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ANOTACE 

Cílem práce je analýza možností zavedení linky MHD do ulice Na Labišti v Pardubicích. 

V Práci bude provedena analýza p epravního potenciálu, vytipována vhodná trasa a místa 

pro umíst ní zastávky, včetn  dopadu na statickou dopravu. Dále budou zjišt ny možnosti 

zapojení této zastávky do současného systému MHD v Pardubicích. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

MHD, terminál, zastávka MHD, linka MHD, spoj. 

TITLE 

Possibilities of introduction of the public transport line to Na Labišti street. 

ANNOTATION 

The aim of the thesis is to analyze the possibilities of introducing the public transport line 

to Na Labišti street in Pardubice. The work will analyze the transport potential, identify 

suitable way and public transport bus-stops, including the impact on static transport. 

In addition, the possibilities of connecting this stop to the current public transport system 

in Pardubice will be identified. 
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ÚVOD 

V diplomové práci se autor v nuje prozkoumání a zhodnocení možností zavedení linky 

m stské hromadné dopravy do ulice Na Labišti, která je součástí m stského obvodu Polabiny 

v Pardubicích tak, aby čtená  získal základní pov domost o této problematice. 

V současné dob  je dostupnost služeb m stské hromadné dopravy (dále jen MHD) 

Dopravního podniku m sta Pardubic a. s. (dále jen DPMP) pro obyvatele ulice na Labišti 

a p ilehlých ulic zabezpečována provozem autobusových a trolejbusových linek po ulici 

kpt. Bartoše. Docházková vzdálenost na nejbližší zastávku činí cca šest set metr  

s docházkovým časem p ibližn  osm minut. Tyto hodnoty jsou, zejména pro dopravn  

handicapované skupiny obyvatel nevyhovující.  

Dalším podstatným problémem m stského obvodu Polabiny vzhledem k poskytování 

služeb MHD je, že ulice kpt. Bartoše je dle zdroje (1) z hlediska dopravního výkonu 

v p eprav  osob nejvytížen jší ulicí Pardubic. Tato skutečnost samoz ejm  zhoršuje 

podmínky pro pokrytí zadané oblasti sítí linek a zastávek v dostatečné kvalit  vzhledem 

k docházkovým vzdálenostem a komfortu cestujících. 

 Návrhová část práce se proto snaží tuto situaci zlepšit a vytvo it podmínky 

pro zp ístupn ní služby m stské hromadné dopravy širšímu počtu obyvatel m stského obvodu 

Polabiny. Hlavní motivací je potom zvýšení dostupnosti služeb, centra m sta a také vytvo ení 

podmínek k snížení, byť k mírnému, intenzity individuální automobilové dopravy v oblasti. 

Po prostudování map m stského obvodu Polabiny, ve kterém se ulice na Labišti nachází 

a po zhodnocení systému MHD m sta Pardubic, lze konstatovat, že zavedení zcela nové linky 

pro obsluhu by bylo velmi komplikované a neúčelné. V úvahu proto p ichází pouze návrh 

odklon ní n které stávající linky MHD provozované po ulici kpt. Bartoše, nebo prodloužení 

n které linky končící na terminálu Hlavní nádraží do uvažované lokality. 

Cílem práce je analýza možností zavedení linky MHD do ulice Na Labišti, v práci 

je provedena analýza p epravního potenciálu v daném míst , je vytipováno a popsáno 

vhodné místo pro umíst ní zastávek MHD. V práci se autor rovn ž zabývá dopadem 

zavedení linky a umíst ní zastávek na místní statickou dopravu, včetn  návrhu 

dopravních opat ení. V neposlední ad  je v práci ešena možnost zapojení 

navrhovaného ešení do současného systému Pardubického MHD včetn  návrhu úpravy 

jízdních ád  (dále jen J ). 
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1 VYMEZENÍ MOŽNÝCH TRAS A VÝB R LINKY PRO 

OBSLUHU 

V úvodní kapitole jsou uvedeny základní pojmy d ležité pro téma této práce a výčet 

souvisejících norem a právních p edpis  s krátkým popisem. Dále jsou v této kapitole 

vymezeny a popsány možné trasy pro zavedení linek a vyhodnocena vhodná linka 

pro obsluhu uvažované oblasti. 

1.1 Vymezení pojm  

Pro pochopení problematiky zpracované touto prací je nutno zavést a vysv tlit n kolik 

základních pojm  z oblasti MHD. 

M stská hromadná doprava je dle zdroje (2) ve ejné linkové p emisťování osob 

a hmotných, p esn  definovaných p edm t  na určené trase provozované k uspokojování 

p epravních pot eb m sta. P ívlastek hromadná vyjad uje skutečnost, že cestující 

jsou p epravováni pohromad  v jednom dopravním prost edku, kde proces obsazování 

dopravních prost edk  cestujícími je zpravidla náhodný proces. V p ípad  hromadné p epravy 

osob není možné dosáhnout toho, aby každý cestující byl p epraven ze zdroje k cíli p emíst ní 

jedním dopravním prost edkem bez p estupu, na rozdíl nap . od individuální p epravy 

osobními automobily.  

Závazek ve ejné služby je požadavek p íslušného orgánu na zajišt ní ve ejné služby 

v p eprav  cestujících v obecném zájmu. D ležitým faktorem je to, že by žádný provozovatel 

tuto službu (požadavek) nezajišťoval sám bez odm ny neboli kompenzace. (3) 

Kompenzace ve ejné služby je jakákoliv výhoda, p evážn  finanční, kterou poskytne 

p íslušný orgán z ve ejných zdroj  za poskytování ve ejné služby. (3)  

Dopravní obslužnost je zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu p edevším 

do škol a školských za ízení, k orgán m ve ejné moci, do zam stnání, do zdravotnických 

za ízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních 

a společenských pot eb, včetn  dopravy zp t, p ispívající k trvale udržitelnému rozvoji 

územního obvodu. (4) 

Terminál MHD zdroj (2) uvádí, že terminál MHD slouží jako p estupní uzel mezi 

MHD a ostatními módy dopravy. Slouží k rozptýlení cestujících na území celého m sta díky 

návaznosti dopravních prost edk  MHD.  

Docházková vzdálenost Docházkovou vzdálenost lze chápat jako p ší dostupnost 

n jakého objektu, nap . zastávky m stské hromadné dopravy. (5) 
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Linka a spoj linkou se rozumí souhrn dopravních spojení pro pravidelnou dopravní 

obsluhu určených míst, spoj je pak J  nebo jinak časov  a místn  určená jednotlivé dopravní 

spojení mezi určitými místy v rámci pravidelné dopravní obsluhy t chto míst. (2) 

Bezpečnostní p estávka „Doba ízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny 

p erušena bezpečnostní p estávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nep etržitý 

odpočinek mezi 2 směnami nebo nep etržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní p estávka může 

být rozdělena do několika p estávek v trvání nejméně 15 minut za azených mezi jednotlivé 

části doby ízení. Dopravce zajistí, aby během bezpečnostní p estávky, která je určená 

výhradně k odpočinku idiče, idič nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních 

povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní p estávky a p estávky 

na jídlo a oddech se mohou slučovat; p estávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní 

směny.“ (6) 

1.2 Související zákony, normy a p edpisy 

V práci navržené zm ny musí reflektovat základní zákony, vyhlášky, na ízení EU, 

pop ípad  normy.  

Zákon č. 194/2010 Sb. o ve ejných službách v p eprav  cestujících, jehož obsahem  

je definice dopravní obslužnosti na území České republiky. Definuje také kdo a za jakých 

podmínek je objednavatel dopravní obslužnosti a kdo dopravce. Poslední část zákona 

se zabývá dopravním plánováním. (4) 

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční doprav  se zabývá podmínkami provozování silniční 

dopravy, definuje vše, co náleží do silniční dopravy a stanovuje podmínky pro podnikání 

v oblasti silniční dopravy. Je v n m vymezeno n kolik základní pojm  z oblasti dopravy. 

Stanovuje podmínky pro vydávání koncesí. Poslední část zákona se týká linkové osobní 

dopravy a upravuje vztahy mezi cestujícíma dopravcem. (7) 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích upravuje pravidla 

provozu na pozemních komunikacích. Stanovuje práva a povinnosti účastník  silničního 

provozu, pravidla silničního provozu, úpravu a ízení provozu na pozemních komunikacích. 

Součástí zákona jsou také pravidla týkající se idičských oprávn ní. (8) 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce upravuje pracovn  právní vztahy, vymezuje 

práva a povinnosti zam stnanc  a zam stnavatel . Upravuje formy a podmínky vzniku 

a zániku pracovn právního vztahu. Z hlediska dopravy je d ležitá hlava III zákona, která 

stanovuje p estávky v práci a bezpečnostní p estávky. (9) 
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Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční doprav , stanoví zp -

sob vedení záznamu o dob  ízení vozidla, bezpečnostních p estávkách a dob  odpočinku 

a záznamu o provozu vozidla. eší podmínky pro vydání povolení k provozování silniční 

dopravy pro cizí pot eby a pro provozování taxislužby včetn  zp sob  označení silničního 

motorového vozidla obchodním jménem dopravce a označení vozidel taxislužby. Stanoví 

podmínky prokazování a požadavky na odbornou zp sobilost, upravuje obsah a rozsah 

zkoušek k jejímu získání a podrobnosti o jejich skládání. Rovn ž eší p epravu nebezpečných 

v cí. (6) 

Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních ádech ve ejné linkové dopravy upravuje 

podmínky zpracování J . Každá linka s platnou licencí musí mít zpracován J . Vyhláška 

stanovuje p ípady, kdy a jak se ády m ní, upravuje jejich zve ejňování a stanovuje grafickou 

podobu značek v nich uvedených. Je v ní také upraven obsah J  pro m stskou hromadnou 

dopravu u kterých stačí uvád t zjednodušené číslo linky. Na zastávkových jízdních ádech 

mohou být uvedeny pouze následující zastávky a časy odjezd  jednotlivých spoj  apod. (10) 

Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 definuje, pravomoci 

orgán  ve ejné správy vzhledem k p eprav  cestujících. Stanovuje rovn ž náležitosti a obsah 

smluv, podmínky pro poskytování kompenzací. eší rovn ž problematiku délky uzavírání 

smluv s dopravci ve ve ejné linkové doprav , je to maximáln  na 10 let. Dle tohoto na ízení 

nesmí být kompenzace pro poskytovatele ve ejné služby v tší než čistý finanční dopad. 

Ten tvo í negativní i pozitivní dopady plynoucí ze závazku ve ejné služby a p íjmy 

provozovatele. (3) 

ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní uzly 

a stanovišt  určuje všeobecné zásady navrhování staveb nových a zm n staveb existujících 

zastávek MHD a zastávek linkové osobní dopravy. Neplatí pro m stské rychlodráhy a lanové 

dráhy. Norma eší t íd ní zastávek, společná ustanovení, umisťování zastávek, ešení 

dopravních ploch zastávek a jejich vybavení, kdy vedle označování zastávek obsahuje 

zvláštní ustanovení v nované ochran  cestujících. (11) 

1.3 Vymezení možných variant pro trasu zavád né linky 

Jak je uvedeno v úvodu, v současné dob  je dostupnost služeb MHD pro ulici na Labišti 

a p ilehlé ulice zabezpečována provozem autobusových a trolejbusových linek č. 2, 6, 13, 18 

a 99 po ulici kpt. Bartoše (viz obrázek 1). Docházková vzdálenost z ulice Na Labišti 

na nejbližší zastávku MHD Lidická činí p ibližn  šest set metr  s docházkovým časem 
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cca osm minut. Tyto hodnoty jsou, zejména pro d ti, matky s d tmi, seniory a osoby 

s jakýmkoli postižením nevyhovující.  

Dle ČSN 73 6425-1 (11) se mají zastávky ve ejné linkové dopravy, které zajišťují 

místní dopravní obslužnost, umísťovat tak, aby docházková vzdálenost z výchozích 

a cílových míst v obci nebyla v tší než 500 m což p i rychlosti ch ze 4,5 km/h (75 m/min) 

činí časov  6,66 min. Nicmén  zdroj (12) uvádí, že se stoupající vzdáleností budou cestující 

využívání ve ejné hromadné dopravy stále více odmítat, a proto by v norm  uvád ná 

vzdálenost do 500 m m la být maximáln  dodržena, zároveň navrhuje jako první pásmo 

pro docházkovou vzdálenost 250 m, tedy analogicky časov  3,33 min. 

Pro zlepšení stávající dostupnosti a vytvo ení podmínek pro zp ístupn ní služby MHD 

obyvatel m ulice na Labišti a p ilehlých ulic tato práce zhodnotí ob  v úvodu nastín né 

varianty, tedy prodloužení n které stávající linky MHD po ulici kpt. Bartoše do této lokality, 

nebo prodloužení n které linky končící na terminálu Hlavní nádraží do uvažované lokality.  

Zdroj: (13) 

Obrázek 1: Plán sítě linek MHD Pardubice 

Po prostudování map m stského obvodu Polabiny, ve kterém se ulice na Labišti 

nachází, a po prostudování Rámce udržitelné m stské mobility, viz zdroj (1), pro Pardubice 

a zhodnocení systému MHD m sta Pardubic, m žeme konstatovat, že zavedení zcela nové 

linky pro obsluhu by bylo, vzhledem ke komplikovanosti systému MHD a vytíženosti daného 

sm ru neúčelné a nákladné. V úvahu proto p ichází pouze výše zmín né varianty, pro které 
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lze uvažovat n kolik možných tras. Všechny tyto trasy vždy začínají k ižovatkou ulic 

kpt. Bartoše a Lonkova. Pro podrobný popis jednotlivých tras je nutné definovat n kolik 

vybraných míst na t chto trasách, tyto jsou uvedeny v tabulce č. 1. Pro zp ehledn ní budou 

v práci názvy jednotlivých míst (bod ) popisovaných tras uvedeny pomocí po adových čísel 

z této tabulky.  

Tabulka 1: Tabulka míst pro popis možných tras zaváděné linky 

Zdroj: autor 

Navrhované trasy jsou vedeny po ulicích Lonkova, Na Labišti, Gagarinova, Odborá  

a Lidická. P evážnou část t chto ulic pokrývá živičný povrch, pouze část ulice Gagarinova 

má povrch betonový. Provoz na t chto ulicích je obousm rný, vyjma ulice Na Labišti, která 

je z v tší části jednosm rná, se sm rem jízdy z bodu 2 do bodu 3. Maximální zúžení 

jednotlivých ulic činí 6,7 metr  (m eno autorem). 

V ulicích p icházejících v úvahu pro jednotlivé trasy dochází k nepovolenému 

parkování vozidel podél komunikací, které je v rozporu se zákonem o provozu na pozemních 

komunikacích (8). V n kterých p ípadech pak dochází i k nepovolenému a svévolnému 

P. č. Název místa Koordináty 

1. K ižovatka ulic kpt. Bartoše a Lonkova  50°02’26,932” N 15°45’15,300” E 

2. K ižovatka ulic Lonkova a Na Labišti vjezd 50°02’36,427” N 15°45’40,923” E 

3. K ižovatka ulic Lonkova a Na Labišti výjezd 50°02’31,400” N 15°45’36,720” E 

4. K ižovatka ulic Lonkova a Gagarinova 50°02’39,971” N 15°45’39,504” E 

5. K ižovatka ulic Gagarinova a Odborá  50°02’38,544” N 15°45’28,080” E 

6. K ižovatka ulic Odborá  a Lidická 50°02’36,533” N 15°45’28,170” E 

7. K ižovatka ulic Lidická a kpt. Bartoše 50°02’33,598” N 15°45’13,693” E 

8. Zastávka MHD Lidická 50°02’28,795” N 15°45’15,125” E 

9. Navrhovaná zastávka MHD Na Labišti 50°02’34,386” N 15°45’38,646” E 

10. Navrhovaná zastávka MHD Lonkova  50°02’31,044” N 15°45’35,746” E 

11. Navrhovaná zastávka MHD Odborá  50°02’37,916” N 15°45’27,870” E 

12. Navrhovaná zastávka MHD Lonkova parkovišt   50°02’39,261” N 15°45’40,459” E 

13. Navrhovaná zastávka MHD Lidická 2  50°02’33,659” N 15°45’16,139” E 

14. Navrhovaná zastávka Gagarinova 50°02’39,401” N 15°45’38,184” E 
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označování parkovacích míst vodorovným značením, tímto jednáním samoz ejm  dochází 

k omezení pr jezdné ší ky komunikace. Je to problém zejména v ulici Na Labišti, která 

je jednosm rná a v ulici Lonkova mezi body 2 a 4, kde je proto nutno jezdit kyvadlovým 

zp sobem, ačkoli je komunikace pro obousm rný provoz dostatečn  široká. 

