedy nabídku moţnosti pouţít zvláštní linkovou 

dopravu.  

4.1.2 Počet zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. pro které bude zaváděna zvláštní 

linková osobní doprava 

Po zohlednění všech zjednodušených  skutečností uvedených v podkapitole 4.1.1.  bude 

autorka zavádět fiktivní zvláštní linkovou osobní dopravu pro zaměstnance společnosti 

TPCA, s.r.o. do a z těchto dvou lokalit na denní a noční směny kaţdý den v týdnu,  pro       

cca  267 zaměstnanců  výroby, pro  cca  19 zaměstnanců  údržby a pouze ve všední den 

k dojíţdění do zaměstnáni pro cca 75 zaměstnanců administrativy a naopak od závodu 

společnosti TPCA, s.r.o. zpět ze zaměstnání pro stejné skupinu cestujících. 

 

 Technologický postup zavádění a provozu ZLD je zpracován v návaznosti na autorkou 

navrţený všeobecný technologický postup uvedený na začátku kapitoly č. 3. 

 

4.2 Zavádění a provoz zvláštní linkové osobní dopravy pro zaměstnance 

společnosti TPCA, s.r.o. 

Před samotným zavedením ZLD má společnost TPCA, s.r.o. na výběr ze dvou variant: 

 

1. Bude zajišťovat dopravu pro své zaměstnance sama 

Společnost TPCA, s.r.o. k březnu 2011 nevlastní ţádný autobus, potřebný počet odborně 

způsobilých zaměstnanců a nemá ani patřičné povolení na provozování zvláštní linkové 

osobní dopravy pro své zaměstnance. Pokud by přesto zvolila tuto variantu zajištění ZLD pro 

své zaměstnance, musela by investovat dostatečný kapitál, zaměstnat odborně způsobilý 

personál  a  učinit všechny potřebné úkony uvedené v kapitole č. 1  této práce pro získání 

povolení. 

 Na základě těchto skutečností je, dle názoru autorky, pro společnost TPCA, s.r.o. lepší  

zde uvedená varianta č. 2. 
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2. Osloví konkrétního dopravce 

V březnu 2011 mezi nejvýznamnější dopravce provozující na Kolínsku veřejnou linkovou 

osobní dopravu patří společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s., která provozuje 

všechny pravidelné linky MHD Kolín v rámci základní dopravní obsluţnosti. Druhý 

významný dopravce je společnost OAD (Okresní autobusová doprava) Kolín, s.r.o., která 

provozuje zejména příměstské linky v okolí města Kolína, včetně některých meziměstských 

linek zajíţdějících k závodu společnosti TPCA, s.r.o. a analyzovaných v kapitole č. 2 této 

práce. 

Oba tito dopravci vlastní koncesi na provozování silniční motorové dopravy osobní, 

opravňující provozovat linkovou osobní dopravu a mají silné zázemí, dostatečný počet 

autobusů a potřebný počet odborně způsobilých zaměstnanců. Firma TPCA, s.r.o. dříve 

spolupracovala se společností OAD, s.r.o. Kolín (zjištěno autorkou u provozně ekonomického 

ředitele společnosti OAD Kolín, s.r.o.). V roce 2011 například při pořádání výletů pro 

zaměstnance na různé společenské akce vyuţívá firma TPCA, s.r.o. sluţeb dopravce 

společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. (zjištěno autorkou u vedoucího provozu 

MHD Kolín společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s.). S přihlédnutím k současné 

spolupráci a vzhledem k tomu, ţe část své přepravy bude objednavatel (firma TPCA, s.r.o.) 

poţadovat v městské části, je dle autorky práce výhodnější oslovit dopravce Veolia Transport 

Východní Čechy, a.s. 

    Tento dopravce jiţ splňuje podmínky, které je dle všeobecného technologického 

postupu třeba splnit před zahájením podnikání, proto je zde moţné první část všeobecného 

technologického postupu vynechat a rovnou lze přistoupit k části dvě tohoto postupu 

(Podmínky, které musí být splněny před zahájením provozování ZLD). 

4.2.1 Podmínky a úkony, které musí být splněny před zahájením provozování zvláštní 

linkové osobní dopravy pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. 

V této části práce autorka aplikuje  jí  sestavený všeobecný technologický postup uvedený 

v tabulce č. 15 této práce. 
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A) Poptávka 

Společnost TPCA, s.r.o. se sídlem Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry, 

280 00 Kolín, učiní poptávku po dané sluţbě a osloví (telefonicky, emailem, faxem, osobně) 

dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. se sídlem Na Ostrově 177,  

537 01 Chrudim.  Dle názoru autorky je nejlepší variantou komunikace pomocí emailu, 

z důvodu rychlosti a moţnosti vypsání všech potřebných skutečností. Sdělí dopravci, ţe by 

měla zájem o poskytování ZLD pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. z průmyslové zóny 

Kolín - Ovčáry do lokalit sídliště U vodárny a k obchodnímu domu Tesco v Kolíně a zpět.  

Ve všední den pro zaměstnance tří skupin (výroby, údrţby a administrativy) a o víkendu pro 

zaměstnance dvou skupin (výroby a údrţby) k cestě do a ze zaměstnání. Předpokládaný počet 

najednou dojíţdějících osob je cca 267 zaměstnanců  výroby, cca  19 zaměstnanců  údrţby      

a cca 75 zaměstnanců administrativy. 

    Dále objednatel (společnost TPCA, s.r.o.) sdělí všechny podrobnosti a své představy    

o   způsobu provozování dané sluţby jako například: 

- Poţadavky na četnost spojů (ranní svoz a rozvoz, večerní svoz a rozvoz), 

- Poţadavky na jednotlivé autobusy (nemusí být nízkopodlaţní, zaměstnanci mohou i stát), 

- Místa zastavení pro nástup a výstup zaměstnanců (představa vyuţití zastávek MHD), 

- Dobu po kterou mají zájem o provozování ZLD (předběţně cca jeden rok). 

 

B)     Kalkulace ceny 

Dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. má jiţ nastaveny určité 

smluvní ceny pro tento druh dopravy, které však nemusejí být konečné. Zpravidla se 

odvíjející od počtu ujetých kilometrů. Dopravce v této fázi propočítá veškeré předběţné 

(přibliţné) náklady a na základě poţadavku společnosti TPCA, s.r.o. stanoví předběţnou 

cenu, za kterou je ochotna danou formu dopravy pro zajištění ZLD k dojíţdění zaměstnanců 

společnosti TPCA, s.r.o. provozovat.  
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C)    Nabídka 

S konkrétní nabídkou předběţné ceny přijde dopravce Veolia Transport Východní Čechy, 

a.s. Potencionální objednavatel sluţby společnost TPCA, s.r.o. zváţí, zda je pro ní tato 

nabídka akceptovatelná. V případě ţe ano, přistoupí k dalšímu kroku technologického 

postupu, kterým je objednávka. Pokud se objednavateli zdá kalkulace ceny vysoká, můţe se 

snaţit jednat o ceně, případně nabídku odmítnout. 

