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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá mimošpičkovým provozem městské hromadné dopravy v menších 

městech České republiky. Po provedené analýze jsou navrhnuty opatření za účelem změny 

linkového vedení, zavedení pravidelného spojení a integrovaného přestupního uzlu. 

Vyhodnocení návrhů je provedeno statisticky a opírá se o zjištěné ujeté vzdálenosti, cestovní a 

přestupní doby. Na základě poukázání na pozitivní a negativní příklady jsou stanovena 

doporučení platná v obecném případě. 
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TITLE 

Operation of urban public transport in off-peak time periods 

 

ANNOTATION 

The thesis deals with the off-peak operation of urban public transport in the smaller cities of 

the Czech Republic. Following analysis, measures are proposed to change the line, establish a 

regular connection and an integrated transfer hub. The evaluation of proposals is carried out 

statistically and relies on observed driving distances, travel and transfer times. Based on the 

reference to positive and negative examples, the recommendations applicable in the general 

case are set out. 
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ÚVOD 

Tato práce se zaměřuje na mimošpičkové časy, tedy období, ve kterých dochází 

k útlumu poptávky cestujících po přepravě. Nejčastěji je zmiňován nárůst a pokles poptávky 

v souvislosti s průběhem dne – přepravní sedla a špičky – a týdne – pracovní den a víkend. Se 

změnou poptávky přichází i změna nabídky spojů, a to v podobě prodloužení intervalů na 

linkách či vynechání spojů v období poklesu, oproti tomu zahuštění intervalu mezi spoji nebo 

nasazení vícekapacitních vozidel ve špičkovém období. Poslední zmíněné opatření může být 

východiskem i pro sedlová a víkendová období, avšak nasazení nízkokapacitních vozidel bez 

změny intervalu mezi spoji.  Je pravděpodobné, že pro cestujícího takové pravidelné spojení 

bude atraktivní, a právě periodická forma nabídky spojů v pravidelné periodě je dílčím tématem 

této diplomové práce. Někdy jsou díky menší poptávce právě v mimošpičkových obdobích 

hledány provozní úspory, proto není primárním účelem návrhů diplomové práce zvyšovat počet 

spojů a provozní náklady, ale stanovit dopravní nabídku tak, aby byla pro cestující v rámci 

daných možností zajímavou a spolehlivou alternativou.  

Diplomová práce je strukturována do třech částí.  

V první části je provedena analýza provozu městské hromadné dopravy (dále jen MHD) 

ve večerním sedle a víkendovém období ve vybraných městech Havlíčkův Brod a Valašské 

Meziříčí. Za večerní sedlo je v diplomové práci považováno období jednoho pracovního dne 

od 18:00 do konce provozu MHD. Za víkendové období je pokládán jeden celý sobotní a jeden 

celý nedělní den. Analýza je zaměřena na nalezení interních návazností, zjištění cestovních a 

přestupních dob na relacích mezi vybranými zastávkami a ujeté vzdálenosti dle JŘ. Metoda 

tohoto vyhodnocení je dílčím přínosem a návrhem diplomové práce. 

Jelikož autor neprováděl dopravní průzkumy ve zvolených městech a využívá pouze 

veřejně dostupné zdroje, poptávka po přepravě cestujících je odhadnuta z nabídky spojů v JŘ 

MHD, z časových poloh odjezdů a příjezdů železniční osobní dopravy (dále jen ŽOD) 

v železniční stanici a veřejné linkové autobusové dopravy (dále jen VLAD) na autobusovém 

stanovišti.  

Ve druhé části je pro každé město vypracován jeden návrh nového linkového vedení za 

účelem pravidelného spojení při srovnatelné ujeté vzdálenosti se současným stavem provozu. 

Druhý návrh nového linkového vedení v každém městě rozšiřuje pravidelnou obsluhu MHD i 

na území, které není zařazeno do současné dopravní obslužnosti v mimošpičkových časech. 

V obou návrzích je zaveden přestupní uzel anebo integrovaný přestupní uzel.  
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Třetí část je věnována statistickému vyhodnocení provedených změn, jež jsou 

posouzeny z hlediska ujeté vzdálenosti, cestovních dob, přestupních dob, potřebných vozidel a 

řidičů. Poukázáním na pozitivní a negativní příklady jsou stanoveny obecná doporučení, která 

lze uplatnit v dalších městech České republiky. 

Cílem diplomové práce je analyzovat, navrhnout a zhodnotit provoz MHD 

v mimošpičkových časech. Na základě negativních a pozitivních příkladů jsou stanoveny 

doporučení platná v obecném případě. 
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1 Analýza současného stavu 

 V této kapitole je zkoumán současný (skutečný) provoz MHD ve městech splňující 

následující kritéria: 

1) kraj – město leží v kraji Vysočina, v Olomouckém, Královehradeckém, Ústeckém nebo 

Zlínském kraji – tato podmínka slouží k omezení výběru měst s provozem MHD, 

kterých se v České republice nachází více než 100. Kraje jsou vybrány autorem 

náhodně, 

2) počet obyvatel – počet obyvatel žijících ve zvoleném městě je více než 20 a méně než 

35 tisíc. Podmínka slouží k omezení výběru měst obdobně jako v bodě 1, 

3) ujetá vzdálenost spojů linek dle jízdního řádu (dále jen JŘ) – je více než 500 km od 

začátku sobotního a do konce nedělního provozu za jeden víkend a více než 100 km ve 

večerním sedle, tedy od 18:00 do konce provozu v jeden pracovní den, 

4) omezení provozu MHD ve večerním sedlovém a víkendovém období – za omezení 

mimošpičkového provozu MHD je pokládáno více než dvojnásobné prodloužení 

intervalu mezi spoji na linkách v mimošpičkovém období, zastavení mimošpičkového 

provozu na lince anebo vyřazení obytné oblasti z dopravní obslužnosti, 

5) nepravidelný provoz – spoje linek MHD jezdí převážně v nepravidelném intervalu,  

6) variabilita trasování – spoje se často odchylují od základní trasy linky MHD. 