1.3.1 Popis první varianty  

První varianta navrhovaná trasa začíná v bod  1 a vede po ulici Lonkova do bodu 3, 

po odbočení vlevo pokračuje cca 30 metr  ulicí na Labišti k odbočení vlevo na parkovišt  

v majetku firmy OPAZ s.r.o., kde autor p edpokládá vybudování zastávky MHD Lonkova 

parkovišt  (bod 12). Odtud se trasa vrací ulicí Lonkova do bodu 1. Pro názornost je trasa 

zvýrazn na v obrázku č. 2. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (14) 

Obrázek 2: První varianta trasy 

 Základním p edpokladem pro užití této varianty je vy ešení majetkoprávních vztah , 

protože zastávka je umíst na na sporadicky užívaném parkovišti soukromé firmy OPAZ s.r.o. 

Zároveň by bylo nutné provést n kolik stavebn  technických úprav prostoru navrhované za-

stávky a p íjezdu k ní, zejména její z ízení a vybavení, z ízení vjezdu z ulice na Labišti, 

a to buď odstran ním betonových kv tináč , nebo vybudováním vjezdu nového 

viz obrázek 3. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 3: Umístění zastávky a vjezdů u první varianty  



 

19 

 

1.3.2 Popis druhé varianty 

Druhá varianta trasy rovn ž začíná v bod  1 a vede po ulici Lonkova do bodu 2, 

po odbočení vlevo pokračuje ulicí Na Labišti na autorem p edpokládanou zastávku MHD 

Na Labišti (bod 9). Dále trasa pokračuje ulicí Na Labišti do bodu 3 a po odbočení vpravo dále 

ulicí Lonkova do bodu 1. Pro názornost je trasa zvýrazn na v obrázku č. 4. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (14) 

Obrázek 4: Druhá varianta trasy 

Tato varianta je nejmén  náročná na stavebn  technické úpravy prostoru navrhované 

zastávky. Dle názoru autora by u této varianty postačovalo osazení označníku a z ízení 

vodorovného dopravního značení V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu viz obrázek 5, toto 

ešení vyvolává nutnost vy ešení svévolného parkování obyvatel podél komunikace formou 

úpravy svislého dopravního značení osazením dopravních značek B29 Zákaz stání a zvýšenou 

frekvencí pr jezdu hlídek m stské policie pro vymožení zavedeného opat ení na počátku jeho 

účinnosti. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 5: Umístění zastávky u druhé varianty  
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1.3.3 Popis t etí varianty 

T etí variantní trasa rovn ž začíná v bod  1 a vede po ulici Lonkova k propojení ulic 

Lonkova a Lidická, po odbočení vlevo a na konci propojeni, po odbočení vpravo pokračuje 

ulicí Lidická na autorem p edpokládanou zastávku MHD Lidická (bod 14). Dále trasa 

pokračuje zp t po ulici Lidická a po odboční vpravo d o bodu č. 4, po ulici Lonkova a zp t 

do bodu 1. Pro názornost je trasa zvýrazn na v obrázku č. 6. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (14) 

Obrázek 6: T etí varianta trasy 

Tato varianta stejn  jako první je značn  náročná na stavebn  technické úpravy prostoru 

navrhované zastávky a zejména vybudování točny rozší ením propojení ulic Lidická 

a Lonkova, které je v současnosti chodníkem. Dále by bylo nutné zrušit nebo posunout na toto 

propojení vázaný p echod pro chodce. Toto ešení rovn ž vyvolává nutnost vy ešení 

svévolného parkování obyvatel podél komunikací formou úpravy svislého dopravního 

značení osazením dopravních značek B28 Zákaz zastavení nebo B29 Zákaz stání a zvýšenou 

frekvencí pr jezdu hlídek m stské policie pro vymožení zavedeného opat ení na počátku jeho 

účinnosti. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 7: Umístění zastávky u t etí varianty  
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1.3.4 Popis čtvrté varianty 

Stejn  jako p edchozí i tato varianta začíná v bod  1 a vede po ulici Lonkova 

na autorem p edpokládanou zastávku MHD Lonkova (bod 10) poté dále do bodu 4, 

po odbočení vlevo pokračuje ulicí Gagarinova do bodu 5, kdy po odbočení vlevo vede ulicí 

Odborá  na autorem p edpokládanou zastávku MHD Odborá  (bod 11), poté dále do bodu 6 

a po odbočení vpravo ulicí Lidická na k ižovatku s ulicí kpt. Bartoše. Pro názornost je trasa 

uvedena v obrázku č. 8. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (14) 

Obrázek 8: Čtvrtá varianta trasy 

Tato varianta je oproti p edchozím nejdelší. Z d vodu prodloužení trasy do ulic 

Gagarinova, Odborá  a Lidická, p edpokládá autor z ízení dvou zcela nových zastávek 

bod 10 a 11 na trase viz obrázek č. 8. Stejn  jako u druhé varianty v minimalistickém ešení 

by u této varianty postačovalo osazení označník  zastávek a z ízení vodorovného značení 

V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu viz obrázky č. 9 a 10. Rovn ž toto ešení vyvolává 

nutnost vy ešení svévolného parkování obyvatel podél komunikace zejména v zúžení mezi 

body 2 a 4 formou úpravy svislého dopravního značení osazením dopravních značek 

B28 Zákaz zastavení nebo B29 Zákaz stání a zvýšenou frekvencí pr jezdu hlídek m stské 

policie pro vymožení zavedeného opat ení na počátku jeho účinnosti.  

V p ípad  zavedení varianty odklonu stávající linky do této oblasti by u této trasy bylo 

nutno z ídit zastávku Lidická 2, protože touto trasou je vynechána zastávka Lidická.  
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Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 9: Umístění zastávky Lonkova 

 

Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 10: Umístění zastávky Odborá ská u čtvrté varianty 

1.4 Výb r vhodné linky pro obsluhu 

V současné dob  je v systému MHD m sta Pardubic provoz nejbližších možných linek 

MHD pro ulici na Labišti realizován provozem autobusových a trolejbusových linek č. 2, 6, 

13, 18 a 99 po ulici kpt. Bartoše viz obrázek č. 1. Linky č. 2 a 13 jsou trolejbusové, linky 6, 

18 a 99 jsou autobusové, linka č. 99 slouží pro noční provoz. Dále budou v práci uvažovány 

i linky, které končí na terminálu Hlavní nádraží, tedy linky 3, 9, 12, 15,16, 17, 24, 26, 33 a 90. 

Z t chto linek jsou linky 3 a 33 trolejbusové a ostatní jsou autobusové. 

Denní provoz v Pardubicích je zajišťován 19 hodin v dob  od 4:30 do 23:30 hodin a linky 

lze podle zdroje (1) rozd lit následujícím zp sobem na: 

Páte ní linky, které jasn  vyčnívají ze systému MHD. T chto linek je sedm a zajišťují 

spojení lidnatých m stských částí s širším st edem m sta. V souvislosti s touto prací se jedná 

konkrétn  o linky č. 2, 3, 6, 13. Tyto linky zajišťují dominantní sm ry, a jsou vedeny 
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výhradn  jako diametrální, spojují tak rovn ž jednotlivé sídelní oblasti navzájem. Základním 

(systémovým) intervalem je na páte ních linkách 10 minut ve špičce a 15 minut v sedle, 

na lince č. 2 je provozován interval 15 minut celodenn .  

Doplňkové linky zajišťují bez p estupu silné p epravní vztahy v t ch sm rech, v nichž 

nejsou vedeny páte ní linky, zajišťují obsluhu mén  lidnatých m stských částí, nebo doplňují 

v určitém úseku p epravní nabídku jiných linek. Pro tuto práci se jedná o linky č. 9, 12, 15 

a 33. Tyto linky mají zpravidla špičkový interval mezi 20–30 minutami, v sedle 

pak 30–60 minut, pop . nejsou v sedle provozovány.  

P ím stské linky p esto, že vykonávají p epravní práci i v rámci samotných Pardubic, 

jsou primárn  určeny k obsluze p ím stských oblastí Pardubic, zpravidla samostatných obcí. 

Jedná se linky č. 16, 17, 18 a 24. Na pomezí linek p ím stského charakteru však stojí i n které 

výše uvedené linky, které krom  svého primárního účelu na území m sta zajišťují i obsluhu 

sousedních obcí (zejména linky č. 3, 9, 12 a 15).  

Účelové linky jsou sice provozovány v režimu ve ejné linkové dopravy, 

ale jsou na nich provozovány prakticky pouze účelové spoje zacílené na konkrétní skupiny 

cestujících. Pro tuto práci je relevantní pouze linka č. 90, zavedená pro zajišt ní dovozu 

a odvozu cestujících leteckých linek na pardubickém letišti.  

Rozd lení linek podle zp sobu jejich trasování je v či poloze centra Pardubic v tšina 

linek vedena jako diametrální, tedy spojují dv  okrajové části m sta p es jeho centrum. 

Za radiální, zde zmiňované lze označit pouze linky č. 3, 12, 15, 16, 17, 24 a 90, které 

jsou ukončeny v centru m sta.  

 

Zdroj: (13) 

Obrázek 11: Ukázka vedení trolejbusových a autobusových linek č. 6 
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Na trolejbusové linky jsou nasazována vozidla Škoda 30Tr a Škoda 26Tr Solaris 

oba tyto typy mohou být vybaveny p ídavným vzn tovým agregátem, dále jsou nasazována 

starší vozidla Škoda 24Tr, Škoda 21Tr a zcela výjimečn  ješt  trolejbusy Škoda 14Tr. (13)  

Pro obsluhu autobusových linek má DPMP ve vozovém parku celkem 79 vozidel 

n kolika typ , zejména nízkopodlažní a nejpočetn jší autobus Iribus City B, kterých 

je ve vozovém parku dopravního podniku celkem 32 ks a druhé nejpočetn jší vozidlo Iveco 

Irisbus Citelis CNG, kterých je celkem 22 ks. Další vozidla ve vlastnictví DPMP, které 

lze nasadit na autobusové linky jsou vozidla Iveco Urbanway 12M – 6 ks, Iveco 

Crossway LE – 5 ks, Iveco Irisbus Citelis 12M – 4 ks. Jediné autobusy, které nejsou 

nízkopodlažní, a které lze rovn ž v p ípad  nouze nasadit jsou renovované Karosy B930-950 

v počtu 10 ks. Všechny autobusy mají obdobné základní technické parametry, 

viz tabulka č. 2, liší se pouze použitým pohonným agregátem a pln ním ekologických norem 

v rozmezí EURO 3–6. (13) 

Tabulka 2: Tabulka hlavní technické údaje vozidel 

Hlavní technické údaje vozidel 

Délka    max. 12 050 mm 

Ší ka    max. 2 550 mm 

Maximální výška    max. 3 230 mm 

Celková max. hmotnost na p ední nápravu    max. 7 200 kg 

Celková max. hmotnost na zadní nápravu    max. 12 500 kg 

Zdroj: Autor na podkladě (13) 

Z d vodu ekonomicky a technicky náročné realizace zavedení infrastruktury 

pro provoz trolejbusové linky, nedostatku trolejbus  s p ídavným agregátem a jejich 

pom rn  technicky a časov  náročnému odpojování a p ipojování k síti nebudou 

trolejbusové linky pro tuto práci uvažovány jako vhodné. Toto rozhodnutí 

pak podporují i náklady na kilometr provozu trolejbus , z výročních zpráv DPMP, 

které jsou cca o 10 % vyšší než u autobus . 

V další části práce rovn ž nebude uvažována autobusová noční linka č. 99, protože 

vzhledem k interval m jízdy jednotlivých spoj  se stávající docházková doba cca 8 min 

jeví jako dostačující.  

Ze zbývajících linek bude na základ  kritérií uvedených v tabulce č. 3 vybrána 

nejvhodn jší linka pro zabezpečení obsluhy ulice na Labišti, na základ  tohoto výb ru bude 

určena i varianta obsluhy stanovená v úvodu. Váhy jednotlivých kritérií výb ru 

jsou ohodnoceny stejn , a to 10 body, pouze váha doby jízdy spoje je p evzata a odečítá 
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se od p edchozích vah kritérií. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena znaménky +, 0, -, která 

určují i znaménka jednotlivých vah. 

1. Kritérium – typ linky, páte ní linky jejich zatížení na hlavních sm rech p epravního 

proudu je diskriminuje, doplňkové linky jsou nejvhodn jší a p ím stské s účelovými 

neutrální. 

2. Kritérium – zp sob trasování, diametrální linky jsou z d vodu pr jezdu centrem 

diskriminovány, radiální z d vodu ukončení v centru jsou up ednostn ny. 

3. Kritérium – četnost spoj , linky s vyšším počtem spoj  ve špičce jsou zvýhodn ny. 

4. Kritérium – doba jízdy spoje, p evzata jízdní doba spoje. 

Tabulka 3: Tabulka hodnocení kritérií pro výběr vhodné linky 

Kritérium\linka 6 9 15 16 17 18 24 26 90 

1 typ linky 

- + + 0 0 0 0 0 0 

-10 10 10 0 0 0 0 0 0 

2 zp sob trasování 
- + + + + - + + + 

-10
 

10 10 10 10 -10 10 10 10 

3 četnost spoj  

+ + - - - - - - - 

10 10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

4 doba jízdy spoje -32
 

-24 -29 -25 -27 -49 -24 -14 -8 

Celkové hodnocení -42
 

6 -19 -25 -37 -69 -24 -14 -8 

Zdroj: autor na podkladě (13) 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vhodnou linkou pro zavedení dopravní 

obslužnosti dané oblasti je autobusová linka č. 9: Hlavní nádraží – H rka – Spojil, točna 

– Sezemice pošta a zp t ve sm ru A „Hlavní nádraží – Sezemice pošta“, který bude využit 

pro obsluhu ulice na Labišti a jedin  s touto částí linky, pokud nebude uvedeno jinak, bude 

nadále v práci počítáno. Pro výpočty technických ukazatel  bude využita pouze část linky 

ve sm ru A, neboť všechny spoje tohoto sm ru jedou jen na trase Hlavní nádraží – H rka 

s dobou jízdy 14 minut. Analogicky je doba jízdy ve sm ru B 17 minut. (13) 

Dále z hodnocení linek vyplývá, že bude využita varianta obsluhy 2, tedy 

prodloužení linky č. 9 z Hlavního nádraží do cílové oblasti. Cestující budou tedy 

p epravování na terminál Hlavní nádraží s mezizastávkou Albert, odkud budou 

p estupovat na další linky MHD, zastávka Lidická nebude obsluhována. 
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2 URČENÍ VHODNÉ TRASY PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Cílem druhé kapitoly této práce je na základ  v první kapitole popsaných tras zhodnotit 

a určit nejvýhodn jší trasu. Tato bude spolu s určenými technologickými ukazateli 

a vypočteným p epravním potenciálem podkladem pro návrhovou část práce. U každé 

varianty budou popsány nevýhody a výhody jednotlivých tras, a na základ  jejich zhodnocení 

bude vybrána ta podle autora nejvýhodn jší varianta. 