D)    Objednávka 

Písemnou objednávku učiní společnost TPCA, s.r.o. Musí v ní být uvedeny všechny 

podstatné skutečnosti a rozsah poţadovaných sluţeb, které  společnost TPCA, s.r.o. pro své 

zaměstnance poţaduje. Zajistit přepravu zaměstnanců  společnosti TPCA, s.r.o. ( ve všední 

den  ze sídliště  U vodárny a z lokality u obchodního domu Tesco k závodu společnosti 

TPCA, s.r.o. pro tři skupiny zaměstnanců a o víkendu pro dvě skupiny pracovníků). Časová 

poloha spojů   musí odpovídat nástupům a ukončením pracovní doby  jednotlivých skupin  

zaměstnanců (pracovní doby zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o. zpracovala autorka 

v kapitole č. 2 této práce). Společnost TPCA,  s.r.o. poţaduje, aby dopravce při tvorbě 

jízdního řádu zajistil příjezdy a odjezdy jednotlivých spojů k a od závodu společnosti TPCA, 

s.r.o. s časovou rezervou cca 30 minut před nástupem, případně po ukončení směny. 

Poţadovaná místa pro nástup a výstup cestujících jsou na sídlišti U vodárny a u komplexu 

bytů u obchodního domu Tesco v Kolíně, nejlépe s vyuţitím jiţ zřízených zastávek MHD 

Kolín. 

Předpokládaný počet zaměstnanců v jednotlivých časových intervalech najednou 

dojíţdějících je cca 267 zaměstnanců  výroby, cca  19 zaměstnanců  údrţby                             

a   cca 75 zaměstnanců administrativy. 

Společnost TPCA ,s.r.o. nemá ţádné speciální poţadavky na pouţivané autobusy jako jsou 

bezbariérovost a podobně.  

Předpokládaná doba zajišťování ZLD je jeden rok. 

Dále objednávka musí obsahovat všechny potřebné identifikační údaje společnosti        

TPCA, s.r.o. 
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E)   Příjem objednávky 

Dopravce, společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s., po obdrţení objednávky od 

společnosti TPCA,  s.r.o.  a zkontrolování moţnosti reálnosti všech v objednávce uvedených 

poţadavků, ji příjme.  

F)   Návrh smlouvy 

Provede na základě přijaté objednávky písemně dopravce společnost  Veolia  Transport 

Východní Čechy, a.s. a tento návrh předloţí objednavateli sluţby,  společnosti TPCA, s.r.o. 

 

G)   Uzavření smlouvy 

Probíhá mezi firmou TPCA, s.r.o.  a  dopravcem společností Veolia Transport Východní 

Čechy, a.s. Smlouva  musí  být  z důvodu prokazatelnosti uzavřena písemně, na základě 

dohodnutí všech podmínek uvedených v návrhu smlouvy a skutečností, které z jejího uzavření 

vyplývají. 

H)   Návrh vedení linek 

Otázku linkového vedení řeší dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

na základě poţadavku společnosti TPCA, s.r.o. na umístění zastávek.  

Společnost TPCA, s.r.o. má zájem o zavedení ZLD ze dvou lokalit umístěných ve městě 

Kolíně a znázorněných na obrázku  č. 7 (Lokality umístění sluţebních bytů zaměstnanců 

TPCA,  s.r.o.) v kapitole č. 2  této práce k závodu společnosti TPCA,  s.r.o.  leţícím 

v průmyslové zóně  Kolín  - Ovčáry.  

 

Poţadovaná místa zastavení objednavatele (společnosti TPCA, s.r.o.) jsou na jiţ zřízených 

třech zastávkách MHD Kolín, znázorněných na obrázcích č. 27, 28, 29,  ke kterým zajíţdějí  

spoje MHD Kolín provozované i zde figurujícím dopravcem společností  Veolia Transport 

Východní Čechy, a.s., který je zároveň i zřizovatelem jednotlivých označníků těchto zastávek. 

Proto nebude problém s vyjádřením k vyuţívání těchto zastávek pro ZLD. 
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◄  1 Zastávka MHD Kolín, U vodárny 

 

 

 

 

Obrázek 27:Zastávka MHD Kolín,  U vodárny    Zdroj: Autorka 

2 Zastávka MHD Kolín,  Tesco ► 

 

 

              Obrázek 28:  Zastávka  MHD Kolín,  Tesco        Zdroj: Autorka 

◄ 3 Zastávka MHD Kolín, TPCA 

 

Obrázek 29: Zastávka MHD Kolín,  TPCA     Zdroj: Autorka 

 

Dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s.  navrhne  linkové vedení 

k obsluze poţadovaných  tří zastávek:  

Od zastávky MHD Kolín U vodárny k zastávce  MHD Kolín Tesco,  a dále pak k  závodu 

společnosti TPCA,  s.r.o.  leţícího v průmyslové zóně Kolíně – Ovčáry,  před kterým jsou 

umístěny zastávky MHD Kolín TPCA a to nejkratší moţnou trasou. Tuto trasu navrhla 

autorka  a znázornila  růţově na obrázku č. 30.  
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Obrázek 30: Linkové vedení ZLD pro společnost TPCA,  s.r.o.                      Zdroj: Navigace Garmin , úpravy Autorka 

 

 Celková délka linky je 9,3 km (zjištěno autorkou dle navigace Garmin). Celkový počet 

zastávek na lince jsou tři. Název výchozí zastávky je MHD  Kolín  U vodárny, mezilehlou 

zastávkou je MHD  Kolín  Tesco a cílovou zastávkou linky je  MHD  Kolín  TPCA. Celková 

doba strávená zaměstnanci jízdou z výchozí do cílové je 30 minut. Tento poměrně dlouhý čas 

byl zvolen zejména s přihlédnutím k velkému počtu nastupujících a vystupujících 

zaměstnanců (výroby a administrativy) na  jednotlivých zastávkách,  městskému provozu,  

přejezdem spojů přes  křiţovatky se světelnou signalizací a  moţnosti vzniku kongescí.  

 

Trasa linky 

Výchozí zastávka MHD Kolín U vodárny se nachází v ulici Antonína Dvořáka → ulice 

Míru → ulice Benešova → ulice Praţská → ulice 5. května, zde kruhový objezd a zastávka 

MHD Kolín, Tesco a zpět ulice 5. května →  ulice Praţská → Náměstí Republiky → ulice 

Politických vězňů → ulice Mostní → ulice Na louţi → ulice Ovčárecká →  Průmyslová zóna 

Kolín – Ovčáry cílová  zastávka MHD Kolín, TPCA. 
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CH)    Návrh jízdního řádu 

Jízdní řád linky je uveden v tabulkách č. 16 a 17 a je přizpůsoben  nástupům a ukončením 

pracovní doby jednotlivých tří základních skupin zaměstnanců  (výroby, údrţby, 

administrativy). Jejich pracovní doby jsou uvedeny v kapitole č. 2 této práce. Vzhledem 

k počtu zaměstnanců výroby (cca 267), vyjíţdějí pro ně z jednotlivých zastávek tři spoje 

najednou. Pro větší přehlednost autorka, v tabulkách č. 16 a 17 s jízdními řády, barevně 

zvýraznila spoje vhodné pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Tento jízdní řád je zde uveden 

v pracovní verzi a bude třeba ho dále zpracovat do podoby dle vyhlášky č. 388/2000 Sb.,        

o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy. Autorka práce nemá potřebnou šablonu 

k jeho zpracování. 