V 11 českých městech žije více než 20 a méně než 35 tisíc obyvatel a zároveň se nachází 

ve zvolených krajích. Provoz ve městech Litvínov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Litoměřice a 

Vsetín je převážně periodický, navíc v Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Litvínově nedochází 

k výraznému omezení dopravní obslužnosti MHD v mimošpičkových časech.  

Žďár nad Sázavou je dobrým příkladem zatraktivnění MHD. V rámci tohoto 

zatraktivnění, ke kterému došlo v roce 2017, byly minimalizovány varianty tras spojů na 

linkách MHD, byla snížena četnost linek z 14 na 9, zlepšena návaznost vlaků a MHD, zavedena 

dopravní obslužnost v nové obytné oblasti a lepší přestupní návaznost na periodických linkách 

na zastávce Autobusové nádraží. 

Provoz MHD ve Vsetíně v posledním roce prochází pozitivní změnou. Na vybraných 

vsetínských linkách jsou zavedeny pravidelné intervaly a ze dvou zastávek MHD jsou zřízeny 

přestupní uzly pro MHD. Dále je vyloučeno město Šumperk, ve kterém ujetá vzdálenost 

nedosahuje ani poloviny stanovené vzdálenosti ve třetím bodě. Ostatní města – Trutnov, 

Havlíčkův Brod, Kroměříž, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí splňují kritéria výběru. Pro 

analýzu současného stavu je vybrán Havlíčkův Brod, město s největším podílem obytných 
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oblastí vyřazených z dopravní obslužnosti veřejné hromadné dopravy (dále jen VHD) a 

Valašské Meziříčí, město s největší variabilitou trasování spojů. Obě města jsou vhodnými 

podklady pro analýzu provozu v mimošpičkových časech. 

V úvodu podkapitol jsou představeny základní charakteristiky Havlíčkova Brodu a 

Valašského Meziříčí – počet obyvatel, rozloha města, souhrn katastrálních území a místních 

částí, napojení na silniční a železniční síť. Následuje popis sítě linek MHD, jež je doplněn 

vhodným schématem.  

Autor se v analýze zaměřuje na identifikování spojů linek MHD a jejich přestupních vazeb 

v mimošpičkových časech na relacích mezi: 

1) konečnými nebo mezilehlými zastávkami umístěnými na okraji města a v přilehlých 

obcích, 

2)  konečnými nebo mezilehlými zastávkami umístěnými na okraji města a v přilehlých 

obcích a významnými zastávkami. 

Za významné zastávky jsou považovány zastávky obsluhující významné lokality nebo objekty 

(střed města, nemocnice apod.), zastávky umožňující přestup (zejména VLAD a ŽOD), 

případně zastávky s jiným významem (např. přestupní uzel MHD). 

Na relacích mezi vybranými zastávkami jsou zjištěny cestovní doby, přestupní doby a 

četnost spojení pro jedno večerní sedlo pracovního dne od 18:00 do konce provozu MHD, pro 

jeden celý sobotní a nedělní den. V případě, že spoje linek MHD po 18:00 nejsou vypraveny, 

lze do večerního sedlového provozu zahrnout i spoje vypravené v dřívějším období, kdy 

nabídka spojů je menší než ve špičkovém období. Z naměřených cestovních a přestupních dob 

ve večerním sedle, v sobotu a v neděli jsou určeny průměrné doby cest tc a průměrné doby 

přestupů tp za mimošpičkové období pro jednotlivé relace. Z průměrné doby cesty tc a průměrné 

doby přestupu tp je určen podíl vyjadřující čas strávený přestupem na době cesty tp/tc. Spojení 

ve večerním sedle, v sobotu a v neděli jsou sečtena a vyjádřena jako četnost spojení ČS za 

mimošpičkové období na jednotlivých relacích. Uvedené hodnoty tc, tp, tp/tc a ČS jsou uvedeny 

v tabulkách a jsou použity pro komparaci s hodnotami z navržených variant v kapitole 3. 
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1.1 Havlíčkův Brod 

Havlíčkův Brod se nachází 95 km jihovýchodně od Prahy a 23 km severně od Jihlavy 

v kraji Vysočina. Městem protéká řeka Sázava. Město se rozprostírá na ploše necelých 65 km2 

a skládá se z 13 katastrálních částí a 14 místních částí (Místopisy, 2021). MHD je provozováno 

převážné na nejrozlehlejším katastrálním území a místní části Havlíčkův Brod. K 1. 1. 2021 

bylo v Havlíčkově Brodě žilo 23 255 obyvatel (ČSÚ, 2021). 

Městem prochází silnice I. třídy I/38 a I. třídy I/34 křižující ve vzdálenosti 23 km dálnici 

D1 u exitu 90 Humpolec. Město je dostupné po silnicích II. třídy II/150 a II/344, po silnicích 

III. třídy 34740, 03810 a 3441 a po pozemních komunikacích místního významu (Geoportál 

ŘSD, 2021). 

 Železniční stanice Havlíčkův Brod leží na tratích č. 225 Havlíčkův Brod – Veselí nad 

Lužnicí (– České Budějovice), č. 230 (Praha –) Kolín – Havlíčkův Brod, č. 237 Havlíčkův Brod 

– Humpolec, č. 238 Pardubice – Havlíčkův Brod a č. 250 (Praha–) Havlíčkův Brod – Tišnov (– 

Brno). Na území města se nachází i železniční stanice Havlíčkův Brod-Perknov (trať č. 230), 

Mírovka (trať č. 225), Pohledští Dvořáci (trať č. 250) a Dolík (trať č. 237) (ČD, 2021). Uvedené 

železniční stanice a tratě jsou zařazeny do integrovaného dopravního systému (dále jen IDS) 

Veřejné dopravy Vysočiny (dále jen VDV). V rámci systému VDV je uznáván Tarif VDV u 

Českých drah (dále jen ČD) na osobních a spěšných vlacích. Do VDV jsou zapojeny některé 

linky z/do Havlíčkova Brodu, na kterých provozují VLAD dopravci ARRIVA VÝCHODNÍ 

ČECHY a ICOM TRANSPORT. Provoz MHD Havlíčkův Brod není zapojen do VDV, stejně 

tak ostatní provozy MHD ve městech Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou (Kraj 

Vysočina, 2021). 