2.1 Zhodnocení variant 

Z d vodu seznámení se s místními podmínkami, a z d vodu získání dat pot ebných 

pro určení jízdních dob a vzdáleností nutných pro konstrukci J  v návrhové části práce 

provedl autor rekognoskaci, empirický pr zkum navrhovaných tras a provedl sérii vlastních 

m ení. Data z nich byla pro p ehlednost zaznamenána v Protokolech o m ení (p íloha A) 

a zpracována v tabulkách publikovaných v této práci. Doby pobytu na zastávce jsou m eny 

od začátku bržd ní p es zastavení a pobyt na zastávce po znovudosažení cestovní rychlosti, 

doby jízd v tabulkách jsou m eny včetn  pobytu na zastávkách. V rámci výpočt  je doba 

jízdy ze zastávky Hlavní nádraží do bodu 1 (tabulka 1) p evzata z empirického pr zkumu 

autora a činí 1 minutu 40 sekund, vzdálenost pak je 963 metr  (p íloha A). Pro určení jízdní 

doby z bodu 7 (tabulka 1) na Hlavní nádraží bylo postupováno analogicky a jízdní doba činí 

3 minuty 20 sekund a vzdálenost činí 1 216 metr  (p íloha A). Jízdní doby již zahrnují možná 

zdržení na trase. 

2.1.1 Zhodnocení první varianty  

Ze všech uvažovaných variant je první varianta trasy nejkratší, celková délka z bodu 

č. 1 po p edpokládané trase zp t do bodu č. 1 je 887 metr , vzdálenost zastávky z bodu 1 

je poté 456 metr . Autorem zjišt ná celková jízdní doba činí 2 minuty 31 sekund včetn  

pobytu na zastávce, jízdní doba z bodu 1 na p edpokládanou zastávku 

pak 1 minutu 17 sekund (tabulka č 4). 

Zápory této trasy spočívají v nutnosti vypo ádání majetkoprávních vztah  

se soukromým vlastníkem, firmou OPAZ a.s., která vlastní pozemky nutné pro z ízení 

p edpokládané zastávky a p íjezdu k ní (obrázek č. 3). P i současné kupní cen  pozemk  

v Pardubicích se toto ešení dostává mimo ekonomickou realitu. Jiné ešení majetkoprávních 

vztah  pak je časov  pom rn  náročná záležitost, která brání okamžitému zavedení této 

varianty. Z t chto jednání by pak vyplynulo technické ešení p íjezdu a umíst ní zastávky. 
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Ob  ešení uvedená v první kapitole (obrázek 3) jsou značn  ekonomicky náročná. 

V neposlední ad  tato varianta svým umíst ním obslouží nejmenší obytné území a generuje 

tak nejmenší p epravní potenciál. 

Kladem této varianty je, že je ze všech variant tato nejkratší, a má tak nejmenší dopad 

do konstrukce aktualizovaných J , současn  zp sobuje nejmenší p ímé náklady na její 

realizaci. Tato varianta zp sobuje nejmenší dopad do statické dopravy v dané oblasti, neboť 

jejím zavedením by došlo k záboru části, v současné dob  sporadicky využívaného parkovišt  

výše zmín né soukromé firmy. 

Tabulka 4: Tabulka hodnot jízdních dob a vzdáleností pro první variantu  

P. č. 

Nastavená 
rychlost 

tempomatu 

(km/h) 

Pr m r-

ná rych-

lost 

(km/h) 

Celková 
doba jízdy 
(h:min:s) 

Doba jízdy 
na zastáv-

ku 

(h:min:s) 

Doba zdr-

žení na 
zastávce 

(s) 

Vzdálenost 
na zastávku 

(m) 

Celková 
vzdálenost 

(m) 

1. 20 18,35 0:02:47 0:01:33 18 456 893 

2. 20 17,95 0:02:46 0:01:30 16 449 886 

3. 20 18,10 0:02:50 0:01:31 19 460 896 

4. 20 18,23 0:02:48 0:01:29 19 453 883 

5. 20 18,05 0:02:46 0:01:30 16 451 880 

Dílčí pr m r 18,14 0:02:47 0:01:31 18 454 888 

6. 25 22,90 0:02:24 0:01:13 21 462 892 

7. 25 22,68 0:02:21 0:01:12 20 452 869 

8. 25 22,76 0:02:12 0:01:12 19 457 888 

9. 25 22,95 0:02:25 0:01:10 20 449 894 

10. 25 22,84 0:02:21 0:01:13 18 461 872 

11. 25 22,80 0:02:24 0:01:16 22 455 870 

12. 25 22,92 0:02:20 0:01:12 19 459 896 

13. 25 22,88 0:02:21 0:01:14 20 459 879 

14. 25 22,98 0:02:18 0:01:11 18 456 898 

15. 25 22,70 0:02:23 0:01:12 18 453 873 

Dílčí pr m r 22,84 0:02:21 0:01:13 20 456 883 

16. 30 25,14 0:02:40 0:01:18 22 458 892 

17. 30 25,30 0:02:28 0:01:04 23 452 881 

18. 30 25,21 0:02:19 0:01:05 22 455 889 

19. 30 25,45 0:02:22 0:01:05 23 459 896 

20. 30 25,10 0:02:18 0:01:06 24 460 898 

Dílčí pr m r 25,24 0:02:25 0:01:08 23 457 891 

Výsledný pr m r 21,15 0:02:31 0:01:18 20 456 887 

Zdroj: Autor na základě p ílohy A 



 

28 

 

2.1.2 Zhodnocení druhé varianty 

Celková délka druhé varianty z bodu 1 plánovanou trasou zp t do bodu 1 je 1395 metr , 

vzdálenost p edpokládané zastávky z bodu 1 pak je 804 metr . Autorem zjišt ná celková 

jízdní doba činí 3 minuty 51 sekund včetn  pobytu na zastávce, jízdní doba z bodu 1 

na p edpokládanou zastávku pak 2 minuty 15 sekund (tabulka č 5). 

Zápory této varianty spočívají v relativn  problematickém umíst ní uvažované 

zastávky vzhledem k výjezd m z garáží v ulici Na Labišti a pom rn  velký zásah do statické 

dopravy v této ulici, kdy bude nutno omezit, v současné dob  hojn  užívané parkování 

vozidel podél komunikace. Zhoršené nájezdové úhly pro autobusy, kdy projetí je možné 

a reálné, nicmén  se zvýšenou opatrností. Zároveň lze p edpokládat pom rn  značný odpor 

obyvatel nejbližších dom  s umíst ním zastávky a provozem MHD. 

Tabulka 5: Tabulka hodnot jízdních dob a vzdáleností pro druhou variantu 

P. č. 

Nastavená 
rychlost 

tempomatu 

(km/h) 

Pr m rná 
rychlost 

(km/h) 

Celková 
doba jízdy 
(h:min:s) 

Doba 

jízdy na 
zastávku 
(h:min:s) 

Doba zdr-

žení na 
zastávce 

(s) 

Vzdálenost 
na zastávku 

(m) 

Celková 
vzdálenost 

(m) 

1. 20 18,45 0:04:55 0:02:45 17 805 1399 

2. 20 17,87 0:04:39 0:02:42 16 804 1415 

3. 20 17,80 0:04:37 0:02:41 18 807 1400 

4. 20 18,32 0:04:34 0:02:40 16 801 1414 

5. 20 18,27 0:04:36 0:02:40 15 806 1401 

Dílčí pr m r 18,14 0:04:40 0:02:42 16 805 1406 

6. 25 21,43 0:03:51 0:02:07 19 804 1405 

7. 25 22,09 0:03:43 0:02:09 20 807 1398 

8. 25 22,73 0:03:35 0:02:10 18 806 1387 

9. 25 22,91 0:03:33 0:02:10 21 803 1386 

10. 25 22,78 0:03:38 0:02:07 18 802 1390 

11. 25 22,84 0:03:36 0:02:10 19 801 1388 

12. 25 22,73 0:03:39 0:02:07 21 806 1394 

13. 25 22,19 0:03:40 0:02:10 20 804 1389 

14. 25 22,39 0:03:37 0:02:07 21 804 1366 

15. 25 22,25 0:03:42 0:02:07 22 803 1400 

Dílčí pr m r 22,43 0:03:39 0:02:08 20 804 1390 

16. 30 24,40 0:03:12 0:01:54 24 807 1385 

17. 30 24,60 0:03:16 0:01:55 23 802 1392 

18. 30 24,99 0:03:14 0:01:55 22 804 1377 

19. 30 24,88 0:03:14 0:01:54 24 806 1400 

20. 30 24,48 0:03:15 0:01:55 25 805 1394 

Dílčí pr m r 24,65 0:03:14 0:01:55 24 805 1390 

Výsledný pr m r 21,74 0:03:51 0:02:15 20 804 1395 

Zdroj: Autor na základě p ílohy A 
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Klady této varianty jsou dobrý pom r mezi časovou ztrátou k dosažení cíle ostatních 

zákazník  a počtem potenciálních zákazník . Tato varianta je nejmén  náročná na stavebn  

technické úpravy prostoru navrhované zastávky, dle názoru autora by u této varianty postačo-

valo osazení označníku a z ízení vodorovného dopravního značení V11a Zastávka autobusu 

nebo trolejbusu (viz obrázek 5). 

2.1.3 Zhodnocení t etí varianty 

Tato varianta je ze všech nejdelší, celková délka této varianty je 1746 metr , vzdálenost 

zastávky z bodu 1 pak je 916 metr . Autorem zjišt ná celková jízdní doba z bodu 1, po trase 

viz obrázek č. 6, zp t do bodu č. 1 činí 5 minut 1 sekundu včetn  pobytu na zastávce, jízdní 

doba z bodu 1 na p edpokládanou zastávku pak 2 minuty 28 sekund (viz tabulka č 6). 

Tabulka 6: Tabulka hodnot jízdních dob a vzdáleností pro t etí variantu  

P. č. 

Nastavená 
rychlost 

tempomatu 

(km/h) 

Pr m r-

ná rych-

lost 

(km/h) 

Celková 
doba jízdy 
(h:min:s) 

Doba jízdy 
na zastáv-

ku 

(h:min:s) 

Doba zdr-

žení na 
zastávce 

(s) 

Vzdálenost 
na zastávku 

(m) 

Celková 
vzdálenost 

(m) 

1. 20 17,86 0:06:52 0:03:09 17 913 1746 

2. 20 17,57 0:06:59 0:03:08 16 921 1752 

3. 20 18,10 0:06:48 0:03:04 18 908 1741 

4. 20 17,72 0:06:55 0:03:03 17 920 1748 

5. 20 17,58 0:06:58 0:03:02 16 918 1749 

Dílčí pr m r 17,78 0:06:53 0:03:05 17 916 1747 

6. 25 21,43 0:05:17 0:02:34 19 916 1749 

7. 25 21,05 0:05:22 0:02:38 20 926 1720 

8. 25 21,3 0:05:25 0:02:35 18 920 1788 

9. 25 21,34 0:05:14 0:02:33 20 907 1741 

10. 25 21,48 0:05:28 0:02:33 18 915 1740 

11. 25 21,58 0:05:15 0:02:34 19 922 1739 

12. 25 21,33 0:05:24 0:02:32 21 904 1735 

13. 25 21,47 0:05:18 0:02:33 20 915 1746 

14. 25 21,52 0:05:21 0:02:35 18 925 1750 

15. 25 21,15 0:05:17 0:02:35 22 909 1739 

Dílčí pr m r 21,37 0:04:54 0:02:34 20 916 1745 

16. 30 23,65 0:04:26 0:02:18 24 918 1748 

17. 30 23,5 0:04:27 0:02:19 23 913 1744 

18. 30 23,48 0:04:27 0:02:20 25 915 1746 

19. 30 23,58 0:04:25 0:02:18 23 905 1739 

20. 30 23,52 0:04:28 0:02:21 24 922 1751 

Dílčí pr m r 23,55 0:04:26 0:02:19 24 915 1746 

Výsledný pr m r 20,90 0:05:01 0:02:28 20 916 1746 

Zdroj: Autor na základě p ílohy A  



 

30 

 

Zápory této trasy spočívají, stejn  jako u první varianty ve značn  náročných stavebn  

technických úpravách, zejména vybudování točny s rozší ením propojení ulic Lidická 

a Lonkova, které je v současnosti chodníkem. Dále by bylo nutné zrušit nebo posunout na toto 

propojení vázaný p echod pro chodce. Toto ešení rovn ž vyvolává nutnost vy ešení 

svévolného parkování obyvatel podél komunikací formou úpravy svislého dopravního 

značení. Dalším záporem je její nejv tší délka a nejdelší jízdní doba, která má nejv tší dopad 

do konstrukce J , vykazuje tedy i nejvyšší p ímé náklady 

Kladem této varianty je, že ze všech variant ešených jednou zastávkou generuje 

nejv tší p epravní potenciál. 

2.1.4 Zhodnocení čtvrté varianty 

Celková délka čtvrté varianty z bodu 1 do bodu 7 je 1491 metr , vzdálenost první 

p edpokládané zastávky z bodu 1 pak je 869 metr  a vzdálenost druhé p edpokládané 

zastávky z bodu 1 je 1133 metr . Autorem zjišt ná celková jízdní doba činí mezi body 1 a 7 

včetn  pobyt  na zastávkách 4 minuty 5 sekund, tedy 3,42 minut bez dob zdržení 

na zastávkách. Jízdní doba včetn  pobytu na zastávce z bodu 1 na první p edpokládanou 

zastávku činí 1 minutu 44 sekund a jízdní doba z bodu 1 na druhou p edpokládanou 

pak zastávku 2 minuty 50 sekund (viz tabulka č 5). 

Zápory této varianty jsou, že vyžaduje z ízení dvou nových zastávek, v budoucnu 

pak bude z ejm  nutná vým na zámkové dlažby na zastávce Odborá  za žulové kostky 

z d vodu jejich vyšší životnosti. Vyžaduje zásah do statické dopravy, a to nutnost 

zabezpečení zákazu zastavení mimo vyhrazená parkovací místa v podkapitole 1.3.4 

zmín ném zúžení mezi body 2 a 4 a v míst  zastávky Lonkova. V míst  zastávky Odborá  

to také znamená zrušení cca 5 parkovacích míst nutných pro vybudování zastávky Odborá . 