 

 

Kolín, TPCA – Kolín, Tesco – Kolín, U vodárny 

 

Tabulka 16: Jízdní řád pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o., TPCA – U vodárny 

A – jede pouze ve všední den                                                                                                              Zdroj: Autorka   
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Kolín, U vodárny – Kolín, Tesco – Kolín, TPCA 

 

Tabulka 17: Jízdní řád pro zaměstnance společnosti TPCA s.r.o., U vodárny – TPCA 

 

A – jede pouze ve všední den                                                                                                           Zdroj: Autorka 

 

Doba spoje je celkový časový úsek od odjezdu spoje z výchozí zastávky do příjezdu na 

konečnou zastávku, zde činní 30 minut. 

 

Obecný vzorec č. 2 pro její výpočet: 

 

 [min]                 (2) 

 

ts………………doba spoje  [min] 

tj........................doba jízdy na lince [min] 

nz………………počet mezilehlých zastávek [ks] 

tz……………….průměrná doba zdrţení na jedné mezilehlé zastávce [min] 

 

zzjs tntt
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Doba jízdy na lince se vypočítá ze vzorce č. 3: 

               [min]                       (3) 

 

tj ………………doba jízdy na lince [min] 

ts………………doba spoje [min] 

nz……………...počet mezilehlých zastávek [ks] 

 

 

Technická rychlost se vypočítá ze vzorce č. 4: 

 

 

 

[km/h] 

 

(4) 

 

Vt……………technická rychlost [km/h]  

L…………….délka linky [km]  

tj…………….doba jízdy na lince [h]  

 

 

 

Technická rychlost (průměrná rychlost jízdy) je poměrně malá (pouze 22,35 km/h), je to         

s přihlédnutím k faktu, ţe spoje linky pojedou celkem sedmkrát během jedné jízdy přes 

křiţovatky vybavené světelným signalizačním zařízením. 

 

 

 

 

 

min255130jt

hkmVt /35,22
416,0

3,9

zzsj tntt

j

t
t

L
V
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   Časové  polohy spojů, jejich příjezdy a  odjezdy do a  ze zastávek MHD Kolín byly 

navrţeny  autorkou s přihlédnutím k odjezdům pravidelných linek MHD Kolín  tak,  aby  

nenarušovaly   odjezdy a příjezdy spojů linek veřejné hromadné dopravy a bylo dodrţeno 

ustanovení, ţe ze zastávky mohou odjíţdět ve stejný čas maximálně 2 spoje. 

 

Odjezdy a příjezdy spojů pravidelných linek MHD Kolín do a ze zastávek MHD Kolín  

U vodárny, Tesco a TPCA 

 Zastávka MHD Kolín, U vodárny 

Je konečnou, případně výchozí zastávkou linek MHD Kolín čísel 3, 30 a 33. 

Má samostatnou zastávku pro končící spoje a samostatnou zastávku pro výchozí spoje. 

Odjezdy 

 Spoje linky č. 3 odjíţdějí ze zastávky pouze ve všední den, v pravidelných 

půlhodinových intervalech, vţdy v celou hodinu 25 minut a 55 minut. 

 

 Spoje linky č. 30 odjíţdějí ze zastávky pouze v sobotu, v pravidelných hodinových 

intervalech, vţdy v celou hodinu a 52 minut. 

 

 Spoje linky č. 33 odjíţdějí ze zastávky vţdy pouze ve všední den, v pravidelných 

půlhodinových  intervalech, v celou hodinu 10 minut a 40 minut. 

 

 

Příjezdy 

 Spoje linky č. 3 přijíţdějí na zastávku  pouze ve všední den, v pravidelných 

půlhodinových intervalech,  vţdy v celou hodinu  15 minut a 45 minut. 

 

 Spoje linky č. 30  přijíţdějí na zastávku pouze v sobotu,  v pravidelných hodinových 

intervalech,  vţdy v celou hodinu  42 minut. 
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 Spoje linky č. 33 přijíţdějí na zastávku pouze ve všední den,  v pravidelných 

hodinových intervalech,  vţdy v celou hodinu  58 minut. 

Zastávka MHD Kolín, Tesco 

Je konečnou ,  případně výchozí zastávkou linek MHD Kolín čísel 4 a 10.  

Odjezdy 

 Spoje linky č. 4 odjíţdějí ze zastávky pouze ve všední den,  v pravidelných 

hodinových intervalech,  vţdy v celou hodinu  a 6  minut. 

 

 Spoje linky č. 10 odjíţdějí ze zastávky pouze v o víkendu (většinou jen v so), 

v pravidelných hodinových  intervalech, vţdy do 18.00 h  v celou hodinu a 20 minut, 

poslední spoj odjíţdí ze zastávky v 19.35 h.  

Příjezdy 

 Spoje linky č. 4  přijíţdějí na zastávku pouze ve všední den,  v pravidelných 

hodinových intervalech,  vţdy v celou hodinu a  53 minut. 

 

 Spoje linky č. 10 přijíţdějí na zastávku pouze o víkendu ( většinou jen v so),  

v pravidelných hodinových intervalech,  vţdy v celou hodinu a 15 minut. 

Zastávka MHD, Kolín TPCA 

Je konečnou, případně výchozí zastávkou linek MHD Kolín čísel 6, 9, 10. 

Má dvě samostatné zastávky pro výchozí spoje a dvě samostatné zastávky pro končící spoje. 

Odjezdy a příjezdy jednotlivých spojů přímých linek ze a na  zastávky MHD Kolín, TPCA 

jsou analyzovány v kapitole č. 2  této práce. 
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I) Získání licence 

Dopravce  Veolia Transport Východní Čechy, a.s. musí písemně zaţádat o udělení licence 

příslušný dopravní úřad.  V tomto případě jím je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

dopravy, sídlící v Praze, na adrese Zborovská 11, Praha 5, 150 21. 

      Ţádost musí obsahovat všechny předepsané náleţitosti dané platnými právními předpisy 

uvedenými v kapitole č. 3 této práce, u všeobecného technologického postupu. V ţádosti musí 

dopravce mimo jiné uvést návrh linkového vedení, včetně poţadovaných zastávek, návrh 

jízdního řádu (případně ve vnitrostátní dopravě stačí časové polohy spojů) a k ţádosti přiloţí 

koncesní listinu. Vzor ţádosti o udělení licence je přílohou č. 5  této práce. 

Projednání žádosti 

Dopravní úřad (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy) projedná ţádost            

s příslušnými orgány Policie ČR, správcem pozemních komunikací -Technickými sluţbami 

města Kolína, s obcemi Kolín a Ovčáry, kteří do 30 dnů od obdrţení ţádosti k ní musí 

zaujmout stanovisko. Projednat ţádost dopravní úřad nemusí se zřizovatelem označníků 

dotčených tří zastávek, protoţe jím je sám dopravce poţadující udělení licence - společnost 

Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

Po projednání ţádosti ve všemi dotčenými stranami a v případě jejich souhlasu vydá 

dopravní úřad  rozhodnutí o udělení licence, které musí obsahovat všechny náleţitosti 

uvedené ve všeobecném technologickém postupu v kapitole č. 3 této práce, včetně podmínek 

za kterých smí být ZLD provozována a datum  moţného zahájení jejího provozování. 