 Jízdné je možné platit za jednotlivé jízdy nebo za časový relace. Jednotlivé jízdné lze 

platit hotově a bankovní platební kartou nebo bezhotovostně čipovou kartou dopravce. Jízdenka 

zaplacená hotovostí nebo bankovní platební kartou je nepřestupní, s platností 60 minut a 

s přirážkou 2 Kč k ceně jízdného. Jízdenka placená bezhotovostně čipovou kartou dopravce je 

přestupní s platností 45 minut. Ceny jednotlivého jízdného jsou pro:  

• dospělé – 9 Kč, 

• děti od 6 do 15 let a důchodce do 70 let – 6 Kč. 

Ceny časového jízdného jsou pro: 

• žáky a studenty – měsíční – 150 Kč, čtvrtletní – 420 Kč, 

• důchodce – měsíční – 180 Kč, čtvrtletní – 510 Kč, 

• dospělé – měsíční – 270 Kč, čtvrtletní – 700 Kč. (TSHB, 2021) 
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 V Havlíčkově Brodě je provozováno 8 linek MHD. Provoz zajišťují Technické služby 

Havlíčkův Brod (dále jen TSHB). Výchozí zastávka pro všechny linky je Dopravní terminál, 

který se nachází v jižní části města u železniční stanice, v této lokalitě je možnost přestupu na 

VLAD a ŽOD. 

 Linky 1 a 11 jsou navrženy jako rychlé spojení Dopravního terminálu, centra města, 

západní části města, kde se nachází Nemocnice Havlíčkův Brod, Psychiatrická nemocnice 

Havlíčkův Brod a obytná oblast Perknov. Linka 11 je navíc vedena severní částí města, kde 

jsou umístěné zastávky PENNY Market a Pražská. Páteřní linka 2 je nejdelší linka s nejvíce 

zastávkami. Tato linka nabízí spojení Dopravního terminálu, východní části města – Žižkov, 

kde se nachází především rodinné a bytové domy, centrální, severní a západní části města, 

v kterých linka vede téměř po stejné trase jako linka 11. Spoje linky 22 doplňují spoje linky 2 

v ranních a odpoledních hodinách na relaci mezi Dopravním terminálem a Žižkovem. Linka 3 

nabízí spojení Dopravního terminálu, centra, severu města a obytné oblasti Vršovice. Linka 4 

vede přes obytnou oblast na jihozápadě, letiště do městské části Šmolovy – přidružené obce 

vzdálené jihozápadně asi 4 km od centra města. Linka 5 vede přes obytnou zónu v jižní části 

města do průmyslové oblasti. Linka 6 nabízí spojení s převážně rodinnou zástavbou na 

jihovýchodě. Linky 4, 5 a 6 nejsou vedeny přes centrum města. Pro cesty z/do centra je nutné 

přestoupit na zastávce Stavební škola mezi linkami 4–1, 4–3, 4–11 anebo na zastávce Dopravní 

terminál mezi linkami 5–2, 5–3, 5–11 a 6–2, 6–3, 6–11. 
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Na obr. 1 je zobrazena linkové vedení MHD v Havlíčkově Brodě. 

 

Obr. 1 Schéma linek MHD – HB 

Zdroj: TSHB 

 

Provoz ve večerním sedle 

Městská hromadná doprava je provozována na linkách 2, 3, 5 a 11 a její provoz ukončen 

příjezdem spoje č.117 linky 2 v 22:42 do konečné zastávky Perknov. Spoj linky 3 v 18:07 

z Dopravního terminálu na zastávku Reynkova, TS je obstarán přímým vozem z linky 5. Spoje 

linky 5 odjíždějící v 17:57, 18:05 a 20:08 z Dopravního terminálu na zastávku Futaba slouží 

pro svoz zaměstnanců do průmyslových podniků a spoje linky 5 odjíždějící v 18:07, 18:50 a 

20:16 z Futaby na Dopravní terminál slouží pro rozvoz zaměstnanců z průmyslových podniků. 

Spoje linky 2 jezdí v pravidelném hodinovém intervalu od 18:10 do 20:10 a v 21:15 

z Dopravního terminálu na Perknov a v 18:22, 19:24, 20:30 a 21:24 z Perknova na Dopravní 

terminál. Spoje linky 11 odjíždí v 18:32, 19:32 a 21:53 z Dopravního terminálu na Perknov a 
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ve směru Dopravní terminál odjíždí v 18:50 a 19:50 ze zastávky Perknov. Ujetá vzdálenost dle 

JŘ ve večerním sedle je 152 km. 

Provoz ve večerním sedle je zabezpečen dvěma vozidly na lince 2, jedním vozidlem na 

lince 11, dvěma vozidly na lince 5 z nichž jedno obslouží večerní spoj linky 3. Večerní provoz 

pracovního dne od 18:00 vyžaduje pět vozidel a pět řidičů. 

Přestupní vazby vznikají na zastávce Dopravní terminál mezi linkami 2–5 a 11–5. V tab. 

1 je uveden zjednodušený JŘ, kde jsou uvedeny nejčastěji se opakující odjezdy spojů na 

zastávkách, provozní délka linky a doba spoje linky 11 ve večerním sedle. „Doba spoje je 

časový relace mezi časem odjezdu spoje z jeho výchozí zastávky a časem příjezdu do jeho 

konečné zastávky.  Zahrnuje dobu jízdy a součet dob zastávky mezilehlých zastávek na trase 

linky.“ (Křivda, 2007, s.147) 

Doba spoje linky 11 ve směru Perknov je 15 minut a provozní délka linky je 6,1 km. 

Spoj ve směru Dopravní terminál ujede 6,4km vzdálenost linky 11 za 14 minut. 