Klady této varianty jsou nízké nep ímé náklady na zavedení této varianty, jako 

ve druhé variant  se jedná v minimalistické verzi, pro okamžité zavedení, pouze o osazení 

označník  a vymezení zastávek vodorovným dopravním značením. Po celé trase jsou dobré 

nájezdové úhly a dobrá pr jezdnost pro vozidla MHD. Tato varianta svým vedením generuje 

nejv tší p epravní potenciál. 
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Tabulka 7: Tabulka hodnot jízdních dob a vzdáleností pro čtvrtou variantu  

P. č. 

Nastavená 
rychlost 

tempomatu 

(km/h) 

Pr -
m rná 

rychlost 

(km/h) 

Celková 
doba jízdy 
(h:min:s) 

Doba jízdy 
na zastávku 

(h:min:s) 

Doba po-

bytu na 

zastáv-

kách  

(s/s) 

Vzdálenost 
na zastávku 

(m) 

Celková 
vzdálenost 

(m) 

    I. II. I. II. I. II.  

1. 20 17,66 0:04:44 0:02:59 0:04:01 17 19 876 1135 1495 

2. 20 17,95 0:04:51 0:03:08 0:03:45 18 16 867 1129 1492 

3. 20 18,10 0:05:00 0:02:49 0:04:05 20 18 870 1138 1485 

4. 20 17,12 0:05:15 0:03:10 0:03:40 20 19 866 1131 1499 

5. 20 17,42 0:05:10 0:02:44 0:03:44 19 17 875 1139 1493 

Dílčí pr m r 17,65 0:05:05 0:02:58 0:03:51 19 18 871 1134 1493 

6. 25 22,90 0:03:51 0:02:16 0:03:08 21 23 864 1134 1488 

7. 25 22,68 0:04:05 0:02:17 0:03:09 20 19 866 1130 1494 

8. 25 22,76 0:03:57 0:02:18 0:02:59 18 19 872 1127 1489 

9. 25 22,95 0:03:59 0:02:18 0:03:05 17 20 877 1131 1485 

10. 25 22,84 0:04:07 0:02:17 0:02:48 19 18 869 1134 1495 

11. 25 22,80 0:03:45 0:02:16 0:03:01 17 21 863 1129 1497 

12. 25 22,92 0:03:50 0:02:17 0:03:15 22 20 874 1140 1491 

13. 25 22,88 0:04:00 0:02:17 0:02:50 18 23 870 1132 1488 

14. 25 22,98 0:03:52 0:02:16 0:02:44 19 18 867 1135 1492 

15. 25 22,70 0:03:44 0:02:18 0:02:51 20 17 869 1128 1484 

Dílčí pr m r 22,84 0:03:55 0:02:17 0:02:59 19 20 869 1132 1490 

16. 30 25,14 0:03:35 0:02:04 0:02:40 24 21 868 1129 1487 

17. 30 25,30 0:03:28 0:02:02 0:02:31 21 23 860 1137 1490 

18. 30 25,21 0:03:22 0:02:05 0:02:56 21 22 875 1133 1498 

19. 30 25,45 0:03:35 0:02:03 0:02:44 22 24 873 1136 1486 

20. 30 25,10 0:03:45 0:02:04 0:02:39 23 20 861 1126 1493 

Dílčí pr m r 25,24 0:03:33 0:02:04 0:02:42 22 22 867 1132 1491 

Výsledný pr m r 21,91 0:04:05 0:01:44 0:02:50 20 20 869 1133 1491 

Zdroj: Autor na základě p ílohy A 

2.2 Výb r vhodné trasy pro obsluhu 

Na základ  p edchozích zhodnocení byla stanovena následující kritéria, která byla 

pro p ehlednost vyhodnocena v tabulce č. 7. Váhy jednotlivých kritérií výb ru jsou určeny 

stejn , a to 10 body a jednotlivá kritéria jsou ohodnocena znaménky +, 0, -, která určují 

i znaménka vah. Trasa s nejvyšším kladným bodovým ohodnocením bude vybrána jako 

nejvhodn jší pro další práci.  
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1. Kritérium – délka trasy, delší trasy budou diskriminovány, 

2. Kritérium – nep ímé náklady na zavedení, varianty s vysokými nep ímými náklady 

na zavedení jsou diskriminovány, 

3. Kritérium – časová náročnost na zavedení – linky s vyšším časovým nárokem 

na zavedení jsou diskriminovány,  

4. Kritérium – odhadovaný p epravní potenciál, varianty generující vyšší p epravní 

potenciál jsou zvýhodn ny, 

5. Kritérium – dopad do statické dopravy, varianty s velkým dopadem do statické 

dopravy budou diskriminovány. 

Tabulka 8: Tabulka hodnocení kritérií pro výběr vhodné trasy 

Kritérium\varianta 1 2 3 4 

1 délka trasy 

+ 0 - 0 

10 0 -10 0 

2 nep ímé náklady na zave-

dení 

- + - 0 

-10
 

10 -10 0 

3 časová náročnost na zave-

dení 

- + - + 

-10 10 -10 10 

4 odhadovaný p epravní po-

tenciál 

- - 0 + 

-10 -10 0 10 

5 dopad do statické dopravy 

+ - - 0 

10 -10 -10 -10 

Celkové hodnocení -10
 

0 -40 10 

Zdroj: autor na podkladě (13) 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vhodnou trasou pro zavedení dopravní 

obslužnosti p edpokládané oblasti je varianta trasy č. 4 a jedin  s touto, pokud nebude 

uvedeno jinak, bude nadále v práci počítáno.  
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3 VÝPOČET P EPRAVNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI 

Jak uvádí zdroj (1), jsou Pardubice z hlediska osídlení charakterizovány soust ed ním 

p evážné v tšiny obyvatelstva v rozsáhlých sídlištních celcích, které byly vybudovaných mezi 

lety 1950 a 1990. Jedná se o sídlišt  Polabiny a Cihelna na severu m sta, Dubina, Drážka 

a Tesla na východ  m sta, Dukla a Višňovka na jihu m sta. Tato sídlišt  procházejí, do jisté 

míry i v současnosti, rozvojem a dochází zde k další bytové výstavb  m stského typu.  

„Ulice na Labišti leží v sídlišti Polabiny, které se nachází na b ehu Labe v místech, 

které nebylo možné kvůli značné vlhkosti dlouho osídlit, nacházelo se zde mnoho močálů, 

slepých ramen a  tůní. Výstavba v této lokalitě byla plánována již p ed druhou světovou 

válkou, ale odkládala se do doby, než bylo zregulováno koryto eky Labe a zamezilo 

se tak jeho každoročnímu vylévání z koryta. Sídliště Polabiny bylo nakonec vyprojektováno 

architekty Janem Krásným a Milošem Návesníkem v letech 1951–1953 a stavba začala v roce 

1960. Architekti rozdělili celé území na několik sídlištních okrsků, které měly celkem 

poskytnout bydlení pro cca 25 000 obyvatel. Okrsky byly budovány postupně, p ičemž 

výstavba každého z nich trvala cca 5 let, nicméně práce na okrscích se p ekrývaly.“ (16)  

3.1 Vymezení ulic a popisných čísel pro výpočet p epravního potenciálu 

Jednotlivé okrsky m stského obvodu Polabiny do sebe voln  p echází, a jsou od sebe 

odd leny nanejvýše hlavními ulicemi. Pro tuto práci jsou podstatné okrsek Polabiny 3, 

s v tšími panelovými domy a okrsek Polabiny 5, které jsou nejmladší, neodpovídají p vodní 

urbanistické koncepci a tvo í ji menší, adové domy. Okrsek Polabiny 3 je tvo en ulicemi 

B lehradská, Družby, Gagarinova, kpt. Bartoše, Ležák , Lidická, npor. Eliáše, Odborá , 

Partyzán , Valčíkova. Okrsek Polabiny 5 sestává z ulic B lehradská, Hradecká, Lonkova 

a ulice nové zástavby Na Labišti. Zdroj (16) 

Pro výpočet p epravního potenciálu budou zahrnuty domy dle čísel popisných uvnit  

jednotlivých docházkových pásem (viz obrázek 9). Jedná se tedy o panelové domy a čísla 

popisná 337; 355–387; 459–474; 781–486; 490–494, a také o adové domy v ulici na Labišti 

čísla popisná 521–534. Docházková pásma jsou vytýčená v obrázku č. 9, v souladu 

s podkapitolou 1.3 tak, že t etí pásmo je izochrona ve vzdálenosti cca 240 m 

od p edpokládané zastávky. Jedná se tedy o podle zdroje (12) první pásmo pro docházkovou 

vzdálenost, tedy analogicky časov  o docházkovou dobu 3,33 min, která je cca o polovinu 

nižší než současný stav. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8D%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slep%C3%A9_rameno
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%AF%C5%88
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Kr%C3%A1sn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_N%C3%A1vesn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1960
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Zdroj: Autor na podkladě (14) 

Obrázek 12: Docházková pásma z p edpokládaných zastávek 

Z výše popsaného vyplývá, že pro výpočet je nutno zahrnout 34 čísel popisných 

v panelových domech z okrsku Polabiny 3, současn  také 27 čísel popisných 

v panelových a 14 čísel popisných v adových domech z okrsku Polabiny 5. 

3.2 Vymezení vstupních dat a určení p epravního potenciálu oblasti 

Podle údaj  z Lexikonu obcí vydávaného Českým statistickým ú adem viz zdroj (17) 

žilo k 31. 10. 2013 v místní části Pardubic, Polabiny 17 170 obyvatel v 8 479 bytech. 

Pro výpočet jsou podstatné údaje z obvod  Polabiny 3 a 5.  

3.2.1 Vymezení vstupních dat 

Z d vodu nedostatku jiných zdroj  jsou výpočty d ležité pro určení p epravního 

potenciálu aproximovány na základ  výsledk  p edchozích kapitol a na základ  vstupních 

dat čerpaných ze zdroje (17), tato data jsou uvedena v tabulce č. 8. Pro výpočty je použit 

základní vzorec pro aritmetický pr m r. Pro další práci jsou dle názoru autora takto získané 

výsledky dostatečné p esné.  
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Tabulka 9: Tabulka počtu obyvatel a bytů 

Okres, obec, část 
obce (díl), 
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B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Polabiny 17 170 8 909 2 017 3 758 8 355 7 783 30 4 407 936 390 1 8 479 8 079 
Polabiny III 4 011 2 117 428 959 1 875 1 738 10 1 030 198 73 - 2 172 2 076 

Polabiny V 2 848 1 379 413 222 1 682 1 597 10 723 140 48 - 1 022 973 

Zdroj: (17) 

 Pro určení p epravního potenciálu je nezbytné znát počet potenciálních zákazník , kte í 

by mohli využít služeb MHD. Toto vyčíslení je uvedeno v tabulce č. 9., do výpočtu vstupují 

výsledky podkapitoly 3.1 a hodnoty z tabulky č. 8. 

Tabulka 10: Tabulka počtu obyvatel a bytů v docházkové vzdálenosti 
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Polabiny III panelové domy 1,93 28,44 34 966 1866 

Polabiny V panelové domy 2,93 27,79 27 750 2198 

Polabiny V adové domy 2,93 2 14 28 82 

Celkem 75 1 744 4 146 

Zdroj: autor na základě (17) 

Z výsledk  tabulky č. 9 vyplývá, že v docházkové vzdálenosti p edpokládaných za-

stávek MHD se nachází cca 75 vchod  (čísel popisných) s 1 744 byty, ve kterých žije 

4 146 obyvatel, kte í mohou být potencionálními zákazníky DPMP. 

3.2.2 Určení p epravního potenciálu oblasti 

Pro další výpočty je také nutné určit typické ukazatele počtu vykonaných 

cest pro pr m rný pracovní den, t mi jsou zejména denní počet cest mobilních osob a počet 

denních cest všech osob ve zkoumané oblasti, které jsou podle zdroje (18) bez ohledu 

na velikost m sta a ostatní ukazatele následující: 
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 počet denních cest mobilních osob cca 3,5, 

 počet denních cest všech osob den: cca 2,8. 

Pro výpočet byl ze zdroje (18) p evzat i p edpokládaný (dotázaný) modal split MHD, 

tedy její podíl preference na dopravním výkonu na území m sta, který činí pro m sta 

do 100 000 obyvatel cca 25–50 %. Pom rn  značné rozp tí hodnot je zap íčin no použitou 

dotazovací metodikou. 

K výpočtu bude použita hodnota počtu cest všech osob, tedy 2,8 a počet obyvatel 

z podkapitoly 3.2.1, dosazením do vzorce 1 získáme výsledky p epravního potenciálu, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

=  ∙  ∙ 𝑽                                  [ 𝑎 ∙ −1]                                                 

Kde: 

PP..........  p epravní potenciál [jízd], 

PO.......... počet obyvatel [osoby], 

PVC...... počet všech cest [cesta·den-1
], 

PMS.......... p edpokládaný modal split [%]. 

Tabulka 11: Tabulka p epravních potenciálů 

P edpokládaný 

modal split 

Počet obyvatel Počet všech cest P epravní potenciál 

(cest·den
-1

) 

25 4 147 2,8 2 902,9 

50 4 147 2,8 5 805,8 

Zdroj: autor 

Z výsledk  tabulky č. 10 vyplývá, že p epravní potenciál vypočtený na základ  

p edpokládaného modal splitu je v rozmezí 2 903 – 5 806 cest·den
-1

.  

Pro další výpočty bude využita minimální hodnota vypočteného p epravního 

potenciálu tedy 2 903 cest·den
-1

.  
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4 URČENÍ TECHNOLOGICKÝCH UKAZATEL  

Podle zdroje (19) je pro hodnocení činnosti osobní dopravy vhodné použít celou 

soustavu technologických ukazatel , nebo jejich část, které jsou d ležitým zdrojem informací 

o činnosti celého systému MHD na daném území, jejich p ehled je uveden na obrázku č. 10.  

Jako zdroj dat pro stanovení technologických ukazatel  ve ve ejné linkové doprav  

uvádí zdroj (19) nap .:  

 knihu jízd,  

 záznam o provozu vozidla (p ípadn  zjednodušený záznam o provozu vozidla), 

 údaje z elektronických pokladen pro tisk a výdej jízdenek, 

 z odbavovacích systém  a z automat  na výdej jízdenek,  

 výstupy z palubních počítač  vozidel,  

 p epravní pr zkumy provád né ve vozidlech, na zastávkách, ve firmách,  

 další zdroje.  

 
Zdroj: (19) 

Obrázek 13: Technologické ukazatele ve ve ejné linkové dopravě 

 Vzhledem k tomu, že práce eší zavedení linky MHD do oblasti, která dosud nebyla 

obsluhována a vzhledem k omezenému p ístupu k informacím z DPMP, budou v práci 

pro výpočet určeny pouze p edpokládané hodnoty níže vybraných výkonových, časových, 

kvantitativních technologických ukazatel  a rychlostí. Reálné technologické ukazatele 
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pak bude možné určit a p edpokládané ukazatele vyhodnotit až po p ípadném zavedení 

obsluhy vybraného území po určité dob  provozu. 

4.1 Určení vybraných výkonových ukazatel  

Tato podkapitola určuje vybrané p edpokládané ukazatele objemu p epravy, jízdního 

a p epravního výkonu, které do budoucna umožní stanovit, jak jsou dané spoje a soubory 

spoj  na lince využity a zda je tedy vhodn  stanovena trasa linky a časové polohy spoj . 

Pro výpočty použité v práci bude jako základní časová jednotka použita hodina. 

4.1.1 Určení p edpokládaného objemu p epravy 

P edpokládaný objem p epravy vyjad uje p edpokládaný počet p epravených osob 

za stanovenou časovou jednotku. Pro výpočty použité v práci se jedná o hodnotu p epravního 

potenciálu za hodinu. (19). Vzhledem k tomu, že na lince č. 9 je denní doba provozu 

na lince 19 hodin viz podkapitola 1.4 a protože noční provoz nebude do oblasti zaveden, 

bude nutno celý p epravní potenciál pokrýt v denním provozu, pak se p edpokládaný objem 

p epravy vypočte dle vzorce 2. 

=  =  ≅                          [ ∙ ℎ −1]                                                 

Kde: 

Q ....... objem p epravy na lince [osob·hod
-1

], 

PP ....... p epravní potenciál oblasti [os·den
-1

], 

DDP ...... denní doba provozu na lince [hod]. 

P edpokládaný objem zajišťované p epravy na prodloužení linky č. 9 sm ru A činí 

153 osob·hod
-1

. 

4.1.2 Určení p edpokládaného jízdního výkonu na prodloužení linky 

P edpokládaný jízdní výkon vyjad uje p edpokládaný počet ujetých kilometr  

za stanovenou časovou jednotku a m žeme jej vypočítat dle vzorce 3. Je u n j snahou 

minimalizovat počet a vzdálenost p ístavných a odstavných jízd, p ípadn  p ejezd  mezi 

spoji. (19). V uvažovaném p ípad  se p ístavné a odstavné jízdy rovnají nule, neboť práce 

počítá s prodloužením stávající trasy linky č. 9 z její konečné stanice terminál Hlavní nádraží 

a tyto jízdy již jsou zahrnuty. Celková délka prodloužení linky pak činí 3667 m, tedy 
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3,67 km, z čehož 1491 m činí délka trasy, viz 1.3.4. a 2176 m délka trasy z terminálu Hlavní 

nádraží do bodu 1 a z bodu 7 zp t na terminál (P íloha A). 

𝑽 =  ∑ =  +  ∙ = + ∙ , = ,                 [ ∙ ℎ −1]                  

Kde: 

PJV .......... p edpokládaný jízdní výkon [km·hod
-1

],  

LPOI ........ vzdálenost p ístavných a odstavných jízd (p ípadn  p ejezd  mezi spoji) [km], 

i=1,...m.. počet p ístavných a odstavných jízd [jízd],  
ns ......... počet spoj  na lince za den [počet],  
LP .......... délka prodloužení linky [km], 

DDP ...... denní doba provozu na lince [hod]. 

P edpokládaný jízdní výkon na prodloužení linky č. 9 ve sm ru A činí 

5,98 km·hod
-1

. 