Rozhodnutí o udělení licence musí být učiněno maximálně do 45 dní od podání ţádosti 

dopravcem. Vzor rozhodnutí o udělení licence je přílohou č. 6 této práce. 
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J) Výběr druhu a počet autobusů 

Vzhledem k celkové délce linky, která je pouze 9,3 km a s přihlédnutím k tomu, ţe spoje 

linky budou provozovány i v městské aglomeraci, jsou, dle názoru autorky práce, vhodné 

zejména městské autobusy.  Dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s. disponuje 

mimo jiné městskými autobusy značek Mercedes Benz, SOR a Karosa provozovanými na 

linkách MHD Kolín v rámci města Kolína.  Tři z těchto autobusů jsou znázorněny na 

obrázcích č. 31, 32 a 33.  

Některé městské autobusy dopravce Veolia Transport Východní Čechy a.s. a jejich kapacity:  

 

A) SOR BN 12 – kapacita 100 + 1 míst 

 

                                       Obrázek 31:  Městský autobus SOR BN 12      Zdroj: SOR.cz 

B)  SOR  BN 12  City – kapacita 98 + 1 míst 

 

                                                Obrázek 32: Městský autobus SOR BN 12 City Zdroj: SOR.
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   C)  Karosa B 732 –  kapacita 90 + 1 míst 

 

                                                               Obrázek 33: Městský autobus Karosa 732   Zdroj: Foto.bmhd.cz 

  D)  Mercedes Benz Citaro – kapacita 106 + 1 míst 

  E) Karosa B 951 -  kapacita 99 + 1 míst  

  F)  Karosa B 932 – kapacita 94 + 1 míst 

 

       Potřebný počet autobusů se odvíjí zejména od poţadovaného počtu přepravovaných 

zaměstnanců, četnosti a časové poloze spojů, délce linky a obsaditelnosti  autobusů, která je   

u vybraných autobusů dopravce  Veolia Transport Východní Čechy, a.s. uvedena v kapitole  

č. 4 této práce.  Záleţí na tom, které z městských autobusů bude mít v určitou dobu dopravce  

Veolia Transport Východní Čechy, a.s.  k dispozici. Nesmí se však jednat o jiný druh 

autobusů, neţ byl předem dohodnut v písemné smlouvě a na kterých se dohodne 

s objednavatelem sluţby,  společností TPCA, s.r.o. Autorka z  městských autobusů, kterými 

dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s. disponuje vybrala z důvodu dostačující 

kapacity a s přihlédnutím k tomu, ţe společnost TPCA, s.r.o. nemá poţadavky                       

na bezbariérovost, autobus značky  Karosa B 732  – jehoţ obsaditelnost je 90 + 1 míst.  
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Vzhledem k rozsahu ZLD, kterou objednavatel společnost TPCA,  s.r.o. poţaduje, byl 

stanoven celkový počet autobusů k zajištění této  dopravy v poţadovaném rozsahu a čase 

výpočtem ze vzorce č. 1 ( uvedeného v kapitole č. 3 i zde) takto: 

d

c

Q

Q
A  [autobusů]               (1) 

 

A………….počet autobusů [autobusů] 

Qc………...předpokládaná přepravní potřeba [osob]  

Qd………...objem přepravy jedním autobusem [osob] 

Společnost TPCA ,s.r.o. poţaduje v rozdílných časových polohách přepravu najednou pro: 

- Přibliţně  267 zaměstnanců  výroby – potřebný počet autobusů  v danný čas jsou tři,  

 

 

- Přibliţně   19 zaměstnanců  údrţby – potřebný počet autobusů v danný čas je jeden, 

 

 

- Přibliţně 75 zaměstnanců administrativy – potřebný počet autobusů v danný čas je jeden. 

 

 
 

Tento výpočet vychází při pouţití autobusu karosa B 732 s obsaditelností 90 + 1 míst, 

vzhledem k obdobné obsaditelnosti i ostatních druhů městských autobusů společnosti Veolia 

Transport Východní Čechy, a.s., i při pouţití jiného městského autobusu tohoto dopravce, 

jejich počet bude zachován. 

 

autobusA 121,0
90

19

autobusyA 396,2
90

267

autobusA 183,0
90

75
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Kaţdý autobus musí být řádně označen identifikačními údaji podnikatele (dopravce) 

společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. a nápisem, který jasně stanovuje, ţe se 

jedná o autobus jedoucí v rámci zvláštní linkové dopravy, dále pak názvem společnosti 

TPCA, s.r.o., pro kterou je ZLD provozována. 

Vzhledem k pouţití více neţ jednoho autobusu pro zajišťování této přepravy musí dopravce 

společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. stanovit oběhy jednotlivých autobusů. 

 

K)   Sestavení oběhů autobusů 

 Na základě zkonstruovaného jízdním řádu a vypočítaným počtem potřebných autobusů 

v určitý čas, dopravce zpracuje oběhy autobusů tak, aby minimalizoval mnoţství ujetých 

kilometrů jednotlivými autobusy a zároveň v objednavatelem poţadovaný čas uspokojil 

všechny jeho přepravní poţadavky. 

 

 Pro ranní svoz a rozvoz všech v úvahu připadajících zaměstnanců společnosti TPCA,  

s.r.o. jsou potřeba celkem 3 autobusy. 

 

 Pro večerní svoz a rozvoz všech v úvahu připadajících zaměstnanců společnosti TPCA, 

s.r.o.  jsou potřeba celkem:  

 Ve všední den 4 autobusy, 

 O víkendu 3 autobusy. 
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Výpočet součinitele využití jízd 

Součinitel využití jízd je poměr počtu ujetých kilometrů s cestujícími k celkovému počtu 

ujetých km je vypočítán autorkou ze vzorce č. 5. 

                  [-] (5) 

   

β………..součinitel vyuţití jízd [-] 

lz………..vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

l…………celková ujetá vzdálenost [km] 

 

 

Vzdálenosti potřebné pro výpočet mnoţství ujetých kilometrů jednotlivými autobusy, 

s cestujícími a bez cestujících, na základě kterých autorka vypočítá  součinitele vyuţití jízd: 

 

Vzdálenost z garáží společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. v Kolíně k zastávce 

MHD Kolín, U vodárny je 3,2 km (změřeno autorkou navigací Garmin). 

 

Vzdálenost z garáží společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. v Kolíně 

k zastávce MHD Kolín, TPCA je 7 km (změřeno autorkou navigací Garmin). 

 

Délka celé linky (Kolín, U vodárny – Kolín, Tesco – Kolín TPCA) je 9,3 km (změřeno 

autorkou navigací Garmin). 

 

Délka linky u spoje, který nezajíždí k zastávce Kolín, Tesco je 8,1 km (změřeno autorkou 

navigací Garmin).  

 

 

 

 

l

lz
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Pro  výpočet  ujetých kilometrů u jednotlivých autobusů autorka pouţila následující označení  

dílčích vzdálenosti:  

 

lG……………… 3,2 km (vzdálenost  ujetá z garáţe dopravce do zastávky MHD Kolín U vodárny, případně opačně) 

lt…………………   7 km  (vzdálenost ujetá z garáţe dopravce do zastávky MHD Kolín TPCA, případně opačně) 

ll…………………9,3 km (vzdálenost ujetá ze zastávky MHD Kolín U vodárny, k zastávce  MHD Kolín Tesco a dále           

k zastávce MHD Kolín TPCA, případně opačně) 

lp…………………8,1 km (vzdálenost ujetá ze zastávky MHD Kolín U vodárny do zastávky MHD Kolín  TPCA, bez      

zajíţdění do zastávky MHD Kolín  Tesco, případně opačně). 