 

Tab. 1 Linka 11 – večerní sedlo 

TČ Linka 11 – ZS X TČ Linka 11 – OS X 

1 Dopravní terminál X:32 1 Perknov X:50 

2 Stavební škola X:34 2 Perknov sídl. X:51 

3 Havlíčkovo náměstí X:36 3 x Rozkošská X:52 

4 Pražská X:38 4 Psych. léčebna X:53 

5 PENNY market X:39 5 x Bílý dům X:54 

6 Nemocnice X:42 6 Nemocnice X:55 

7 x Bílý dům X:43 7 PENNY market X:58 

8 Psych. léčebna X:44 8 Pražská X:59 

9 x Rozkošská X:45 9 Havlíčkovo náměstí X:00 

10 Perknov sídl. X:46 10 Stavební škola X:02 

11 Perknov X:47 11 x Poliklinika X:03 

   12 Dopravní terminál X:04 

 Doba cesty [min] 15  Doba cesty [min] 14 

 Vzdálenost [km] 6,1  Vzdálenost [km] 6,4 

    Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 

 

Víkendový provoz 

 Sobotní i nedělní provoz MHD je zahájen odjezdem spoje č. 1 linky 2 v 4:11 ze 

zastávky Husova a ukončen příjezdem spoje č. 113 linky 2 v 21:39 do konečné zastávky 

Perknov. Během víkendu jsou provozovány spoje linek 2 a 5. První spoj linky 5 vyjíždí směr 

Dopravní terminál v 5:35 v sobotu z Futaby, další spoje směr Dopravní terminál odjíždí v 5:59, 
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6:14, 6:47 a 17:20 v sobotu a v 18:03 v neděli. Spoje linky 5 ve směru Futaba odjíždí 

z Dopravního terminálu v 5:50, 6:06, 6:40 a 17:13 v sobotu a v 17:56 v neděli. V těchto časech 

vznikají jediné mimošpičkové přestupní vazby, a to přestupy mezi linkou 2–5. Obytné zóny 

v jižní části města, které jsou v pracovní dny obsluhovány spoji linek 4 a 6, zůstávají během 

víkendu i ve večerním sedle bez spojení MHD.   

Spoje linky 2 zabezpečují celý víkendový provoz vyjma oblasti obsluhované spoji linky 

5. Příjezdy a odjezdy spojů linky 2 v Dopravním terminále navazují na příjezdy a odjezdy 

rychlíků ve směru Praha a Brno.  

Nedělní provoz vyžaduje jeden vůz a dva řidiče. Řidiči čerpají bezpečnostní přestávky 

v konečných zastávkách mezi příjezdem a odjezdem spojů linky 2. Sobotní provoz od 5:18 do 

6:53 a od 15:16 do 18:03 vyžaduje zároveň dvě vozidla a dva řidiče. Délka pracovní doby řidičů 

dle nařízení vlády č. 589/2006 Sb. v sobotní provozu je v dodržena, pokud jsou nasazeni dva 

řidiči a jeden řidič s dělenou směnou.  

Výhodou provozu jednoho spoje linky MHD po určitý časový relace je nulový počet 

přestupů a nasazení pouze jednoho vozidla.  Provoz jednoho spoje má ještě jednu nespornou 

výhodu oproti provozu více spojů, a to potřeba méně řidičů. V případě, že nabídka spojů je 

v pravidelném intervalu a linka nemá více tras, je kladem přehledný a lehce zapamatovatelný 

JŘ. Nabídka spojů v pravidelném intervalu je v Havlíčkově Brodě pouze v určitých časech 

víkendu. V dopoledních hodinách je pravidelný 120minutový interval a ve večerních hodinách 

téměř pravidelný 60minutový interval. Odpolední spoje pravidelné nejsou a ve směru zastávky 

Dopravní terminál nabídka spojů v pravidelném intervalu se vyskytuje minimálně.  

Poněvadž na linku je více požadavků – návaznost MHD a vlaků v Dopravním terminále, 

obsluha zastávek Nový hřbitov, Pekárny, Husova pouze vybranými spoji, dopravní obslužnost 

celého území, není nabídka spojů v pravidelném intervalu možná. 
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V tab. 2 je zpracován zjednodušený JŘ, kde jsou uvedeny nejčastější odjezdy spojů 

zastávkách, doby spojů a provozní vzdálenosti linky 2 ve večerním sedle a o víkendu. Večerní 

trasa prochází oproti víkendové trase zastávkou Pekárny, kde se nachází supermarket Lidl, a 

zastávkou Výšina, která se nachází na stejnojmenném sídlišti a obsluhuje ji pouze spoj směřující 

z Dopravního terminálu. Víkendové spoje obsluhují nejsevernější zastávku Nový hřbitov. 

Spoje ujedou přepravní vzdálenosti od 10 do 12 km na lince 2 od 23 do 28 minut. Ujetá 

víkendová vzdálenost dle JŘ je 606 km. 

 

Tab. 2 Linka 2 – večerní sedlo a víkend 

 TČ Linka 2 – ZS X 6+ 6+  TČ Linka 2 – OS X 6+ 6+ 

1 Dopravní terminál X:10 X:10 X:10 25 Perknov X:24 X:17 X:17 

2 Stavební škola X:12 X:12 X:12 24 Perknov sídl. X:25 X:18 X:18 

3 KD Ostrov X:14 X:14 X:14 23 x Rozkošská X:26 X:19 X:19 

4  x Penzion STARR X:15 X:15 X:15 22 Psych. léčebna X:27 X:20 X:20 

5 Žižkova X:16 X:16 X:16 21 x Bílý dům X:28 X:21 X:21 

6 x Pekárny X:17    20 Nemocnice X:29 X:22 X:22 

7 x Kyjovská X:19 X:17 X:17 19 x Zahradnického    
8 Žižkov II X:20 X:18 X:18 18 Nový hřbitov  X:26  
9 Trocnovská X:21 X:19 X:19 17 PENNY market X:32 X:28 X:25 

10 x Nad Kalvárií X:22 X:20 X:20 16 Výšina    
11 x Prokopa Holého X:23 X:21 X:21 15 Pražská X:33 X:29 X:26 