4.1.3 Určení p edpokládaného p epravního výkonu 

P edpokládaný p epravní výkon vyjad uje počet osob, které je možné p epravit 

za určitou časovou jednotku určitým počtem spoj  v jednom sm ru, lze jej vypočítat 

dle vzorce 4. (19)  =  ∙ 𝒗 = ∙ , = ,                           [ ∙ ℎ −1]                                  

Kde: 

P .......... p epravní výkon [oskm·hod
-1

],  

Q .......... p edpokládaný objem p epravy (počet p epravených osob) [os·hod
-1

],  

PJV .......... p edpokládaný jízdní výkon [km].  

P edpokládaný p epravní výkon na prodloužení linky č. 9 ve sm ru A činí 

916,15 oskm·hod
-1

. 

4.2 Určení vybraných p edpokládaných časových ukazatel  provozu 

Tyto ukazatele jsou d ležité pro konstrukci jízdních ád , p i jejich konstrukci je cílem 

minimalizovat dobu p ístavných a odstavných jízd, stejn  jako jejich délku. Jedním 

z možných opat ení je nap . odstavení vozidla po posledním spoji v daný den na vhodném 

míst  a následn  p istavení z tohoto místa v následující den na první ranní spoj. (19) 
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4.2.1 Určení p edpokládané doby zdržení na mezilehlé zastávce 

Doba zdržení na jedné mezilehlé zastávce se vypočítá pomocí vzorce 5, který je p evzat 

ze zdroje (19) , a autorem upraven. Nicmén  pro výpočet budou použity hodnoty doby 

zdržení na zastávce vycházející z empirického pr zkumu provedeného autorem na konkrétní 

trase. Toto zdržení pak činí 20 sekund, viz tabulky 4-7. 

𝒛 =  𝒗, ∙ + +  𝒗, ∙                                      [ ]                                                 

Kde: 

tz ........... doba zdržení na jedné mezilehlé zastávce [s], 
vc .........  cestovní rychlost jízdy [km·h-1

],  

b ..........  brzdné zpomalení max. [m·s-2
],  

a .........  zrychlení max. [m·s-2
].  

tP ..........  doba pobytu na zastávce [s].  

Hodnota doby zdržení na zastávce vycházející z empirického pr zkumu 

provedeného autorem činí 20 sekund, tedy 0,33 minut. 

4.2.2 Určení p edpokládané doby prodlouženého spoje  

Doba spoje je časový úsek od odjezdu spoje z výchozí zastávky do p íjezdu 

na konečnou zastávku. Lze ji vypočítat pomocí vzorce 6. Pro její stanovení se využívají 

v m stské hromadné doprav  tzv. „chronometráže linek“. (19). Pro návrhovou část práce 

se v tomto p ípad  doba jízdy na lince tj skládá ze 14 minut včetn  pobyt  na zastávkách, 

viz záv r 1.4 a z doby nutné pro obsluhu prodloužení do zájmové oblasti. Zde se doba jízdy 

skládá ze 4 minut zjišt ných autorem v 2.1.4 a z 5 minut nutných pro jízdu z Terminálu hlavní 

nádraží do bodu 1 a z bodu 7 zp t na terminál se zastavením na zastávce Albert viz 2.1.  

=  +  𝒛 ∙ 𝒛 = + + ∙ , = ,                  [ ]                       

Kde: 

ts
A
 .........  doba spoje [min],  

tj .........  doba jízdy na lince bez pobytu na zastávkách [min],  
nz .........  počet mezilehlých zastávek [zastávek],  

tz ..........  pr m rná doba zdržení na jedné mezilehlé zastávce [min].  

P edpokládaná doba spoje na prodloužené trase linky č. 9 ve sm ru A činí 

23,99 minut. 
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4.2.3 Určení p edpokládané doby linky ve sm ru A a B 

Doba linky je v podstat  doba spoje, ke které se p ipočítá doba pobytu na konečné 

zastávce p ed realizací tohoto spoje, nebo p ed realizací následujícího spoje. Je možné 

ji vypočítat dle vzorce 7. (19). Pr m rná doba zdržení na konečné zastávce činí. 

Po vyhodnocení J  autorem cca 15,81 minut viz P íloha B. 

=   +  = , + , = ,                             [ ]                                            

Kde: 

tl
A
 .........  doba linky ve sm ru A [min],  

ts .........  doba spoje [min],  

tk .........  pr m rné zdržení na konečné zastávce [min]. 

P edpokládaná doba linky na prodloužené trase linky č. 9 ve sm ru A činí 

39,80 minut, tedy 0,66 hod. 

Analogicky pro, v práci mén  d ležitý sm r B, dosazením do vzorce 8, kde ts se rovná 

17 - ti minutám včetn  pobyt  na zastávkách viz záv r 1.4. Pak: 

=   +  = + , = ,                             [ ]                                            

Kde: 

tl
B
 .........  doba linky ve sm ru A [min],  

ts .........  doba spoje [min],  

tk .........  pr m rné zdržení na konečné zastávce [min]. 

P edpokládaná doba linky na trase linky č. 9 ve sm ru B činí 32,81 minut, tedy 

0,55 hod. 

4.2.4 Určení p edpokládané doby obratu 

Pro stanovení pot ebného počtu vozidel, která je t eba nasadit na danou linku 

pro zajišt ní stanovených J  a obsloužení všech spoj  je d ležitá doba obratu, která 

se vypočítá podle vzorce 9. V p ípad , že nedochází ke st ídání idič  tzv. „letmo“, je t eba 

v p ípad  dopravní obslužnosti do doby pobytu na konečné zastávce rovn ž zahrnout dobu 

bezpečnostních p estávek idič . (19).  

  



 

42 

 

=  +  = , + , = ,                       [ ]                                             

Kde: 

to .......... doba obratu [min],  

tl
A
 .......... doba linky ve sm ru A [min],  

tl
B
 ......... doba linky ve sm ru B [min].  

P edpokládaná doba obratu na prodloužené trase linky č. 9 činí 72,61 minut, tedy 

1,21 hod. 

4.2.5 Určení p edpokládaného intervalu dopravy na lince 

Mezi další významné časové technologické ukazatele provozu pat í interval dopravy 

na lince. Tento interval lze vypočítat dle vzorce 10. Výsledek je nutné zaokrouhlit na celé 

minuty nahoru, aby byla eliminována p ípadná zpožd ní, nap . zdržení na k ižovatce, 

pomalejší nástup a výstup cestujících atp. (19) 

=  =  , = ,                                     [ ]                                                 

Kde: 

I ......... interval dopravy na lince [min],  

to ......... doba obratu [min],  

A ......... počet vozidel na lince [vozidel].  

P edpokládaný interval na prodloužené trase linky č. 9 činí 24,2 minuty. 

4.3 Určení vybraných p edpokládaných kvantitativních ukazatel  

Kvantitativní ukazatele umožňují stanovit pot ebné počty vozidel, spoj  a p ístavných 

a odstavných jízd pro zabezpečení plánovaného rozsahu dopravní obsluhy. Zdroj (19) 

4.3.1 Určení p edpokládaného počtu vozidel 

P edpokládaný počet vozidel, kterými lze pokrýt p epravní potenciál oblasti 

lze vypočítat dle vzorce 11, který vychází z obsaditelnosti použitého vozidla MHD 

a z objemu p epravy, respektive z p epravního potenciálu, který má být zajišt n. Výsledek 

je nutné zaokrouhlit sm rem nahoru. (19). Pro výpočet je brána pr m rná obsaditelnost 

vozidel užívaných DPMP, a to 31 míst k sezení a 65 míst k stání, tedy celkem 96 osob. (13).  
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=  = = , ≅                               [𝑣 𝑧 ∙ −1]                                    

Kde: 

A ......... počet vozidel [vozidlo·den
-1

], 

PP ........ objem p epravy na lince [osob·den
-1

],  

Qd ........ obsaditelnost vozidla [osob].  

Pro pokrytí p edpokládaného p epravního potenciálu na prodloužení linky č. 9 

je nutno nasadit minimáln  31 vozidel za den. 

4.3.2 Určení p edpokládaného počtu spoj  

Dalším d ležitým kvantitativním ukazatelem je počet spoj  vozidla na lince za den, 

počítá se dle vzorce 12. Výsledek je nutné zaokrouhlit sm rem dol , aby každý 

spoj byl realizován v rámci stanovené denní doby provozu na lince vždy z výchozí do cílové 

zastávky. (19) 

=  =  , = ,                                     [ ů]                                                

Kde: 

Ns ...... počet spoj  vozidla na lince za den [spoj ], 
Tl ...... denní doba provozu na lince [h], 
tl

A
 ........ doba linky ve sm ru A [h].  

Dle výpočtu lze na rozší enou linku č. 9 ve sm ru A je možno nasadit 28 spoj . 

4.4 Určení vybraných p edpokládaných součinitel  výkon  vozidel a rych-

losti 

Součinitele výkonu nejsou prací ešeny, protože jak je uvedeno výše reálné hodnoty 

technologických ukazatel  bude možné určit až po p ípadném zavedení obsluhy vybraného 

území po určité dob  provozu. V práci se autor zam uje pouze na výpočty p edpokládaných 

rychlostí. 

4.4.1 Cestovní rychlost na prodloužení linky 

Z pohledu cestujících a kvality dopravy je hodnocena cestovní rychlost, kterou 

lze vyjád it vzorcem 13. Hlavním cílem je ji maximalizovat p i dodržení pravidel 
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a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti p i dodržení cestujících 

na zastávkách. (19) 

𝒗 =  +  𝒛 ∙  𝒛 ∙ = ,+ ∙ , ∙ = ,                 [ · ℎ−1]                

Kde: 

vc ......... cestovní rychlost [km·h-1
],  

LP .......... délka prodloužení linky [km],  

tj .......... doba jízdy na lince bez pobytu na zastávkách [min],  

nz ......... počet projetých mezilehlých zastávek [počet],  
tz .......... pr m rná doba zdržení spoje na jedné mezilehlé zastávce [min]. 

Vypočtená cestovní rychlost na prodloužení linky č. 9 činí 22,04 km·h-1
. 

Technická rychlost na prodloužení linky je pr m rná rychlost vypočítaná z pom ru 

délky linky a doby jízdy na lince bez pobytu na zastávkách plus doby pobytu na mezilehlých 

zastávkách. V podstat  se jedná o cestovní rychlost z výchozí zastávky na konečnou zastávku. 

Její zjišt ní je nutné pro určení dalších časových parametr . V tomto p ípad  se technická 

rychlost rovná cestovní rychlosti. 

4.4.2 Ob žná rychlost 

Ob žná rychlost na lince se určí dle vzorce 14. Celková délka prodloužené linky č. 9 

činí 14,24 km (P íloha C na základ  (13)). 

𝒗 =  = ,, = ,                                          [ · ℎ−1]                                                 

Kde:  

vo .........ob žná rychlost [km·h-1
],  

L ......... délka linky [km],  
to ......... doba obratu [hod],  

Ob žná rychlost na lince č 9 činí 11,77 km·h-1
. 
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5 NÁVRH UMÝST NÍ ZASTÁVEK A NOVÝCH JÍZDNÍCH 

ÁD  

Návrhová část práce se v nuje návrhu rozmíst ní svislého dopravního značení 

pro úpravu statické dopravy na navrhované trase, umíst ní zastávek a návrhu nových jízdních 

ád  pro obsluhu linky. Jak již je uvedeno v úvodu jsou v současné dob  služby MHD 

pro obyvatele ulice Na Labišti a okolních ulic zabezpečovány provozem linek MHD po ulici 

kpt. Bartoše. Na základ  výsledk  p edchozích kapitol se jeví jako nejvhodn jší ešení 

rozší ení dopravní obsluhy nejen do ulice Na Labišti, ale také do ulic Gagarinova, Odborá  

a Lidická. Toto ešení generuje p edpokládaný p epravní potenciál 2 903 cest denn . Obsluhu 

oblasti lze zabezpečit prodloužením stávající autobusové linky č. 9, která v současné dob , 

tedy v 5/2019, končí na terminálu MHD Hlavní nádraží a volbou trasy číslo čty i, která 

je určena a zhodnocena touto prací, a která vede po ulicích Lonkova, Gagarinova, 

Odborá  a Lidická, se dv ma novými zastávkami v ulici Lonkova a Odborá . 

5.1 Návrh umíst ní zastávek 

Vybraná trasa linky MHD je znázorn na na obrázku č. 14, na této trase jsou autorem 

vybrána místa pro umíst ní zastávek v bodech 10 a 11, jejich koordináty jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. Umíst ní zastávek bylo vybráno v souladu technickou normou ČSN 73 6425-1 

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní uzly a stanovišt  – část 1 (dále jen 

norma)  

 

Zdroj: Autor na podkladě (14) 

Obrázek 14: Čtvrtá, vybraná varianta trasy 

Zastávky MHD musí být umíst ny označeny a provedeny dle normy a pro jejich návrh 

musí být použity, v obecné rovin , zejména ustanovení bod  5.3, 5.4, 5.6 normy. 
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Jejich p ibližný zákres do terénu pak je uveden na obrázcích 15 a 16. Pro rychlé 

a bezproblémové zavedení linky do dané oblasti je vybudování zastávek nutné realizovat 

v n kolika postupných krocích od osazení dočasných prost edk  pro označení zastávky 

až po stavební úpravy prostoru zastávek. 

Jak vyplívá z p ílohy D, ani na jedné nov  vybudované zastávce neexistuje možnost 

sjížd ní dvou a více spoj  a jejich maximální počet za hodinu jsou t i, proto pln  postačuje 

vybudovat zastávky pro jedno vozidlo s nástupní hranou cca 12 metr . Rovn ž osazení 

zastávek p íst ešky a lavičkami není nutno prioritn  realizovat, neboť se nejedná o zastávky 

p estupní a není p edpoklad, že zde cestující bude čekat delší dobu, k tomuto kroku 

lze p istoupit až po určité dob  provozu na základ  vyhodnocení požadavku zákazník , pokud 

tyto vzniknou p i hodnocení kvality služby. 

5.1.1 Zastávka Lonkova 

Po aplikaci ustanovení normy a vyhodnocení základních hledisek pro rozhodování 

o umisťování zastávek linkové osobní dopravy včetn  doplňujících, byl autorem pro ulici 

Lonkova vybrán typ zastávky III, tedy Zastávka na jízdním pruhu s objížd ním v jízdním 

pruhu pro protism r o velikosti minimáln  2,1 x 22 metr . Provedení označení provést 

dle normy žlutou čarou na stávající vozovku. U zastávky není t eba z izovat um lé osv tlení, 

protože se nachází na ulici vybavené pouličním osv tlením. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 15: Umístění zastávky Lonkova u čtvrté varianty 

Na počátku zavedení linky lze k nástupu do vozidla využít zpevn nou plochu 

viz obrázek 15, nicmén  bude nutno v co nejkratším termínu zabezpečit vybudování zpevn né 

plochy k vozovce a vytvo it tak nástupní hranu o minimální délce 12 metr . Bude proto nutno 
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redukovat okrasné d eviny a vybudovat zpevn nou plochu nap íklad užitím zatravňovacích 

dlaždic nebo položením zámkové dlažby. Zastávku autor doporučuje osadit označníkem 

s nosičem jízdních ád  a integrovaným odpadkovým košem. Z ízení zastávky bude, 

dle kvalifikovaného odhadu autora, který od roku 2016 p sobí v investiční výstavb , 

stát cca 50 000,00 Kč, kde 20 000,00 Kč budou náklady na označník a 30 000,00 Kč stavební 

úpravy.  

P i provedení rekonstrukce svrchního krytu vozovky pak autor doporučuje zvážit 

úpravu vymezeného prostoru zastávky žulovou kostkou v betonovém loži. Náklady této 

úpravy však nelze kvalifikovan  odhadnout, protože nelze určit dobu, kdy bude nutno 

k rekonstrukci p istoupit a jaké tedy budou ceny stavebních prací a materiál  v té dob . 