Ranní svoz a rozvoz zaměstnanců 

Celková potřeba 3 autobusy (I, II, III) 

 

Oběhy autobusu I  

Odjezd od dopravce společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. → sídliště           

U vodárny příjezd v 5.20 h → sídliště U vodárny odjezd v 5.30 h → TPCA příjezd v 6.00 h 

→  TPCA odjezd v 6.05 h → sídliště U vodárny  příjezd v 6.25 h →  sídliště U vodárny 

odjezd   v 6.30 h → TPCA příjezd v 7.00 h dále dvě varianty: 

1. → o víkendu čeká u TPCA do 8.05 h  

2. → ve všední den prázdný přejezd na sídliště U vodárny  → sídliště U vodárny odjezd       

v 7.30 h → TPCA příjezd v 8.00 h  

 

→ TPCA odjezd v 8.05 h → sídliště U vodárny příjezd v 8.35 h → vrací se dopravci 

společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 
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Počet km, které  autobus ujede:  

l……………celková ujetá vzdálenost [km]  

lz…………..vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

lG…………  3,2 km  

lt…………… 7 km  

ll…………...9,3 km   

lp…………  8,1 km 

 

O víkendu: 

l =  lG + ll + lp + ll + ll +lG 

l = 3,2 + 9,3 + 8,1 + 9,3 + 9,3 +3,2 = 42,4 km 

 

lz = ll + lp + ll + ll  

lz = 9,3 + 8,1 + 9,3 + 9,3 = 36 km 

 

Všední den: 

l =  lG + ll + lp + ll + ll + ll + ll + lG 

l = 3,2 + 9,3 + 8,1 + 9,3 + 9,3 + 9,3 + 9,3 + 3,2 = 61 km 

 

l =  ll + lp + ll + ll +  ll 

lz = 9,3 + 8,1 + 9,3 + 9,3 + 9,3 = 45,3 km 

 

 

Oběhy autobusu II 

Odjezd od dopravce společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. →  sídliště           

U vodárny příjezd v  5. 20 h →sídliště U vodárny odjezd v 5.30 h →  TPCA příjezd v  6.00 h 

→  TPCA odjezd  v 6.05 h →  sídliště U vodárny příjezd v  6.35 h → vrací se dopravci 

společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 
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Počet km, které  autobus ujede:  

l…………………celková ujetá vzdálenost [km]  

lz………………….vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

lG…………  3,2 km  

lt…………… 7 km  

ll…………...9,3 km   

lp…………  8,1 km 

 

l =  lG + ll + ll + lG 

l = 3,2 + 9,3 + 9,3 +3,2 = 25 km 

 

lz = ll + ll  

lz = 9,3 +  9,3= 18,6 km 

 

Oběhy autobusu III 

Odjezd od  dopravce  společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. →  sídliště        

U vodárny příjezd v 5. 20 h → sídliště U vodárny odjezd v 5.30 h → TPCA příjezd v  6.00 h 

→  TPCA odjezd v  6.05 h → sídliště U vodárny příjezd v 6.35 h → vrací se dopravci 

společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

Počet km, které  autobus ujede:  

l…………………celková ujetá vzdálenost [km]  

lz………………vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

lG…………  3,2 km  

lt…………… 7 km  

ll…………...9,3 km   

lp…………  8,1 km 

 

l =  lG + ll + ll + lG 

l = 3,2 + 9,3 + 9,3 + 3,2 = 25 km 
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lz = ll + ll  

lz = 9,3 + 9,3 = 18,6 km 

 

Večerní svoz a rozvoz zaměstnanců 

Celková potřeba autobusů: 

 Ve všední den 4 autobusy (I, II, III, IV), 

 O víkendu 3 autobusy (I, II, III) 

 

Oběhy autobusu I 

Odjezd od dopravce společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. →  sídliště          

U vodárny příjezd v  17.10  h → sídliště U vodárny odjezd  v 17.20 h → TPCA příjezd v  

17.50 h →  TPCA odjezd  v 17.55 h → sídliště U vodárny příjezd v 18.25  h →  sídliště U 

vodárny  odjezd v 18.30 h →  TPCA příjezd v 19 00 h (čeká 1 h)  →  TPCA odjezd  v 20.00 h 

→ sídliště  U vodárny příjezd  v  20.30 h → vrací se dopravci Veolia Transport Východní 

Čechy, a.s. 

Počet km, které  autobus ujede:  

l…………………celková ujetá vzdálenost [km]  

lz………………….vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

lG…………  3,2 km  

lt…………… 7 km  

ll…………...9,3 km   

lp…………  8,1 km 

 

l =  lG + ll + ll + ll + ll + lG 

l = 3,2 + 9,3 + 9,3+ 9,3 + 9,3 + 3,2 = 43,6 km 

 

lz = ll + ll + ll + ll 

lz = 9,3 + 9,3 + 9,3 + 9,3 = 37,2 km 
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Oběhy autobusu II 

Odjezd od  dopravce  společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. → sídliště U 

vodárny příjezd v 17.10 h →  sídliště U vodárny odjezd v 17.20 h → TPCA příjezd v  17.50 h 

→ TPCA odjezd v 17.55 h → sídliště U vodárny příjezd v  18.25 h → vrací se dopravci 

společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

Počet km, které  autobus ujede:  

l…………………celková ujetá vzdálenost [km]  

lz………………….vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

lG…………  3,2 km  

lt…………… 7 km  

ll…………...9,3 km   

lp…………  8,1 km 

 

l =  lG + ll + ll + lG 

l = 3,2 + 9,3 + 9,3 +3,2 = 25 km 

 

lz = ll + ll 

lz = 9,3 + 9,3 = 18,6 km 

 

 

Oběhy autobusu III 

Odjezd od dopravce společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s.  → sídliště           

U vodárny příjezd v 17.10 h → sídliště U vodárny odjezd v 17.20 h → TPCA příjezd             

v 17.50 h → TPCA odjezd  v 17.55 h → sídliště U vodárny příjezd v  18.25 h → vrací se 

dopravci společnosti Veolia Transport Východní Čechy a.s. 
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Počet km, které  autobus ujede:  

l…………………celková ujetá vzdálenost [km]  

lz…………………vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

lG…………  3,2 km  

lt……………7 km  

ll…………...9,3 km   

lp………… .8,1 km 

 

l =  lG + ll + ll + lG 

l = 3,2 + 9,3 + 9,3 +3,2 = 25 km 

 

lz =  ll + ll  

lz = 9,3 + 9,3 = 18,6 km 

 

Oběhy autobusu IV 

Jede pouze ve všední den. 