12 Havlíčkovo náměstí X:25 X:23 X:23 14 Husova    
13 Husova      13 Havlíčkovo náměstí X:34 X:30 X:27 

14 Pražská X:27 X:25 X:25 12 KD Ostrov X:36 X:32 X:29 

15 Výšina X:28    11 x Penzion STARR X:37 X:33 X:30 

16 PENNY market X:29 X:26 X:26 10 Žižkova X:38 X:34 X:31 

17 Nový hřbitov   X:29   9 x Pekárny X:39   
18 x Zahradnického      8 x Kyjovská X:41 X:35 X:32 

19 x Šubrtova      7 Žižkov II X:42 X:36 X:33 

20 Nemocnice X:32 X:33 X:29 6 Trocnovská X:43 X:37 X:34 

21 x Bílý dům X:33 X:34 X:30 5 x Nad Kalvárií X:44 X:38 X:35 

22 Psych. léčebna X:34 X:35 X:31 4 x Prokopa Holého X:45 X:39 X:36 

23 x Rozkošská X:35 X:36 X:32 3 Stavební škola X:47 X:41 X:38 

24 Perknov sídl. X:36 X:37 X:33 2 Poliklinika X:48 X:42 X:39 

25 Perknov X:37 X:38 X:34 1 Dopravní terminál X:49 X:43 X:40 

  Doba cesty [min] 27 28 24   Doba cesty [min] 25 26 23 

  Vzdálenost [km] 10,6 11,2 9,8   Vzdálenost [km] 10,7 11,8 9,8 

Pozn.: Zastávka Žižkov II byla přesunuta na nové místo před ZŠ a MŠ Žižkov II a byla zrušena 

zastávka MHD Trocnovská s platností od 1.6.2021 (Rada města, 2021) – změny nejsou 

zahrnuty v diplomové práci 

        Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 
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Průměrná doba cesty a přestupu 

 Cíle analýzy je možné splnit, pokud jsou nalezena spojení a naměřeny jejich přestupní 

a cestovní doby na relacích z konečných zastávek nebo mezilehlých zastávek na okraji města. 

Spojení jsou nalezena pomocí webové aplikace pro vyhledávání spojení – IDOS (Idos.idnes.cz, 

2021) pro sobotu 10. 7. 2021, neděli 11. 7. 2021 a večer pracovního dne 9 7. 2021. Cestovní a 

přestupní doby jsou naměřeny na 10 relacích v obou směrech mezi konečnou zastávkou 

Perknov, severní zastávkou PENNY Market, východní zastávkou Žižkova, konečnou zastávkou 

Dopravní terminál a konečnou zastávkou Čechova. Mimošpičkové spojení do jižní části města 

neexistuje, je však třeba zjistit cestovní a přestupní doby do této oblasti pro následnou 

komparaci skutečných a navržených hodnot, proto jsou naměřeny hodnoty za jeden pracovní 

den na relacích z/do zastávky Čechova. 

Analýza mimošpičkových průměrných cestovních a přestupních dob v Havlíčkově 

Brodě nezahrnuje cesty mezi významnými zastávkami a městskými částmi, protože spojení na 

těchto relacích jsou vedena na lince 2 o víkendu a převážně na lince 2 ve večerní sedlu a vzniká 

zde minimum přestupních vazeb. Výstupem takové analýzy by byly cestovní doby, jež lze 

nalézt v JŘ. 

 

Externí návaznosti 

Příjezdy rychlíků ve směru Praha a Brno jsou ve dvouhodinovém taktu s počátečním 

časem 05:57 a odjezdy s počátečním časem v 06:01. S příjezdy a odjezdy rychlíků jsou sladěny 

příjezdy osobních vlaků z/ve směru Hlinsko v Čechách, Slavonice a Humpolec. Osobní vlaky 

z/do uvedených směrů přijíždí méně než 5 minut před příjezdem rychlíku a odjíždí méně než 5 

minut po odjezdu rychlíku vyjma odpoledních osobních nebo spěšných vlaků směr Hlinsko 

v Čechách, které odjíždí v X:13. Přestupovat lze i mezi VLAD ze/do zastávek Lučice, Úsobí, 

Pelhřimov, Habry a Dolní město a uvedenými vlaky jednou za 4 hodiny. 
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Průměrná doba cesty tc, průměrná doba přestupu tp, podíl vyjadřující čas strávený 

přestupem na době cesty tp/tc a četnost spojení na relacích mezi konečnými a mezilehlými 

zastávkami na okraji města jsou uvedeny v tab. 3.  

Procentuální hodnota podílu tp/tc menší nebo rovná 20 % je zvýrazněná zeleně, větší než 20 % 

a zároveň menší nebo rovná 40 % je zvýrazněná žlutě a větší než 40 % je zvýrazněná červeně. 

zaznamenat, že mimošpičkové přestupní vazby vznikají na cestách z Perknova na Žižkov 

(zastávka Žižkova), mezi severní částí města (zastávka PENNY Market) a Žižkovem, a to mezi 

linkou 2 a 11 ve večerním sedlu, a z Žižkova na Dopravní terminál mezi spoji linky 2 v sobotu.    

 

Tab. 3 Průměrná oba cesty tc, přestupu tp, podíl tp /tc, četnost spojení ČS – HB 

Relace 

Základní směr Opačný směr 

tc 

 [min] 

tp  

[min] 

tp/tc  

[%] 

ČS 

[-] 

tc 

 [min] 

tp  

[min] 

tp/tc  

[%] 

ČS 

[-] 
 

PR PN 8 0 0 34 9 0 0 35  

PR Ž 17 2 13 36 20 0 2 34  

PR DT 23 0 0 36 24 0 0 37  

PR Č 36 16 46 0 37 16 42 0  

PN Ž 9 2 25 36 12 1 8 35  

PN DT 14 0 0 36 20 0 0 36  

PN Č 27 13 48 0 29 16 55 0  

Ž DT 11 1 10 34 6 0 0 35  

Ž Č 35 18 51 0 25 15 61 0  

DT Č 10 2 19 0 8 1 13 0  

PR Perknov     

PN PENNY Market 

DT Dopravní terminál   

Ž Žižkova 

Č Čechova 

tc  průměrná doba cesty [min] 

tp  průměrná doba cesty [min] (maximálně 45 minut) 

tp/tc podíl vyjadřující čas strávený přestupem na době cesty [%] 

ČS četnost spojení [-] 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 
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1.2 Valašské Meziříčí 

Valašské Meziříčí je město ve Zlínském kraji ležící 35 km severovýchodně od Zlína, 53 

km jihovýchodně od Olomouce a 25 km od česko-slovenských státních hranic na soutoku řek 

Rožnovská a Vsetínská Bečva. Valašské Meziříčí je považováno za vstupní bránu 

Moravskoslezských Beskyd. Město se rozprostírá na území o rozloze 35,2 km2 a jeho součástí 

je katastrální území Brňov, Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Křivé, Lhota u 

Choryně a Valašské Meziříčí – město. Tato katastrální území jsou zároveň místními částmi 

vyjma území Brňov a Křivé spadající pod jednu místní část Podlesí (Valašské Meziříčí, 2021). 