5.1.2 Zastávka Odborá  

Analogicky s 5.1.1, byl autorem pro ulici Odborá  vybrán typ zastávky II, tedy 

Zastávka mimo jízdní pruh bez fyzického odd lení – zálivová zastávka o velikosti minimáln  

2,1 x 22 metr . Provedení označení provést dle normy žlutou čarou na stávající vozovku. 

U zastávky není t eba z izovat um lé osv tlení, protože se nachází na ulici vybavené 

pouličním osv tlením. 

K nástupu do vozidla je možno využívat zpevn nou plochu u zastávky viz obrázek 

16. Na počátku zavedení linky lze využít stávající povrch parkovišt , betonovou zámkovou 

dlažbu, nicmén  bude nutno v co nejkratším termínu zabezpečit vým nu povrchu 

vymezeného prostoru zastávky za žulovou kostku v betonovém loži. Zastávku autor 

doporučuje osadit označníkem s nosičem jízdních ád  a integrovaným odpadkovým košem. 

Z ízení zastávky bude, stát cca 240 000,00 Kč, kde 20 000,00 Kč budou náklady na označník 

a 220 000,00 Kč stavební úpravy p i cen  5 000,00 Kč za m2
 vým ny povrchu parkovišt .  

 

Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 16: Umístění zastávky Odborá ská u čtvrté varianty  
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5.2 Návrh rozmíst ní dopravního značení 

Navrhované umíst ní zastávek a pr b h trasy obsluhy vyžaduje zásah do statické 

dopravy. Zejména vyvolává nutnost vy ešení svévolného parkování obyvatel podél 

komunikací ve všech ulicích, kterými trasa vede. V ulici Lonkova je to zejména v zúžení mezi 

body 2 a 4, rovn ž v míst  zastávky Lonkova. Dále v celé délce ulice Gagarinova a Odborá  

mimo již zbudovaná a označená parkovací místa. V ulici Lidická k tomuto jevu tém  

nedochází.  

ešení lze dosáhnout formou úpravy svislého dopravního značení osazením dopravních 

značek B28 Zákaz zastavení nebo B29 Zákaz stání. Zejména v počáteční fázi zavedení MHD 

bude dodržování zákazových značek nutné vynutit zvýšenou frekvencí pr jezdu hlídek 

m stské a státní policie. Jak vyplývá z obrázku 16, bude nutno projednat s dopravním 

inspektorátem a m stskou částí osazení minimáln  7 kus  dopravních značek. 

 

Zdroj: Autor na podkladě (15) 

Obrázek 17: Rozmístění nových dopravních značek 

5.3 Návrh nových jízdních ád  

Vzhledem k tomu, že se autorovi nepoda ilo navázat spolupráci s DPMP, p istoupil 

ke konstrukci J  na základ  vypočtených technických ukazatel  z kapitoly 4. Dále autor 

v návrhu predikoval a vzal jako konstantní, že vozidla nasazená na obsluhu linky číslo 9 

v pr b hu dne neobsluhují jinou linku, vyjma vozidla č. 3, viz P íloha B. Cílem návrhu pak je 

zachovat stávající počet spoj  na základní lince a v souladu s výsledky kapitoly 4 nasadit ma-
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ximální možný počet spoj  na prodloužení linky, za dodržení podmínky doby 

čekání na konečné zastávce v tší než 3 minuty. 

5.3.1 Zhodnocení stávajícího stavu 

Pro návrh bylo nejprve nutno p evést zastávkové jízdní ády linky 9 na linkový J  

a určit čekací doby mezi jednotlivými spoji. Dále byly do J  zaneseny p ístavné a odstavné 

jízdy. Na tomto základ  pak došlo k určení počtu vozidel na lince nutných k její obsluze. Toto 

bylo autorem provedeno graficky užitím r zných barev pro jednotlivá vozidla, viz P íloha A.  

Z vyhodnocení výše uvedeného stávajícího stavu lze konstatovat, že na obsluhu linky 

je nutno nasadit 3 vozidla, z toho 2 po celý den, vozidla 1 a 2 v P íloze B a jedno v čase ranní 

špičky, vozidlo 3 v P íloze B. Dále lze konstatovat, že dobu obsluhy linky lze pokrýt dv ma 

desetihodinovými sm nami idič , což určuje, že je nutno k obsluze nasadit 5 idič  po dvou 

na vozidla 1 a 2, jednoho na vozidlo 3. Pr m rná doba čekání na konečné činí 15,81 minut. 

Výše zmín né je pro p ehlednost uvedeno v P íloze B, která zároveň slouží jako podklad 

pro návrh nového jízdního ádu  

5.3.2 Návrh nového jízdního ádu 

Návrh nového J  byl realizován ve dvou krocích a je pro p ehlednost zpracován 

v p ílohách C a D. 

V prvním kroku byly do p ipraveného linkového J  ke všem 34 spoj m základní linky 

zaneseny jízdní doby nutné pro obsluhu ešené oblasti, byly opraveny čekací doby mezi spoji 

a určena místa a časy st ídání idič  vozidel 1 a 2. Rovn ž byly identifikovány vhodné čekací 

doby mezi spoji na zastávce Hlavní nádraží pro čerpání p estávek idič , jak bezpečnostních, 

tak na jídlo a oddech, dle platných norem. Dále byly na tomto základ  identifikovány časové 

kolize u 14 spoj , tyto spoje byly vyznačeny červen  v P íloze C.  

Pr m rná doba čekání na konečné se tím zkrátila na 11,69 minut. 

Ve druhém kroku byly provedeny v první ad  časové posuny na kolizních spojích 

a poté posuny na spojích sousedících tak aby mezi jednotlivými spoji byla prodleva alespoň 

15 minut. Pro zachování výše zmín ných podmínek bylo nutno vypustit 3 spoje 

na prodloužení linky a provést časové posuny u 35 spoj  v obou sm rech. Ze zm n vyplynula 

konečná denní doba jízdy vozidel na lince, viz tabulka 12.  
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Tabulka 12: Tabulka jízdních dob vozidel 

 Jízda od – do Doba jízdy 

1. vozidlo 4:24 -23:03 18:39 

2. vozidlo 4:55 - 23:28 18:33 

3. vozidlo 5:29 - 8:22 2:49 

Zdroj: autor 

Tyto časové zm ny m ly rovn ž vliv na stanovení sm n idič , nebylo však nutné m nit 

délku sm ny ani zvyšovat jejich počet, p ehled pracovních dob včetn  p estávek je uveden 

v tabulce 13.  

Tabulka 13: Tabulka směn a p estávek idičů 

 Pracovní doba Bezpečnostní 

p estávky 

P estávky na jídlo 

a oddech 

Ranní sm na 1 vozidlo 4:00 - 14:00 

5:16 - 5:26 

6:55 - 7:15 

12:05 - 12:20 

9:16 - 9:46 

Odpolední sm na 1 vozidlo 13:15 - 23:15 

15:55 - 16:05 

16:48 - 16:58 

17:45 - 17:55 

21:25 - 21:45 

18:39 - 19:09 

Ranní sm na 2 vozidlo 4:30 - 14:30 

6:15 - 6:30 

11:25 - 11:45 

12:44 - 12:54 

8:37 - 9:07 

Odpolední sm na 2 vozidlo 13:45 - 23:45 

14:35 - 14:45 

16:14 - 16:24 

20:30 - 20:40 

22:25 - 22:35 

17:59 - 18:29 

Ranní sm na 3 vozidlo 5:15 - ?? Není nutná Není nutná na lince 9 

Zdroj: autor 

Ke st ídání sm n na vozidle 1 dojde v 13:38 na zastávce Hlavní nádraží, na stejné 

zastávce pak dochází i ke st ídání sm n na vozidle 2 v 13:54. 

Výše popsané je spolu s konečným linkovým jízdním ádem p ehledn  uvedeno 

v P íloze D. 

Nov  navržený jízdní ád linky č. 9 zachovává všechny spoje p vodní linky, pouze 

u nich došlo k časovým posun m. Bylo prodlouženo 31 spoj  ve sm ru A 

zajišťujících dopravní obsluhu obou nových zastávek v ulicích Lonkova a odborá  

na vybrané trase. Tyto spoje pokrývají celodenní provoz MHD. 
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6 ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

Z p edchozích kapitol vyplívá, že navrhované ešení je možné, po technologické stránce 

využít pro zavedení do praxe, bez nutnosti drastických úprav jízdních ád  nebo navyšování 

vozidel a obsluh. Zvýšení p epravního výkonu a obsluhy lze dosáhnout, jak je z této práce 

patrné, racionalizací jízdních ád  použité linky. ešení by však nebylo úplné bez zhodnocení 

dopadu návrhu do statické dopravy a také bez zhodnocení po ekonomické stránce. 

Níže použitá data vychází z výroční zprávy DPMP za rok 2017, a částečn  také 

ze zjišt ných informací z výroční zprávy za rok 2018, která nebyla k datu odevzdání práce 

voln  p ístupná na stránkách DPMP. Informace z ní použité autorem byly získány za pomoci 

vedoucího práce a jeho kontakt  v DPMP, tyto jsou však neúplné, nicmén  p esnost 

použitých dat je pro účel práce dle autora dostatečná. Pro p esn jší výsledky by bylo nutno, 

na základ  této práce pot ebná data po jejich uve ejn ní doplnit. 

6.1 Dopad so statické dopravy  

Vyžadovaný zásah do statické dopravy, zejména ešení svévolného parkování obyvatel 

podél komunikací ve všech ulicích, kterými trasa vede, kdy navrhovaného ešení 

lze dosáhnout formou úpravy svislého dopravního značení osazením dopravních značek 

B28 Zákaz zastavení nebo B29 Zákaz stání povede k omezení nepovoleného parkování 

pro cca 15–20 vozidel, což je vzhledem k počtu vozidel v oblasti zanedbatelné množství. 

Tato vozidla je, dle opakovaného empirického pr zkumu autora, možné parkovat 

na již z ízených parkovacích plochách, nicmén  za cenu delší docházkové vzdálenosti 

k bydlišti. To je také dle názoru autora hlavní d vod vzniku nepovoleného parkování. 

Obecn  je jasné, že parkování na území m sta, kdy p i jeho rozvoji nebylo počítáno 

se současným rozvojem individuální automobilové dopravy, je velký problém. Z toho 

vyplívá, že navrhované ešení statické dopravy vyvolá jistou animozitu u části obyvatel, kte í 

jím budou postiženi, nicmén  ve ejný zájem, který si toto opat ení vyžaduje je z ejmý 

a evidentn  p evyšuje zájem dotčených obyvatel. Zmírn ní dopadu opat ení a snížení 

p edpokládaného odporu lze dosáhnout osazením doplňkových tabulek k zákazovým 

značkám, které omezí jejich platnost pouze na dobu nap . od 6:00 do 22:00. 

Vybudování zastávky Odborá  si dále vyžádá zrušení cca 5 až 8 parkovacích 

míst, jejich konečný počet vyplyne z technického ešení umisťované zastávky. Tento úbytek 

je však rovn ž akceptovatelný, neboť zastávka je umíst na na parkovací ploše, která 

je nerovnom rn  užívána a pln  využita je pouze ráno od cca 7:00 do 8:00 a odpoledne 
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od 14:00 do 16:00, kdy slouží pro parkování vozidel pro rodiče d tí z blízké školky a základní 

školy. 

6.2 Nep ímé náklady na zavedení navrhovaného ešení  

 Jak je uvedeno v kapitole 5.1 činí celkové nep ímé náklady, které je nutné vynaložit 

na stavební úpravy nemovité infrastruktury pro zavedení navrhovaného ešení 

cca 300 000,00 Kč včetn  administrativních náklad . 

6.3 Náklady na provoz vozidel po zavedení navrhovaného ešení  

Pro ekonomické zhodnocení návrhu bylo nezbytn  nutné zjistit počet ujetých 

vozokilometr  autobusové dopravy DPMP. Tato data za rok 2017 byla p evzata z voln  

dostupné výroční zprávy o hospoda ení DPMP a jsou uvedena na obrázku 17. Obdobná data 

zpracovaná pro rok 2018 nebyla k datu odevzdání práce k dispozici.  

 

Zdroj: (13) 

Obrázek 18: P ehled ujetých vozokm v letech 2016,2017 

Náklady na provoz autobus  v roce 2017 z obrázku 18 činily 47,36 Kč·km-1
. 

Ve spolupráci s vedoucím práce pak bylo zjišt no zvýšení náklad  v roce 2018 za srovnatelné 

období o 4,68 Kč na ujetý km, tedy celkov  na 52,04 Kč·km-1. Meziroční nár st v letech 

2017/2018 o 9,88 % je pom rn  značný, meziroční nár st náklad  v letech 2016/2017 činil 

pouze 2,16 %, jedná se tedy o 4,5 x rychlejší r st. Vzhledem k tomu, že podrobný rozklad 

náklad  za rok 2018 nebyl k dispozici, je možno pouze predikovat, že nejv tší vliv na jejich 

r st mají náklady na pohonné hmoty a nár st mzdových náklad . 
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Pro úplnost a pro dokreslení d vod , pro které nebyly v práci uvažovány trolejbusy 

je nutno uvést, že se náklady na 1 km jejich provozu se snížily oproti úrovni roku 2017 

z 61,61 Kč/km na 58,04 Kč/km, tj. o 3,57 Kč na ujetý km. Nicmén  jsou náklady stále 

cca o 10 % vyšší než na autobusy. 

 

Zdroj: (13) 

Obrázek 19: P ehled nákladů a výnosů v letech 2016,2017 

Z kapitoly 4 pak byla p evzata zbývající pot ebná data, tedy p edpokládaný jízdní 

výkon na prodloužení linky č. 9 ve sm ru A, který činí 5,98 km·hod-1, denní provoz na lince, 

který činí 19 hodin, p edpokládaný denní jízdní výkon na prodloužení linky č. 9 ve sm ru A, 

který činí 113,62 km·den-1
 a protože rok má 251 pracovních dní p edpokládaný roční jízdní 

výkon na prodloužení linky č. 9 ve sm ru A činí 28 518,62 km·rok-1
. Uvedená data jsou spolu 

s výpočty ekonomických ukazatel  na podklad  dat roku 2017 pro p ehlednost zpracována 

v tabulce 14. 
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Tabulka 14: Tabulka ekonomických ukazatelů v Kč na podkladě roku 2017 

2017 

Období --- Hodina Den Rok 

P edpokládaný jízdní výkon --- 5,98 km· 113,62 km 28 518,62 km 

Náklady  47,36 283,21 5 381 1 350 642 

Výnosy z jízdného 16,96 101,42 1 927 483 676 

Kompenzace 29,65 177,31 3 369 845 591 

Zisk/ztráta -0,75 -4,49 -85 -21 389 

Zdroj: autor na základě (13) 

Neúplná data vypočtená na podklad  dat z roku 2018 jsou zpracována v tabulce č. 15. 

Tabulka 15: Tabulka ekonomických ukazatelů v Kč na podkladě roku 2018 

2018 

Období --- Hodina Den Rok 

P edpokládaný jízdní výkon --- 5,98 km· 113,62 km 28 518,62 km 

Náklady  52,04 311 5 913 1 484 109 

Výnos --- --- --- --- 

Kompenzace --- --- --- --- 

Zisk/ztráta --- --- --- --- 

Zdroj: autor na základě (13) 

6.4 Celkové náklady na zavedení navrhovaného ešení 

Z výročních zpráv DPMP vyplývá, že autobusová doprava je i p es obdržené 

kompenzace ve ejné služby provozována s malým, nicmén  dlouhodobým schodkem, který 

činí cca 0,5 %. Zavedením linky do dané oblasti dojde na podklad  dat roku 2017 k jeho 

zvýšení o cca 22 000 Kč to je cca o 1,5 %. 

Celkové náklady na zavedení linky do prací ešené oblasti činí v prvním roce 

cca 1 650 000 Kč, a to za p edpokladu, že obsluha bude zahájena k 1. 1. roku zavedení. 

Náklady se skládají z nep ímých náklad  na stavební úpravy nemovité infrastruktury ve výši 

cca 300 000 Kč a náklad  provozu vozidel na prodloužení linky ve výši cca 1 350 000 Kč. 
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Výnosy z jízdného jsou vypočteny ve výši 483 676 Kč a nár st požadavku na kompenzace 

je spočítán na 845 591 Kč. Tyto hodnoty jsou spočteny na základ  dat roku 2017.  