Odjezd od dopravce společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. →  TPCA příjezd 

v 17.20 h → TPCA odjezd v 17.30 h →  sídliště U vodárny příjezd v 18.00 h → vrací se 

dopravci společnosti Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

Počet km, které  autobus ujede:  

l…………………celková ujetá vzdálenost [km]  

lz………………..vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

lG…………  3,2 km  

lt…………… 7 km  

ll…………...9,3 km   

lp…………  8,1 km 
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Všední den: 

l =  lt + ll + lG 

l = 7 + 9,3 + 3,2 = 19,5 km 

 

lz =  ll  

lz = 9,3  = 9,3 km 

 

Celkem ujetá vzdálenost všemi autobusy za jeden den: 

Je součet všech vzdálenosti, které jednotlivé autobusy ujedou během jednoho dne. 

 

Všední den:  

l = 61 + 25 + 25 + 43,6 + 25 + 25 + 19,5 = 224,1 km 

lz = 45,3 + 18,6 + 18,6 + 37,2 + 18,6 + 18,6 + 9,3 = 166,2 km 

O víkendu: 

l = 42,4 + 25 + 25 + 43,6 + 25 + 25 = 186 km  

lz = 36 + 18,6 + 18,6 + 37,2 + 18,6 + 18,6 = 147,6 km 

 

 

 Součinitel využití jízd autorka vypočítala dle vzorce č. 5: 

                            [-]                                (5) 

β………..součinitel vyuţití jízd [-] 

lz………..vzdálenost ujetá s cestujícími [km] 

l…………celková ujetá vzdálenost [km]

 

 Ve všední den: 

     

 

 

 

l

lz

742,0
1,224

2,166
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O víkendu: 

 

 

 

  Dle názoru autorky práce je součinitel vyuţití jízd poměrně vysoký. Ve všední den činní    

74 % a o víkendu 79 %.      

L)   Přidělení turnusů zaměstnancům 

Dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s. na základě zjištěné potřeby autobusů     

a zpracování jejich oběhů, přidělí jednotlivým řidičům turnusy.  

 

  Celková ranní potřeba řidičů pro zajištění ZLD pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. je 

3 osoby. 

    Celková večerní potřeba řidičů pro zajištění ZLD pro zaměstnance společnosti TPCA ,s.r.o. 

je: 

- Ve všední den 4 osoby, 

 - O víkendu 3 osoby. 

 

Vzhledem k tomu, ţe se zde jedná o zajištění ZLD pouze ráno a večer, mohou být tyto 

spoje  ZLD pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. zapracovány například  do turnusu 

řidičů městských linek MHD Kolín, které dopravce během celého dne, včetně víkendů 

provozuje. 

M)    Vybavení vozidel potřebnou dokumentací 

Dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. musí zajistit, aby kaţdý 

autobus byl vybaven platným osvědčením o technickém průkazu vozidla, platným 

osvědčením o měření emisí, potvrzením o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a opisem jeho koncesní listiny i opisem příslušné licence. 

 

794,0
186

6,147
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Dále pak je povinen zajistit vedení: 

 Záznamu o provozu vozidla  

 Záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách. 

 

 4.2.2 Podmínky a úkony prováděné během provozování zvláštní linkové osobní dopravy 

pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. 

V této podkapitole  práce  jsou  uvedeny podmínky a úkony, které musí dopravce Veolia  

Transport Východní Čechy, a.s. zajistit během  provozování ZLD pro společnost TPCA, s.r.o. 

A)    Zahájení provozu 

Dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. zahájí provozování zvláštní 

linkové osobní dopravy pro zaměstnance společnosti TPCA, s.r.o. ke dni a na základě 

podmínek uvedených v licenci, obdrţené od Krajského úřadu, Středočeského kraje, odboru 

dopravy. 

B)    Komplexní péče o vozový park 

Dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. k březnu roku 2011 

disponuje cca 300 autobusy. Průměrné stáří vozového parku se daří sniţovat průběţnými 

nákupy nových vozidel.  Průměrné stáří autobusů dopravce je 10 let.(16) 

Ke kaţdodenní péči o autobusy patří doplňování pohonných hmot, dalších potřebných 

kapalin, čištění interiéru, jejich mytí atd. 

Systém údrţby má dopravce zpracován do dvou části - pravidelnou údrţbu a ostatní 

opravy. Pravidelná údrţba probíhá na základě kilometrického proběhu. Je řízená elektronicky 

podle zpracování denních záznamů. Technický stav vlastního vozového parku splňuje 

podmínky vyhlášek provozu pro přepravu osob na veřejných komunikacích. Na všech 

vozidlech jsou prováděny technické a ekologické (emisní) prohlídky v předepsaných 

intervalech. Servis o opravy vozidel jsou zajišťovány ve smluvních opravárenských 

střediscích.(16) 
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C)     Vedení potřebné dokumentace 

Dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s. musí zajistit, vedení a uchování  záznamů  

o provozu vozidel (dopravce vede i evidenci o výdeji tiskopisů řidičům vozidel a o jejich 

vrácení). Dále vedení záznamů o době řízení vozidel a bezpečnostních přestávkách (jsou 

vedeny kontrolním záznamovým zařízením), záznamy se archivují po dobu pěti let               

od ukončení přepravy. 

. 

D) Udržování kvalifikace a způsobilosti personálu 

Dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. je povinen zajistit, aby se 

řidiči autobusů podrobovali jednou za rok  pravidelným školením a zdravotním prohlídkám.  

 

E)       Vyhotovení faktury za provedené výkony 

Dopravce společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s., na základě podmínek 

uvedených v uzavřené smlouvě se společností TPCA, s.r.o., v předem určených obdobích 

provádí kalkulaci skutečně provedených výkonů a vystavuje fakturu, kterou předloţí 

objednavateli sluţby  (společnosti TPCA,  s.r.o.) ke schválení. 

 

F)     Fakturace 

Objednavatel, společnost TPCA, s.r.o., zkontroluje obdrţenou fakturu, ověří její správnost 

a pokud s částkou k úhradě v ní uvedené souhlasí, provede platbu. 

 

4.3 Zhodnocení návrhu všeobecného technologického postupu pro zavádění 

a provoz zvláštní linkové osobní dopravy 

Všeobecný technologický postup, který byl navrţen a zpracován autorkou diplomové 

práce v kapitole č. 3, obsahuje všechny základní podmínky a úkony, které musí jednotliví 

podnikatelé splnit k tomu, aby mohli začít podnikat a následně provozovat ZLD pro vybranou 

skupinu cestujících, za účelem zisku. Jsou v něm uvedeny podmínky a úkony, které lze splnit 
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jednorázově,  ale také podmínky a úkony, které dopravce musí splňovat po celou dobu 

podnikání  v oblasti zvláštní linkové dopravy. 

Jak jiţ bylo uvedeno autorkou, v kapitole č. 3, tento všeobecný technologický postup je 

pouze modelový a časy potřebné a uvedené v tabulce č.15  ke splnění jednotlivých úkonů 

(mimo úkonů  stanovených v kapitole č. 3 jako časově  neovlivnitelné) jsou různé.  Záleţí na 

rozsahu poţadované dopravy, schopnosti a moţnostech dopravce. Některému dopravci můţe 

například kalkulace ceny trvat jeden den a jsou dopravci, kteří potřebují více času.   

Dle názoru autorky této práce byly do návrhu všeobecného postupu zapracovány všechny 

nezbytné skutečnosti a to v časových návaznostech tak, aby dohromady tvořily  jeden celek.  

V kapitole č. 3 této práce jsou řešeny i problémy, se kterými se jednotliví dopravci 

v jednotlivých částech technologického postupu mohou setkat. 