K 1. 1. 2021 bylo ve Valašském Meziříčí evidováno 22 149 obyvatel (ČSÚ, 2021).  

Silniční provoz probíhá na silnici I. třídy I/57 a silnici I. třídy I/35, po které vede 

evropská silnice E442, silnici II. třídy II/150, silnicích III. třídy 01873, 03561, 03569, 05720, 

05721, 05722 a pozemních komunikacích místního významu (Geoportál ŘSD, 2021). 

Valašským Meziříčím je vedena železniční trať č. 280 Hranice na Moravě – Střelná (– Púchov), 

Horní Lideč– Bylnice, trať č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, trať č. 303 

Kojetín – Valašské Meziříčí a trať č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí 

– Ostravice. Na území města se nachází také železniční stanice Brňov (trať č. 280), Krhová 

(tratě č. 281 a č. 323) a Hrachovec (trať č. 281) (ČD, 2021). Železniční doprava na tratích č. 

280, č. 281 a č. 303 je zapojena do systému Integrované dopravy Zlínského kraje (dále jen 

IDZK). Obec Poličná a místní část Podlesí jsou obsluhovány, jak spoji MHD, tak místními spoji 

VLAD. Přidružená obec Krhová je obsluhována zanedbatelným počtem místních a dálkových 

spojů VLAD. Místní část Juřinka, Hrachovec a Bynina jsou obsluhovány výhradně MHD. 

Majoritními dopravci na linkách z/do Valašského Meziříčí jsou TQM-holding s.r.o. a Transdev 

Morava s.r.o. Na linkách je platný tarif IDZK – 1Kč za 1 km cesty + nástupní sazba 9 Kč. 

Provoz MHD ve Valašském Meziříčí není zapojen do systému IDZK (IDZK, 2021). 

MHD provozuje společnost Z–Group Bus a.s. (do prosince 2020 ČSAD Vsetín a.s.), 

která náleží do holdingu Z–Group. MHD přepravila 911 624 cestujících v roce 2018 a 998 464 

cestujících v roce 2019. Za tímto 8 % nárustem je provoz nové okružní linky, jež byla zavedena 

v červnu 2019, a jízdné zdarma (Stržínek 2020 citovaný Mikušem 2020). Zajímavostí je, že 

cestující ve Valašském Meziříčí měli jízdné zdarma, a to od září 2017 do října 2019. Důvodem 

ukončení bezplatného jízdného bylo pokračování spolupráce se stávajícím dopravcem na 

základě přímého zadání. Podle evropského práva není povoleno poskytovat jízdné zdarma, 

pokud spolupráce vznikla tímto způsobem (Procházková, 2019). Vedení města má v plánu 
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znovuobnovit bezplatné jízdné, ale podmínkou je řádné výběrové řízení (Ptáčková, 2020). Ceny 

jízdného jsou nastaveny v roce 2021 následovně: 

• jednorázová hotovostní – 9 Kč dospělí 15–65 let, 4 Kč děti 6–15 let, 

• jednorázová bezhotovostní s čipovou kartou – 7 Kč dospělí 15–65 let, 3,50 Kč děti 6–15 

let, 

• síťová na celý rok – 130 Kč karta + 70 Kč dospělí 15–65 let a 20 Kč děti 6–15 let síťová 

jízdenka, každá další jízda 0 Kč.  

• zdarma – děti do 6 let, cestující nad 65 let, držitelé zlaté Jánského plakety, ZTP, ZTP – P, 

příslušníci Policie ČR a Městské policie (Davidová, 2020). 

Je třeba poznamenat, že cena valašskomeziříčského jízdného na celý rok je relativně nízká 

oproti ostatním systémům MHD.  
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Linky a jejich JŘ v mimošpičkovém období 

Provoz MHD je uskutečňován na síti sedmi linek na území přidružených obcí Krhová a Poličná 

a místních částí Valašské Meziříčí – město, Bynina, Juřinka, Hrachovec a Podlesí. Síť linek je 

zobrazena na obr. 2. Linka 10 se jako jediná neodchyluje od své základní trasy. Vedení tras 

linek 1, 5, 6 a 8 je s ohledem na centrum města radiální. Základní trasa linky 3 je tranzitní, její 

zkrácené varianty jsou radiální. Spoje linek 7 a 10 jezdí v pravidelném intervalu. Vyjma linky 

7 jsou linky obousměrné.  

 

Obr. 2 Schéma sítě linek – VM 

Zdroj: Valašské Meziříčí 

 

Linka 1 spojuje přidruženou obec Krhová (severovýchodně od města), zastávky na 

severovýchodě města – Sklárny a Tesla I, autobusové stanoviště, centrální zastávku – 

Stanoviště MHD u náměstí (dále jen Stan.MHD), Železniční stanici (dále jen Žel.st.) a obec 

Poličná (západně od města). 
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Ve zjednodušeném1 zastávkovém JŘ linky1 pro víkendová a sedlová období v tab. 4 je 

uvedeno šest variant tras ve směru Poličná a dvě varianty ve směru Krhová. Na trasu Krhová – 

Sklárny – U autobusové stanice (dále jen U aut.st.) – Stan.MHD jsou vedeny čtyři sobotní, čtyři 

nedělní a dva večerní sedlové spoje. V opačném směru jezdí tři sobotní, dva nedělní a dva 

večerní sedlové spoje. Na trase Stan.MHD – Sokolovna – Za drahou – Poličná jsou nasazeny 

tři nedělní spoje a v opačném směru pět nedělních a jeden sobotní spoj. 