Celkové náklady na zavedení linky dle dat roku 2018 činí cca 1 785 000 Kč 

a skládají se z výše zmín ných cca 300 000 Kč nep ímých náklad  a z náklad  na provoz 

vozidel ve výši cca 1 484 109 Kč z tabulky 15. I když data nejsou úplná lze íci, že nelze 

čekat významný nár st výnosu z jízdného, a naopak lze očekávat nár st požadavk  

na kompenzace. 
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ZÁV R 

Diplomová práce se v nuje prozkoumání a zhodnocení možností zavedení linky 

m stské hromadné dopravy do ulice Na Labišti, která je součástí m stského obvodu Polabiny 

v Pardubicích. Je člen na do šesti základních částí.  

V její první části jsou vymezeny a popsány základní pojmy a zákonné normy použité 

v práci. Dále jsou v ní popsány možné varianty tras zavád né linky MHD a také stručný popis 

linek ve m st  a výčet dopravním podnikem používané techniky. V záv ru kapitoly 

je na základ  autorem vymezených kritérií vybrána linka č. 9, jako nejvhodn jší 

pro obsluhu zadané oblasti. 

Druhá část práce na základ  informací z první kapitoly hodnotí klady a zápory 

jednotlivých navrhovaných tras. Jsou zde vymezena kritéria pro jejich hodnocení a na jejich 

základ  je pak v záv ru kapitoly vybrána jako nejvhodn jší trasa číslo čty i 

pro zabezpečení dopravní obsluhy. 

Ve t etí části se pak autor na základ  místního šet ení, dat získaných z Českého 

statistického ú adu a informací z M stského ú adu m stské části Polabiny zabývá určením 

p edpokládaného p epravního potenciálu zadané oblasti, který činí 2 903 cest za den. 

Ve čtvrté části jsou vybrány a krátce popsány a vypočteny vhodné technologické 

ukazatele nutné pro návrhovou část diplomové práce. Na jejich základ  byl vytvo en návrh 

jízdních ád . Dále byly na jejich základ  vyčísleny p edpokládané p ímé náklady nutné 

pro zavedení linky MHD do zadané oblasti. 

V páté části práce autor na základ  výsledk  p edchozích kapitol zpracoval rozmíst ní 

svislého dopravního značení pro úpravu statické dopravy. Na základ  normy ČSN 73 6425-1 

popsal návrh umíst ní, stavebn  technické ešení a vybavení nov  navržených zastávek. 

Rovn ž na základ  vlastního odborného úsudku vyčíslil nep ímé náklady jejich vybudování, 

které byly posléze využity v poslední kapitole zabývající se zhodnocením navrhovaných 

opat ení. Zároveň se v tato část práce v nuje konstrukci nového jízdního ádu na lince č. 9 

a určením počtu vozidel a obsluh na lince, včetn  určení sm n jejich st ídání a p estávek 

vyžadovaných platnou legislativou. Pro obsluhu linky postačuje nasadit 3 vozidla 

a 5 idič , obsluha oblasti je pak zabezpečena 31 spoji rovnom rn  rozloženými po celý 

den, toto rozložení dostatečn  respektuje i ranní a odpolední špičku. 

V šesté, poslední části se práce v nuje dopadu navrhovaného ešení na statickou 

dopravu a ekonomickému zhodnocení navrhovaného ešení. Navrhované ešení 

má za následek omezení nepovoleného parkování pro cca 15–20 vozidel, vybudování 

zastávky Odborá  si dále vyžádá zrušení cca 5 až 8 parkovacích míst. Tento úbytek 
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je však akceptovatelný. Ekonomické zhodnocení je provedeno na základ  dat z výroční 

zprávy o hospoda ení DPMP za rok 2017 a neúplných informací pro rok 2018. Z výpočt  

kapitoly pak vyplívají celkové náklady na zavedení linky pro rok zavedení ve výši 

cca 1 785 000 Kč, tyto se skládají z cca 300 000 Kč nep ímých náklad  na nemovitou 

infrastrukturu a z náklad  na provoz vozidel ve výši cca 1 484 109 Kč. I p esto, že data 

za rok 2018 nejsou úplná lze konstatovat, že nelze čekat významný nár st výnosu z jízdného, 

a naopak lze očekávat významný nár st požadavku na kompenzace. 

Záv rem lze konstatovat, že navrhované ešení pln  splňuje cíl práce a jeho 

zavedení do praxe je proveditelné bez nutnosti drastických úprav jízdních ád  

a systému MHD DPMP, není rovn ž nutné zavedení nové linky nebo navyšování vozidel 

a obsluh ve stávajícím systému. Zvýšení p epravního výkonu a zabezpečení obsluhy 

lze dosáhnout, jak je z této práce patrné, racionalizací jízdních ád  použité linky 

a lepším využitím pracovní doby obsluh. Nejv tší p ekážkou pro zavedení 

navrhovaného ešení nejsou dle názoru autora náklady DPMP na zavedení a provoz, 

které jsou z hlediska hospoda ení celého podniku marginální, ale zvýšení požadavku 

na kompenzace ve ejné služby, které bude nutno vyjednat s m stem.  
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Příloha B - Linkový jízdní řád

SMĚR A X X 14 X 11 56 27 X 27 16 12 X 8 29 25 X 32 11 60 X 32 33 24 8 X 13 9 X 14 12 9 3 11 X 9 6 17 41 X 19 3 23 23 X 13 68 X 31 X

Délka trasy 
(m)

Do a jízdy 
(min)

4 23

Depo 2900 -5 33 4 38

Hlavní nádraží
Lonkova

Odborářů
Albert

Hlav í ádraží 0 0 38 9 26 43 17 40 59 21 36 53 18 3 39 16 28 56 34 4 38 57 25 46 16 39 1 23 52 13 35 11 50 10 41 13 51 36 55 46

Auto usové ádraží 475 1 39 10 27 44 18 41 0 22 37 54 19 4 40 17 29 57 35 5 39 58 26 47 17 40 2 24 53 14 36 12 51 11 42 14 52 37 56 47

Palackého 293 2 40 11 28 45 19 42 1 23 38 55 20 5 41 18 30 58 36 6 40 59 27 48 18 41 3 25 54 15 37 13 52 12 43 15 53 38 57 48

Masarykovo nám. 510 4 42 13 30 47 21 44 3 25 40 57 22 7 43 20 32 0 38 8 42 1 29 50 20 43 5 27 56 17 39 15 54 14 45 17 55 40 59 50

Ná ěstí Repu liky 795 6 44 15 32 49 23 46 5 27 42 59 24 9 45 22 34 2 40 10 44 3 31 52 22 45 7 29 58 19 41 17 56 16 47 19 57 42 1 52

Krajský úřad 449 7 45 16 33 50 24 47 6 28 43 0 25 10 46 23 35 3 41 11 45 4 32 53 23 46 8 30 59 20 42 18 57 17 48 20 58 43 2 53

Zlatá štika 337 8 46 17 34 51 25 48 7 29 44 1 26 11 47 24 36 4 42 12 46 5 33 54 24 47 9 31 0 21 43 19 58 18 49 21 59 44 3 54

Na Bukovi ě 529 9 47 18 35 52 26 49 8 30 45 3 27 12 48 25 37 5 43 13 47 6 34 55 25 48 10 32 1 22 44 20 59 19 50 22 0 45 4 55

Na Haldě 457 10 48 19 36 53 27 50 9 31 46 4 28 13 49 26 38 6 44 14 48 7 35 56 26 49 11 33 2 23 45 21 0 20 51 23 1 46 5 56

Husova 332 11 49 20 37 54 28 51 10 32 47 5 29 14 50 27 39 7 45 15 49 8 36 57 27 50 12 34 3 24 46 22 1 21 52 24 2 47 6 57

Dubina,centrum 500 13 50 21 38 55 30 53 12 34 49 6 31 16 52 29 41 9 47 17 51 10 38 59 29 52 14 36 5 26 48 23 2 22 53 25 3 48 7 58

Hůrka 567 14 51 22 39 56 31 54 13 35 50 7 32 17 53 30 42 10 48 18 52 11 39 0 30 53 15 37 6 27 49 24 3 23 54 26 4 49 8 59

Spojil 993 16 53 58 15 34 55 20 13 2 55 17 29 5 1

Spojil,toč a 495 18 36 57 7

Seze ice,Počaply 2500 21 39 0 10 11

Sezemice,zámostí 1000 22 40 1 11 12

Seze ice,škola 894 24 42 3 13 14

Depo z Hůrka 5800 24 17

SMĚR B 3 X 9 13 X 15 7 10 5 19 X 28 5 X 11 10 47 X 4 X 5 10 X 10 4 X 5 7 X 6 6 6 5 11 X 7 6 5 X 12 X 12 9 6 6 13 25 X 6

Délka trasy 
(m)

Do a jízdy 
(min)

4 21

Seze ice,škola 0 -10 47 50 25 39

Sezemice,zámostí 894 -9 49 52 26 40

Seze ice,Počaply 1000 -7 51 54 28 42

Spojil,toč a 2500 -3 56 13 20 55 58 30 18 8 1 22 35 32 7

Spojil 495 -2 57 14 21 56 59 31 19 9 2 23 36 33 8

Hůrka 993 0 59 31 52 16 38 4 23 54 18 58 28 40 1 46 15 58 33 56 21 46 11 36 4 25 48 13 38 54 36 24 35 3 32 10 2 45 10

Dubina,centrum 578 2 0 32 53 17 39 5 25 55 19 59 29 41 2 47 16 59 34 57 22 47 12 37 5 26 49 14 39 55 37 36 4 33 11 3 46 11

Husova 539 3 1 33 54 18 40 6 26 56 20 0 30 42 3 48 17 0 35 58 23 48 13 38 6 27 50 15 40 56 38 37 5 34 12 4 47 12

Na Haldě 409 4 2 34 55 19 41 7 27 57 21 1 31 43 4 49 18 1 36 59 24 49 14 39 7 28 51 16 41 57 39 38 6 35 13 5 48 13

Na Bukovi ě 396 5 3 35 56 20 42 8 28 58 22 2 32 44 5 50 19 2 37 0 25 50 15 40 8 29 52 17 42 58 40 39 7 36 14 6 49 14

Zlatá štika 374 6 4 36 57 21 43 9 29 59 23 3 33 45 6 51 20 3 38 1 26 51 16 41 9 30 53 18 43 59 41 40 8 37 15 7 50 15

Krajský úřad 497 8 5 37 58 23 45 11 32 1 25 5 35 47 8 53 22 5 40 3 28 53 18 43 11 32 55 20 45 1 43 42 10 39 16 8 51 16

Ná ěstí Repu liky 395 10 6 38 59 25 47 13 34 3 27 7 37 49 10 55 24 7 42 5 30 55 20 45 13 34 57 22 47 3 45 44 12 41 17 9 52 17

Sukova 342 11 7 39 0 26 48 14 35 4 28 8 38 50 11 56 25 8 43 6 31 56 21 46 14 35 58 23 48 4 46 45 13 42 18 10 53 18

Masarykovo nám. 464 13 8 40 2 28 50 16 37 6 30 10 40 52 13 58 27 10 45 8 33 58 23 48 16 37 0 25 50 5 47 46 14 43 19 11 54 19

Auto usové ádraží 749 15 10 42 4 30 52 18 39 8 32 12 42 54 15 0 29 12 47 10 35 0 25 50 18 39 2 27 52 7 49 48 16 45 21 13 56 21

Hlav í ádraží 587 17 12 44 6 32 54 20 41 10 34 14 44 56 17 2 31 14 49 12 37 2 27 52 20 41 4 29 54 9 51 38 50 18 47 23 15 58 23

Lonkova

Odborářů
Albert

Hlavní nádraží
Depo 2900 21 3 28

Prů ěr á do a čeka í a ko eč é Hůrka, ... minut Vysvětlivky:
Prů ěr á do a čeka í a ko eč é Hl. ádraží minut

Prů ěr á do a čeká í a ko eč é minut

19 20 22 2311 12 13 14 15

16 1711 12

5 6 7 8 9

5 6 8 9 107

10

PŘEVOD ZASTÁVKOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA LINKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD LINKY č. 9

10,22

21,40

15,81

1. Vozidlo

2. Vozidlo

čeka í do a a ko eč é

čeka í do a a ko eč é

18 19 20 21 2213 14 15

16 17 18

3. Vozidlo



4:33 -23:03 tedy O sluha:  řidiči  hodi ové s ě y, tedy 9 hodi  výko u a  hodi a ezpeč ost í h přestávek a přestávek a stravu a odde h
5:04 - 23:28 tedy O sluha:  řidiči  hodi ové s ě y, tedy 9 hodi  výko u a  hodi a ezpeč ost í h přestávek a přestávek a stravu a odde h
5:38 - 8:17 tedy O sluha:  řidič ez ároku a přestávku v rá i li ky

Do a jízdy . Vozidla a li e 18:30

Do a jízdy . Vozidla a li e 18:26

Do a jízdy . Vozidla a li e 2:35



Příloha C - Linkový jízdní řád včetně prodloužení linky

SMĚR A X X X 5 X 2 47 18 X 18 7 3 X -1 20 X 16 X 23 2 51 X 23 24 X 15 -1 X 4 0 X 5 3 0 X -6 2 X 0 -3 8 32 X 10 3 14 24 X 4 59 X 22 X

10 15 20 30 30 10 15 10 10 10 10 10 10 30 30 10 20 10

Délka trasy 
(m)

Do a jízdy 
(min)

23

Depo 0 -5 24 55 29

Hlavní nádraží 2900 0 29 0 17 34 8 31 50 12 27 44 9 54 30 7 19 47 25 55 29 48 16 37 7 30 52 14 43 4 26 2 41 1 4 42 27 46 37

Lonkova 1832 4 33 4 21 38 12 35 54 16 31 48 13 58 34 11 23 51 29 59 33 52 20 41 11 34 56 18 47 8 30 6 45 5 8 46 31 50 41

Odborářů 264 5 34 5 22 39 13 36 55 17 32 49 14 59 36 12 24 52 30 0 34 53 21 42 12 35 57 19 48 9 31 7 46 6 9 47 32 51 42

Albert 1257 7 36 7 24 41 15 38 57 19 34 51 16 1 37 14 26 54 32 2 36 55 23 44 14 37 59 21 50 11 33 9 48 8 11 49 34 53 44

Hlav í ádraží 314 9 38 9 26 43 17 40 59 21 36 53 18 3 39 16 28 56 34 4 38 57 25 46 16 39 1 23 52 13 35 11 50 10 41 13 51 36 55 46

Auto usové ádraží 475 10 39 10 27 44 18 41 0 22 37 54 19 4 40 17 29 57 35 5 39 58 26 47 17 40 2 24 53 14 36 12 51 11 42 14 52 37 56 47

Palackého 293 11 40 11 28 45 19 42 1 23 38 55 20 5 41 18 30 58 36 6 40 59 27 48 18 41 3 25 54 15 37 13 52 12 43 15 53 38 57 48

Masarykovo nám. 510 13 42 13 30 47 21 44 3 25 40 57 22 7 43 20 32 0 38 8 42 1 29 50 20 43 5 27 56 17 39 15 54 14 45 17 55 40 59 50

Ná ěstí Repu liky 795 15 44 15 32 49 23 46 5 27 42 59 24 9 45 22 34 2 40 10 44 3 31 52 22 45 7 29 58 19 41 17 56 16 47 19 57 42 1 52

Krajský úřad 449 16 45 16 33 50 24 47 6 28 43 0 25 10 46 23 35 3 41 11 45 4 32 53 23 46 8 30 59 20 42 18 57 17 48 20 58 43 2 53

Zlatá štika 337 17 46 17 34 51 25 48 7 29 44 1 26 11 47 24 36 4 42 12 46 5 33 54 24 47 9 31 0 21 43 19 58 18 49 21 59 44 3 54