Tento všeobecný technologický postup je zpracován jako návod k tomu, co musí 

jednotliví dopravci nezbytně splnit a zajistit na začátku podnikání v oblasti ZLD, před 

zavedením ZLD  pro konkrétní firmu a splňovat během jejího provozování. 

 

4.4 Zhodnocení návrhu technologického postupu pro zavádění a provoz 

zvláštní linkové osobní dopravy pro zaměstnance společnosti TPCA,  s.r.o. 

      Navrţený všeobecný technologický postup zavádění a provozu ZLD  v kapitole č. 3 práce 

autorka aplikovala v kapitole č. 4.1 na modelový příklad zavedení ZLD na základě poţadavku 

společnosti TPCA, s.r.o., poţadující zavést a provozovat formou zvláštní linkové osobní 

dopravy, svoz a rozvoz svých zaměstnanců ze dvou stěţejních lokalit  města Kolína. V tomto 

návrhu autorka vycházela z analýzy dopravní obsluţnosti průmyslové zóny  

Kolín – Ovčáry provedené v kapitole č. 2 této práce. Bohuţel se autorce nepodařilo získat 

informace o konkrétní poptávce z řad zaměstnanců společnosti TPCA, s.r.o., proto vycházela 

z dat zjištěných analýzou. Úkony a postupy, které by bylo třeba udělat při kaţdém skutečném 

poţadavku společnosti TPCA, s.r.o. na zavedení zvláštní linkové osobní dopravy však             

i v případě tohoto fiktivního zavádění ZLD zůstaly zachovány. 
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Závěr 

Zvláštní linková osobní doprava je vhodnou alternativou v oblasti hromadné přepravy 

osob. V aglomeracích, kde je nedostatečná dopravní obsluha území veřejnou linkovou osobní 

dopravou, případně časové polohy spojů jejich linek nevyhovují určité skupině cestujících, 

nachází uplatnění právě tato forma dopravy. 

  Pro splnění všech nezbytných podmínek a úkonů na začátku a během podnikání, při 

zavádění a provozování ZLD je důleţité dodrţet platné právní přepisy a termíny stanovené 

pro splnění jednotlivých úkonů.  

 

Cílem diplomové práce definovaném v úvodu, bylo navrhnout všeobecný 

technologický  postup pro zavedení a provozování zvláštní linkové osobní dopravy a to 

na základě analýzy současného stavu v oblasti podmínek a úkonů, které je třeba pro její 

zavádění  a následný provoz splnit a dodržovat.  Po provedené analýze těchto   

podmínek  v kapitole č. 1, práce v kapitole č. 3, navrhuje všeobecný technologický 

postup. Navržený všeobecný technologický postup autorka práce rozdělila do tří částí, 

které na sebe hierarchicky navazují tak, že tvoří jeden celek. Celý postup je sestaven     

v  posloupnosti a časově navazujících krocích, které je třeba dodržet 

k bezproblémovému zavádění a  provozování této formy dopravy. 

Tento navržený všeobecný technologický postup byl v práci v kapitole č. 4 aplikován, 

na základě analýzy dopravní obslužnosti průmyslové zóny Kolín – Ovčáry, provedené 

v kapitole č. 2, na zavedení zvláštní linkové osobní dopravy pro zaměstnance společnosti 

TPCA, s.r.o. se sídlem v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry z místa jejich bydliště do 

zaměstnání a zpět. Případná realizace tohoto návrhu může být jedním z možných 

opatření vedoucích k podpoře využívání hromadné osobní dopravy a zlepšení dopravní 

obslužnosti. 
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Přínosem diplomové práce je: 

 analýza podmínek a úkonů specifických pro ZLD, 

 hierarchické a časové uspořádání podmínek a úkonů nutných pro podnikání, 

zavádění a  provozování ZLD, 

 návrh všeobecného technologického postup pro zavádění a provozování ZLD, 

 analýza dopravní obslužnosti průmyslové zóny Kolín – Ovčáry, 

 aplikace navrženého postupu při zavádění a provozování ZLD pro společnost 

TPCA, s.r.o. sídlící   v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. 
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VZLD                         vnitrostátní zvláštní linková doprava 

ZLD                            zvláštní linková doprava 

ŢST                             ţelezniční stanice 
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Příloha č. 1 Územní plán obce Ovčáry 

 

 

        Zdroj: (7) 
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Příloha č. 2 Jízdní řády meziměstských linek zajíždějících k závodu společnosti TPCA, s.r.o. 

 

Linka č. G 15 Kolín TPCA – Kolín TPCA 
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Linka č. F 16 Kutná Hora – Ovčáry 

 

 

 

Linka č. F 41 Čáslav - Ovčáry 
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 Linka č. F 56 Čáslav – Kolín 

 

 

 

 

Linka č. H 10 -  Nymburk – Kolín 
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Linka č. H25  Městec Králové - Kolín 

 

                                                                                                        Zdroj. CIS JŘ 
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Příloha č. 3 Jízdní řády železniční dopravy  

Trať 010 Kolín – Česká Třebová 
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Trať 011 Praha - Kolín 
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Trať 014 Kolín – Ledečko 
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Trať 230 Havlíčkův Brod - Kolín 
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Trať 231 Kolín – Lysá nad Labem - Praha 
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Příloha č. 4 Vzory jednotných registračních formulářů 

Právnická osoba (líc) 

 



2 

 

Právnická osoba (rub) 
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Fyzická osoba (líc) 

 



4 

 

Fyzická osoba (rub) 

 

 

                                                                                                              Zdroj: (11)
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Příloha č. 5 Vzor žádosti o udělení licence  

 

Veolia Transport Východní Čechy, s.r.o.      Krajský úřad Středočeského kraje Odbor dopravy 

Habrmanova 1894                                         Zborovská 11 

Kolín                                                               Praha 5 

280 00                                                            150 21 

IČ: 123 45 678    

DIČ: CZ123 45 67 

Tel: 325 396 00 

Email: www.veoliatransport@seznam.cz 

 

        

                                   Žádost o udělení licence 

 

Ţádáme o udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy – formou 

zvláštní linkové dopravy pro kategorii cestujících: zaměstnanci firmy TPCA s.r.o., se sídlem 

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, 280 00, Kolín s vyloučením ostatní veřejnosti pro linku  

 č. 270 302  U vodárny, Kolín – Tesco Kolín - TPCA Kolín   s platností od 1.4.2011. 

 

Děkuji za kladné vyřízení mé ţádosti  s pozdravem                                      podpis       

 

Přílohy k ţádosti:  

1 Trasa linky 

2 Jízdní řád se zastávkami pro nástupy a výstupy 

3 Prohlášení 

4 Koncesní listina dopravce 
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Příloha č. 1 k žádosti o udělení licence -Trasa linky č. 270 302: 

 

U vodárny, Kolín – Tesco Kolín - TPCA Kolín    

Výchozí zastávka MHD Kolín, U vodárny se nachází v ulici Antonína Dvořáka → ulice 

Míru → ulice Benešova → ulice Praţská → ulice 5. května zde kruhový objezd a   zastávka 

MHD Kolín, Tesco  a zpět ulice 5. května →  ulice Praţská → Náměstí Republiky → ulice 

Politických vězňů → ulice Mostní → ulice Na louţi → ulice Ovčárecká →  Průmyslová zóna 

Kolín – Ovčáry cílová  zastávka MHD Kolín, TPCA. 