 

Tab. 4 Linka 1 – zjednodušený zastávkový JŘ – VM 

TČ Linka 1 – základní směr + + 6 + + + 6 +  6 +  6 X  6 +   X 

1 Krhová,točna1-1 6:35  7:13 7:30   10:30 13:20 17:00 19:07 19:07 20:32 

9 U aut.st. 6:47  7:25 7:41   10:42 13:32 17:12 19:19 19:19 20:43 

12 Stan.MHD u náměstí 6:51  7:27 7:44   10:45 13:35 17:15 19:22   
17 Žel.st. 6:54 7:11         19:25  
22 Stan.MHD u náměstí  7:18   7:56 9:19     19:28  
27 Poličná,točna1-2   7:24     8:02 9:25             

 
TČ Linka 1 – opačný směr + 6 + + + 6 + + 6 + 6   X    

27 Poličná,točna1-2 6:07  7:28 8:35   10:37 13:40     
22 Stan.MHD u náměstí 6:13  7:35 8:42   10:44 13:47     
12 Stan.MHD u náměstí  6:30   9:20 9:30   16:44 18:30 20:15  
9 U aut.st.  6:33   9:23 9:33   16:47 18:33 20:18  
1 Krhová,točna1-1   6:44     9:34 9:44     16:58 18:44 20:29   

TČ číslo zastávky uvedené v zastávkovém JŘ 

+ spoj jede v neděli a ve státem uznávané svátky 

6 spoj jede v sobotu 

X spoj jede v pracovní den 

 spoj jede každý den (hlavička sloupce je bez informace) 

1-1, 1-2 viz. příloha A 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 

 

Linka 3 propojuje místní část Podlesí (jižně od města), jižní zastávku Rozcestí 

k nemocnici, jihozápadní zastávku Provoz ČSAD, jihovýchodní zastávky – Škola Šafaříkova a 

Smetanova ulice rozcestí, Nemocnice, zastávku jižně od centra Vsetínská, Stan.MHD, Žel.st., 

zastávky západně od centra města – Škola Křižná, Křižná ulice rozcestí a Sokolovna, zastávky 

severně od centra – Škola Masarykova a Nádražní ulice, U aut.st., zastávky na severovýchodě 

města, severní zastávku Masarykovo rozcestí, supermarket Tesco, areál chemického závodu 

DEZA a místní část Byninu (severně od města).  

 
1 Zjednodušný JŘ uvádí pouze odjezdy u vybraných zastávek v mimošpičkových časech, ostatní zastávky jsou 

uvedeny v příloze 
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Spoje jezdí po zkrácených relacích základní trasy, která čítá 28 zastávek. JŘ uvádí 12 

zkrácených tras, 11 víkendových spojů a čtyři spoje ve večerním sedle ve směru Bynina a devět 

zkrácených tras, 15 víkendových spojů a tři spoje ve večerním sedle ve směru Podlesí.  

 

Zjednodušený zastávkový JŘ linky 3 v mimošpičkových časech je uveden v tab. 5. 

 

Tab. 5 Linka 3 – zjednodušený zastávkový JŘ – VM 

 TČ Linka 3 – základní směr + 6 +  + +  6 + X X X X   

1 Podlesí,točna3-1 6:37 7:26 7:30 8:37  9:45 13:26 14:55 18:28 19:37   

  

5 Sokolovna3-2 < < 7:38 8:45  < < 15:02 18:34 19:43   
6 Stan.MHD u náměstí < < 7:44 8:47 9:01 < < 15:04 18:41 19:51   
8 Nemocnice3-3 6:41 7:29 <  9:05 9:49 13:30 < < 19:54   

12 Stan.MHD u náměstí 6:52 7:38 <  9:15 9:55 13:40 < < 19:59 20:07 22:05 

13 Sokolovna 6:53 7:39 7:45  <  13:41 15:05 <  < 22:06 

14 Škola Křižná < 7:41 7:46  <  13:43 < <  < < 

15 Křižná ul.rozc. 6:54 < <  <  < 15:06 <  < 22:07 

16 Žel.st. 7:04 < <  <  < 15:08 <  < 22:10 

17 Nádražní ul. 7:05 < <  <  <  <  < 22:11 

18 Škola Masarykova 7:07 7:44 7:49  9:18  13:46  18:44  20:10 22:12 

28 Bynina,točna3-4 7:17 7:54 7:58   9:29   13:57   18:53   20:19 22:20 

 

 TČ Linka 3 – opačný směr +   +   + + 6 + + X X X 

28 Bynina,točna3-4 6:07 6:35  7:18  8:05  9:35 13:58 16:18 17:59 20:20 22:20 

18 Škola Masarykova 6:17 <  7:29  <  9:45 < < < 20:31 22:29 

17 Nádražní ul. < 6:46  <  8:16  < 14:09 16:29 18:10  < 

16 Žel.st. < 6:47 7:10 <  8:20  < 14:15 16:32 18:12  < 

15 Křižná ul.rozc. <  7:11 <  8:21  < 14:16 16:33 18:13  < 

14 Škola Křižná <  < 7:31  <  < < < <  < 

13 Sokolovna <  7:12 7:33  8:22  < 14:17 16:34 18:14  < 

12 Stan.MHD u náměstí 6:19  7:14 7:34  8:23  9:48 14:20 16:36 18:16  22:31 

8 Nemocnice3-3   7:21      14:26 16:42 18:22   
6 Stan.MHD u náměstí   <  7:55  9:31  < 16:44 <   
5 Sokolovna3-2   <  7:56  9:32  <  <   
1 Podlesí,točna3-1     7:25   8:03   9:38   14:31   18:26     

TČ  číslo zastávky uvedené v zastávkovém JŘ 

+  spoj jede v neděli a ve státem uznávané svátky 

6  spoj jede v sobotu 

  spoj jede každý den (hlavička sloupce je bez informace) 

X  spoj jede v pracovní dny 

<  spoj jede po jiné trase 

3-1, 3-2, 3-3, 3-4 viz. příloha A 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 
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Linka 5 vede z místní části Juřinka přes zastávky severozápadně od města – Uhelné 

sklady a Jednota, severní zastávku Hřbitov, zastávky západně a severně od centra, Žel.st., 

Stan.MHD, U aut.st., zastávky na severovýchodě, zpět do Juřinky. Linka zahrnuje 27 zastávek 

a má 5 variant tras pro mimošpičkové období. Zastávky na trasách Juřinka – Hřbitov – 

Masarykova rozcestí – Žel.st. – Stan.MHD a Škola Masarykova – Juřinka jsou obsluhovány 2 

spoji v neděli a 2 spoji ve večerním sedle. Zjednodušený zastávkový JŘ linky 5 je zpracován 

v tab. 6. 