Na Bukovi ě 529 18 47 18 35 52 26 49 8 30 45 3 27 12 48 25 37 5 43 13 47 6 34 55 25 48 10 32 1 22 44 20 59 19 50 22 0 45 4 55

Na Haldě 457 19 48 19 36 53 27 50 9 31 46 4 28 13 49 26 38 6 44 14 48 7 35 56 26 49 11 33 2 23 45 21 0 20 51 23 1 46 5 56

Husova 332 20 49 20 37 54 28 51 10 32 47 5 29 14 50 27 39 7 45 15 49 8 36 57 27 50 12 34 3 24 46 22 1 21 52 24 2 47 6 57

Dubina,centrum 500 21 50 21 38 55 30 53 12 34 49 6 31 16 52 29 41 9 47 17 51 10 38 59 29 52 14 36 5 26 48 23 2 22 53 25 3 48 7 58

Hůrka 567 23 51 22 39 56 31 54 13 35 50 7 32 17 53 30 42 10 48 18 52 11 39 0 30 53 15 37 6 27 49 24 3 23 54 26 4 49 8 59

Spojil 993 25 53 58 15 34 55 20 13 2 55 17 29 5 1

Spojil,toč a 495 27 36 57 7

Seze ice,Počaply 2500 30 39 0 10 11

Sezemice,zámostí 1000 32 40 1 11 12

Seze ice,škola 894 33 42 3 13 14

Depo z Hůrka 5800 32 17

8911

SMĚR B 3 X 9 13 X 15 7 10 5 19 X 28 5 X 11 10 47 X 4 X 5 10 X 10 4 X 5 7 X 6 6 6 5 11 X 7 6 5 X 12 X 12 9 6 6 13 25 X 6

Délka trasy 
(m)

Do a jízdy 
(min)

4 20 21

Seze ice,škola 0 -10 47 50 25 39

Sezemice,zámostí 894 -9 49 52 26 40

Seze ice,Počaply 1000 -7 51 54 28 42

Spojil,toč a 2500 -3 56 13 20 55 58 30 18 8 1 22 35 32 7

Spojil 495 -2 57 14 21 56 59 31 19 9 2 23 36 33 8

Hůrka 993 0 59 31 52 16 38 4 23 54 18 58 28 40 1 46 15 58 33 56 21 46 11 36 4 25 48 13 38 54 36 24 35 3 32 10 2 45 10

Dubina,centrum 578 2 0 32 53 17 39 5 25 55 19 59 29 41 2 47 16 59 34 57 22 47 12 37 5 26 49 14 39 55 37 36 4 33 11 3 46 11

Husova 539 3 1 33 54 18 40 6 26 56 20 0 30 42 3 48 17 0 35 58 23 48 13 38 6 27 50 15 40 56 38 37 5 34 12 4 47 12

Na Haldě 409 4 2 34 55 19 41 7 27 57 21 1 31 43 4 49 18 1 36 59 24 49 14 39 7 28 51 16 41 57 39 38 6 35 13 5 48 13

Na Bukovi ě 396 5 3 35 56 20 42 8 28 58 22 2 32 44 5 50 19 2 37 0 25 50 15 40 8 29 52 17 42 58 40 39 7 36 14 6 49 14

Zlatá štika 374 6 4 36 57 21 43 9 29 59 23 3 33 45 6 51 20 3 38 1 26 51 16 41 9 30 53 18 43 59 41 40 8 37 15 7 50 15

Krajský úřad 497 8 5 37 58 23 45 11 32 1 25 5 35 47 8 53 22 5 40 3 28 53 18 43 11 32 55 20 45 1 43 42 10 39 16 8 51 16

Ná ěstí Repu liky 395 10 6 38 59 25 47 13 34 3 27 7 37 49 10 55 24 7 42 5 30 55 20 45 13 34 57 22 47 3 45 44 12 41 17 9 52 17

Sukova 342 11 7 39 0 26 48 14 35 4 28 8 38 50 11 56 25 8 43 6 31 56 21 46 14 35 58 23 48 4 46 45 13 42 18 10 53 18

Masarykovo nám. 464 13 8 40 2 28 50 16 37 6 30 10 40 52 13 58 27 10 45 8 33 58 23 48 16 37 0 25 50 5 47 46 14 43 19 11 54 19

Auto usové ádraží 749 15 10 42 4 30 52 18 39 8 32 12 42 54 15 0 29 12 47 10 35 0 25 50 18 39 2 27 52 7 49 48 16 45 21 13 56 21

Hlav í ádraží 587 17 12 44 6 32 54 20 41 10 34 14 44 56 17 2 31 14 49 12 37 2 27 52 20 41 4 29 54 9 51 38 50 18 47 23 15 58 23

Lonkova

Odborářů
Albert

Hlavní nádraží
Depo 2900 21 3 28

5330

14241 Vysvětlivky:
Prů ěr á do a čeka í a ko eč é Hůrka, ... minut

Prů ěr á do a čeka í a ko eč é Hl. ádraží minut

Prů ěr á do a čeká í a ko eč é minut

19 22 2314 15 16 17 18

ZANESENÍ PRODLOUŽENÍ LINKY č. 9 DO LINKOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU

10,06

13,32

11,69

1. Vozidlo

2. Vozidlo

3. Vozidlo

9

čeka í do a a ko eč é

5

čeka í do a a ko eč é

2220 21174

Prodlouže í li ky
Prodlouže í li ky

6 7 8

14

Prodlouže í li ky

15 16 18 19

10 11

Přestávky řidičů

10 11 12 135 6 7 8 9

12 13



4:25 -23:03 tedy O sluha:  řidiči  hodi ové s ě y, tedy 9 hodi  výko u a  hodi a ezpeč ost í h přestávek a přestávek a stravu a odde h
4:56 - 23:28 tedy O sluha:  řidiči  hodi ové s ě y, tedy 9 hodi  výko u a  hodi a ezpeč ost í h přestávek a přestávek a stravu a odde h
5:30 - 8:17 tedy O sluha:  řidič ez ároku a přestávku v rá i li ky

Do a jízdy . Vozidla a li e
Do a jízdy . Vozidla a li e
Do a jízdy . Vozidla a li e

18:32

2:43

18:38



Příloha D - Nový linkový jízdní řád

SMĚR A X X X 15 X X 4 47 18 X 24 12 8 X 4 33 33 X 18 11 51 X 23 24 X 15 5 X 4 13 X 5 4 14 15 14 X 3 14 4 33 33 3 3 X 8 15 X 4 53 X 22 X

10 15 20 30 30 10 15 10 10 10 10 10 10 30 30 10 20 10

Délka trasy 
(m)

Do a jízdy 
(min)

23

Depo 0 -5 24 55 39

Hlavní nádraží 2900 0 29 0 27 44 10 31 50 18 32 49 10 7 47 7 47 25 55 29 16 7 25 59 10 56 30 14 11 42 27 46 37

Lonkova 1832 4 33 4 31 48 14 35 54 22 36 53 14 11 51 11 51 29 59 33 20 11 29 3 14 0 34 18 15 46 31 50 41

Odborářů 264 5 34 5 32 49 15 36 55 23 37 54 15 12 52 12 52 30 0 34 21 12 30 4 15 1 35 19 16 47 32 51 42

Albert 1257 7 36 7 34 51 17 38 57 25 39 56 17 14 54 14 54 32 2 36 23 14 32 6 17 3 37 21 18 49 34 53 44

Hlav í ádraží 314 9 38 9 36 53 19 40 59 27 41 58 19 16 56 16 28 56 34 4 38 54 25 46 16 32 6 34 8 19 5 39 10 23 55 20 51 36 55 46

Auto usové ádraží 475 10 39 10 37 54 20 41 0 28 42 59 20 17 57 17 29 57 35 5 39 55 26 47 17 33 7 35 9 20 6 40 11 24 56 21 52 37 56 47

Palackého 293 11 40 11 38 55 21 42 1 29 43 0 21 18 58 18 30 58 36 6 40 56 27 48 18 34 8 36 10 21 7 41 12 25 57 22 53 38 57 48

Masarykovo nám. 510 13 42 13 40 57 23 44 3 31 45 2 23 20 0 20 32 0 38 8 42 58 29 50 20 36 10 38 12 23 9 43 14 27 59 24 55 40 59 50

Ná ěstí Repu liky 795 15 44 15 42 59 25 46 5 33 47 4 25 22 2 22 34 2 40 10 44 0 31 52 22 38 12 40 14 25 11 45 16 29 1 26 57 42 1 52

Krajský úřad 449 16 45 16 43 0 26 47 6 34 43 5 26 23 3 23 35 3 41 11 45 1 32 53 23 39 13 41 15 26 12 46 17 30 2 27 58 43 2 53

Zlatá štika 337 17 46 17 44 1 27 48 7 35 49 6 27 24 4 24 36 4 42 12 46 2 33 54 24 40 14 42 16 27 13 47 18 31 3 28 59 44 3 54

Na Bukovi ě 529 18 47 18 45 2 28 49 8 36 50 8 28 25 5 25 37 5 43 13 47 3 34 55 25 41 15 43 17 28 14 48 19 32 4 29 0 45 4 55

Na Haldě 457 19 48 19 46 3 29 50 9 37 51 9 29 26 6 26 38 6 44 14 48 4 35 56 26 42 16 44 18 29 15 49 20 33 5 30 1 46 5 56

Husova 332 20 49 20 47 4 30 51 10 38 52 10 30 27 7 27 39 7 45 15 49 5 36 57 27 43 17 45 19 30 16 50 21 34 6 31 2 47 6 57

Dubina,centrum 500 21 50 21 48 5 32 53 12 40 54 11 32 29 9 29 41 9 47 17 51 7 38 59 29 45 19 47 21 32 18 51 22 35 8 32 3 48 7 58

Hůrka 567 23 51 22 49 6 33 54 13 41 55 12 33 30 10 30 42 10 48 18 52 8 39 0 30 46 20 48 22 33 19 52 23 36 9 33 4 49 8 59

Spojil 993 25 53 8 15 35 12 20 10 2 48 22 35 25 1

Spojil,toč a 495 27 37 14 29

Seze ice,Počaply 2500 30 40 17 32 11

Sezemice,zámostí 1000 32 41 18 33 12

Seze ice,škola 894 33 43 19 35 14

Depo z Hůrka 5800 32 22

SMĚR B 3 X 9 3 X 5 4 10 5 9 X 23 4 X 3 10 31 X 4 X 5 10 X 10 4 X 4 7 X 5 6 3 X 4 3 X 4 3 3 4 X 1 3 X 3 5 6 13 25 X 6

Délka trasy 
(m)

Do a jízdy 
(min)

4 21

Seze ice,škola 0 -10 47 50 38 39

Sezemice,zámostí 894 49 52 40 40

Seze ice,Počaply 1000 -7 51 54 42 42

Spojil,toč a 2500 -3 56 13 20 55 58 30 14 8 51 26 38 46 7

Spojil 495 -2 57 14 21 56 59 31 15 9 52 28 39 47 8

Hůrka 993 0 59 31 52 16 38 4 23 50 18 58 33 40 1 46 15 58 33 56 17 46 11 36 54 29 51 26 41 22 56 37 48 12 38 10 2 45 10

Dubina,centrum 578 2 0 32 53 17 39 5 25 51 19 59 34 41 2 47 16 59 34 57 18 47 12 37 55 30 52 27 42 23 57 49 13 39 11 3 46 11

Husova 539 3 1 33 54 18 40 6 26 52 20 0 35 42 3 48 17 0 35 58 19 48 13 38 56 31 53 28 43 24 58 50 14 40 12 4 47 12

Na Haldě 409 4 2 34 55 19 41 7 27 53 21 1 36 43 4 49 18 1 36 59 20 49 14 39 57 32 54 29 44 25 59 51 15 41 13 5 48 13

Na Bukovi ě 396 5 3 35 56 20 42 8 28 54 22 2 37 44 5 50 19 2 37 0 21 50 15 40 58 33 55 30 45 26 0 52 16 42 14 6 49 14

Zlatá štika 374 6 4 36 57 21 43 9 29 55 23 3 38 45 6 51 20 3 38 1 22 51 16 41 59 34 56 31 46 27 1 53 17 43 15 7 50 15

Krajský úřad 497 8 5 37 58 23 45 11 32 57 25 5 40 47 8 53 22 5 3 24 53 18 43 1 36 58 33 48 29 3 55 19 45 16 8 51 16

Ná ěstí Repu liky 395 10 6 38 59 25 47 13 34 59 27 7 42 49 10 55 24 7 42 5 26 55 20 45 3 38 0 35 50 31 5 57 21 47 17 9 52 17

Sukova 342 11 7 39 0 26 48 14 35 0 28 8 43 50 11 56 25 8 43 6 27 56 21 46 4 39 1 36 51 32 6 58 22 48 18 10 53 18

Masarykovo nám. 464 13 8 40 2 28 50 16 37 2 30 10 45 52 13 58 27 10 45 8 29 58 23 48 6 41 3 38 53 34 7 59 23 49 19 11 54 19

Auto usové ádraží 749 15 10 42 4 30 52 18 39 4 32 12 47 54 15 0 29 12 47 10 31 0 25 50 8 43 5 40 55 36 9 1 25 51 21 13 56 21

Hlav í ádraží 587 17 12 44 6 32 54 20 41 6 34 14 49 56 17 2 31 14 49 12 33 2 27 52 10 45 7 42 57 37 11 52 3 27 53 23 15 58 23

Lonkova

Odborářů
Albert

Hlavní nádraží
Depo 2900 21 3 28

Vysvětlivky:
Prů ěr á do a čeka í a ko eč é Hůrka, ... minut

Prů ěr á do a čeka í a ko eč é Hl. ádraží minut

Prů ěr á do a čeká í a ko eč é minut

z ě a časů oproti původ í u JŘ
z ě a čeka í do y

21 22

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

NÁVRH NOVÉHO LINKOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU LINKY č. 9 

čeka í do a a ko eč é

Přestávkyřidíčů

4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 2017 18

5 6 7 8 9

čeka í do a a ko eč é

13 14 15 16

6,36 1. Vozidlo Prodlouže í li ky
17,91 2. Vozidlo Prodlouže í li ky
12,14 3. Vozidlo Prodlouže í li ky



4:24 -23:03 tedy O sluha:  řidiči  hodi ové s ě y, tedy  hodi  výko u a  hodi a ezpeč ost í h přestávek a přestávek a stravu a odde h
4:55 - 23:28 tedy O sluha:  řidiči  hodi ové s ě y, tedy  hodi  výko u a  hodi a ezpeč ost í h přestávek a přestávek a stravu a odde h
5:29 - 8:22 tedy O sluha:  řidič ez ároku a přestávku v rá i li ky

1. Vozidlo

. ŘIDIČ - SMĚNA od :  do :  přestavky ve sta i i Hlav í ádraží 1. 5:16 - 5:26 . ŘIDIČ - SMĚNA od :  do :  přestavky ve sta i i Hlav í ádraží 1. 6:15 - 6:30

2. 6:55 - 7:15 2. 8:37 - 9:07

3. 9:16 - 9:46 3. 11:25 - 11:45

4. 12:05 - 12:20 4. 12:44 - 12:54

Výko  a li e :  - :   střídá í a Hlav í  ádraží Výko  a li e :  - :   střídá í a Hlav í  ádraží

. ŘIDIČ - SMĚNA od :  do :  přestavky ve sta i i Hlav í ádraží 1. 15:55 - 16:05 . ŘIDIČ - SMĚNA od :  do :  přestavky ve sta i i Hlav í ádraží 1. 14:35 - 14:45

2. 16:48 - 16:58 2. 16:14 - 16:24

3. 17:45 - 17:55 3. 17:59 - 18:29

4. 18:39 - 19:09 4. 20:30 - 20:40

5. 21:25 - 21:45 5. 22:25 - 22:35

Výkon na lince 13:38 - 23:03  Výko  a li e :  - :   střídá í a Hlav í  ádraží

2. Vozidlo

Do a jízdy . Vozidla a li e 18:39

Do a jízdy . Vozidla a li e 18:33

Do a jízdy . Vozidla a li e 2:49