 

Zpět po stejné trase. 

 

 

Příloha č. 2 k žádosti o udělení licence - Jízdní řád linky č. 270 302   

 

6 05 8 05 17 30 17 55 20 00  MHD  Kolín TPCA 6 00 7 00 8 00 17 50 19 00 

6 25 8 25 17 50 18 15 20 20   MHD Kolín Tesco 5 40 6 40 7 40 17 30 18 40 

6 35 8 35 18 00 18 25 20 30  MHD Kolín U Vodárny 5 30 6 30 7 30 17  20 18 30 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Příloha č. 3 k žádosti o udělení licence - Prohlášení 

 

Čestné prohlášení dopravce k § 10, odst. 2, písmenu H, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdější předpisů 

 

Dopravce se zavazuje k dodrţování všech právních předpisů, týkajících se dodrţování denní 

doby a nepřetrţité doby řízení, doby odpočinku řidičů a k dodrţování bezpečnostních 

přestávek způsobem, který stanovuje Nařízení  Evropského Parlamentu a Rady ES  

č. 561/2009 a Nařízení vlády č. 589/2009, kterými se stanovuje odchylná úprava pracovní 

doby a odpočinku zaměstnanců v dopravě a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Kolíně dne 15.11.2010                                                                            podpis 

 

 

 

Příloha č. 4  k žádosti o udělení licence – Koncesní listina dopravce 

 

Zde by byla přiložena koncesní listina dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

 

                                                   Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, úpravy Autorka
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Příloha č. 6  Vzor rozhodnutí o udělení licence 

Praha: 19.ledna 2011   Společnost Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

                  Habrmanova 1894 

Číslo jednací:196115/2010/KUKS/9  280 00 Kolín    

Spisová značka: SZ-196115/2010/KUKS/9  

Oprávněná úřední osoba: Petr Novák 

Značka: DOP/NOV 

                                            ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní 

orgán podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ,,správní úřad“)  a jako dopravní úřad  rozhodl podle § 2 odst. 20 zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silniční dopravě“) 

                                                    rozhodl 

                                    podle § 12 zákona o silniční dopravě  

o ţádosti dopravce: Veolia Transport  Východní Čechy, a.s.,  

                                  Habrmanova 1894, 280 00 Kolín  

                             IČ: 123 45 678 

 

Ze dne 15.11.2010 (vykázáno doručení dne 13.12.2010),  

evidované pod spzn: SZ-196115/2010/KUKS/9 

 

takto: uděluje se licence  

pro vnitrostátní zvláštní linkovou osobní dopravu pro linku č. 270 302: 

 TPCA Kolín Ovčáry – Tesco Kolín – Sídliště U vodárny Kolín 
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Dopravce: Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

Sídlo: Habrmanova 1984, 280 00 Kolín 

IČ: 123 45 678 

Platnost licence. Od 1. dubna 2011 do 31. března  2012 

Sp. zn: SZ-196115/2010/KUKS/9 

Koncesní listina: č.j. ObŢU 4/03/01036/V s platností na dobu neurčitou 

Vydaná: Magistrát města Kolína – OŢÚ dne 10.2.2004. 

 

I. Vedení trasy linky pro oba dva směry: 

Výchozí zastávka MHD Kolín, U vodárny se nachází v ulici Antonína Dvořáka → ulice Míru 

→ ulice Benešova → ulice Praţská → ulice 5. května zde kruhový objezd a zastávka MHD 

Kolín, Tesco  a zpět ulice 5. května →  ulice Praţská → Náměstí Republiky → ulice 

Politických vězňů → ulice Mostní → ulice Na louţi → ulice Ovčárecká →  Průmyslová zóna 

Kolín – Ovčáry cílová  zastávka MHD Kolín, TPCA. 

Zpět po stejné trase v opačném směru 

 

II. Zastávky linky - pro oba směry: 

 U vodárny Kolín 

 Tesco Kolín 

 TPCA Kolín 
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III. Kategorie cestujících 

Zaměstnanci společnosti TPCA, s.r.o., Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry, 280 00 Kolín 

IČ 122 45 678 

 

 

IV. Podmínky provozování linky  

V souladu s § 13 odstavec f) zákona o silniční dopravě, dopravní úřad stanovuje tyto 

podmínky: 

Dopravce je povinen označit vozidlo na čelní straně názvem příslušné linky a textem, 

který bude informovat o vyhrazené dopravě pro zaměstnance společnost TPCA s.r.o., se 

sídlem Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, 280 00 Kolín,  IČ 122 45 678 

Odůvodnění: 

Dne 11.12.2010 poţádal dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s.  se sídlem  

Habrmanova 1894, 280 00 Kolín , o udělení licence k provozování zvláštní linkové osobní 

dopravy na trase Kolín U vodárny – Kolín TPCA k zajištění dopravy zaměstnanců firmy 

TPCA, s.r.o. se sídlem  Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, 280 00 Kolín,  IČ 122 45 678, 

s vyloučením ostatních osob. 

 

Ţádost obsahovala všechny předepsané náleţitosti a tak uvedeným dnem doručení ţádosti 

(13. prosince 2010) bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. V 

jeho průběhu dopravní úřad podle § 11 odst. 1 zákona o silniční dopravě předloţil ţádosti o 

vyjádření k udělení licence orgánům státní zprávy a organizacím uvedeným v § 11 odst. 3 

zákona o silniční dopravě. Obeslány byly obce Kolín a Ovčáry. O vyjádření bylo dále 

poţádáno Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Správa a údrţba silnic Kolín. K  

zahájenému řízení bylo doručeno ve lhůtě stanovisko města Kolína a obce Ovčáry bez 

připomínek. Kladně se rovněţ vyjádřilo Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje i 

Správa a údrţba silnic Kolín. 
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Podmínka označení vozidla názvem linky a okruhem cestujících byla do licence 

stanovena v zájmu usnadnění orientace cestujících a státního odborného dozoru. Dopravní 

úřad stanovil datum zahájení provozu zvláštní linkové osobní dopravy v souladu se ţádostí 

dopravce na 1. dubna 2011. Platnost licence byla stanovena na standardní dobu jednoho roku. 

Před vydáním tohoto rozhodnutí poskytl, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor 

dopravy, zástupci dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a.s. p. Petru Novotnému 

moţnost seznámit se s podklady pro vydání tohoto rozhodnutí neměl ţádné připomínky, ani 

námitky. 

Správní orgán v závěru správního řízení dospěl k názoru, ţe po stanovení podmínky 

uvedené ve výroku rozhodnutí je moţno ţádosti o licenci vyhovět a proto rozhodl tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

                                         Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 a násl. správního řádu do 15 dnů ode 

dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy  ČR, nábřeţí L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1, a 

to podáním u Odboru dopravy Krajského úřadu  Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 

Praha 5. 

  

                                                                  Ing. Petr Novák 

                                                                                           odborný referent dopravy 

           podpis 

 

Za udělení licence byl vybrán správní poplatek ve výši 300 Kč. Výše poplatku je 

stanovena v poloţce 34 odst. 3 písm. a) Sazebníku správních poplatků, který je součástí 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                   Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, úpravy Autorka 

 

 