 

Tab. 6 Linka 5 – zjednodušený zastávkový JŘ – VM 

TČ Linka 5 + + + + X X X X 

1 Juřinka,točna5-1  7:20  9:42  18:33  22:47 

12 Žel.st.  7:32  9:56 18:10 18:50  22:57 

15 Sokolovna5-2  7:34  9:58 18:12 18:52   
16 Stan.MHD u náměstí  7:35 9:25 9:59 18:14 18:53 22:35  

19 Škola Masarykova5-3 7:08  9:28  18:17  22:37  
27 Juřinka,točna 7:18   9:38   18:27   22:46   

TČ číslo zastávky uvedené v zastávkovém JŘ 

+  spoj jede v neděli a ve státem uznávané svátky 

X spoj jede v pracovní dny 

5-1, 5-2 viz. příloha A 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 

 

Linka 6 směřuje z Hrachovce (východně od města) přes zastávky Na Štěpánově, 

Nemocnice, Vsetínská, Stan.MHD, zastávky západně a severně od centra, Žel.st., zastávky na 

severovýchodě, U aut.st. a zpět přes jihovýchodní zastávky do Hrachovce. V JŘ linky 6 je 

uvedeno 40 zastávek a 17 variant tras pro mimošpičkové období. Nejčastěji jsou obsluhovány 

trasy Hrachovec – Na Štěpánově – Stan.MHD – Žel.st. a Na Štěpánově – Stan.MHD – Žel.st. 

v základním a opačném směru. 
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Zjednodušený zastávkový JŘ linky 6 je zpracován v tab. 7. 

 

Tab. 7 Linka 6 – zjednodušený zastávkový JŘ – VM 

TČ Linka 6 – základní směr +  6 +  + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + X  6 +  6 +  X X 

1 Hrachovec,lom6-1 5:50 6:26 7:34 8:07 10:28 12:20    17:57 18:00  19:40 21:00 

4 Hrachovec,kult.dům6-2 5:54 6:30 7:38 < < 12:24    < 18:04  < < 

7 Na Štěpánově I6-3 6:00 6:37 7:45 8:12 10:33 12:29    18:02 18:10  19:45 21:04 

10 Na Štěpánově točna6-4 6:04 6:43 < 8:17 10:39 12:35 13:25 14:28 16:57 < 18:16 19:02 19:51 < 

14 Vsetínská 6:11 6:50 7:49 8:24 10:46 12:44 13:31 14:35 17:04 18:07 18:22 19:09 19:58 21:08 

15 Stan.MHD u náměstí < 6:54 7:50 8:27 10:49 12:49 13:38 14:39 17:06 18:10 18:24 19:12 20:00 21:09 

18 Žel.st. 6-5 < 6:58  8:30 10:53 12:52 13:42 14:42 17:09 18:14 18:29 19:16 20:03   

25 Stan.MHD u náměstí6-6 6:13      <        

31 Na Štěpánově točna6-7 <      13:52        

40 Hrachovec,lom 6:24                           

  

TČ Linka 6 – opačný směr 6 6 + +  6 +  6 +  6 +  6 +  6 +  6 +  6 + X 6 + x   

18 Žel.st. 6-9  7:10  9:09 11:15 13:11 15:17 16:42 17:26 18:45 18:52 19:35 20:24 

  

23 U aut.st. 6-10  7:18  < 11:22 < 15:25 < < < < < < 

24 Škola Masarykova  <  9:13 < 13:14 < 16:45 17:29 18:48 18:55 19:38 20:27 

25 Stan.MHD u náměstí 6:13 7:21 7:55 9:18 11:25 < < < < 18:51 19:00 < 20:32 

26 Vsetínská 6:15 7:23 7:57 9:21 11:28 13:16 15:28 16:47 17:31 18:54 19:02 19:40 20:35 

31 Na Štěpánově točna6-11 < < < 9:28 11:34 13:22 15:34 16:53 17:38 19:01 19:11 19:46 20:42 

35 Hrachovec,kult.dům6-12 < < < 9:37 <    17:46  19:17  20:50 

40 Hrachovec,lom 6:24 7:31 8:05 9:42 11:43       17:54   19:24   20:57 

TČ číslo zastávky uvedené v zastávkovém JŘ 

+ Spoj jede v neděli a ve státem uznávané svátky 

6 Spoj jede v sobotu 

 Spoj jede každý den (hlavička sloupce je bez informace) 

X Spoj jede v pracovní dny 

< Spoj jede po jiné trase 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12  viz. PŘÍLOHA A 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 
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Linka 7 je zkrácenou verzí linky 6. Trasa linky 7 je stejná s trasou linky 6 vyjma střední 

části trasy. JŘ pro tuto linku uvádí 33 zastávek a 11 tras po celé období. Víkendové spoje jezdí 

v pravidelném 120minutovém intervalu na jedné trase Žel.st. – Stan.MHD – Žel.st. 

Zjednodušený zastávkový JŘ linky 7 je zpracován v tab. 8. 

 

Tab. 8 Linka 7 – zjednodušený zastávkový JŘ – VM 

TČ  Linka 7 6 + 6 + 6 + 

16 Žel.st. 7:40 X:40 17:40 

17 Křižná ul.rozc. 7:41 X:41 17:41 

18 Sokolovna 7:42 X:42 17:42 

19 Stan.MHD u náměstí 7:44 X:44 17:44 

20 Škola Masarykova 7:46 X:46 17:46 

21 Nádražní ul. 7:47 X:47 17:47 

22 Žel.st. 7:48 X:48 17:48 

TČ číslo zastávky uvedené v zastávkovém JŘ 

+  spoj jede v neděli a ve státem uznávané svátky 

6  spoj jede v sobotu 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 

 

Linka 8 je navrhnuta pro svoz a rozvoz zaměstnanců na/z ranní, odpolední a noční 

směny chemického závodu DEZA. Spoje této linky jezdí z autobusového stanoviště přes 

jihovýchodní zastávky, centrální zastávku, Žel.st., zastávky západně a severně od centra, 

zastávky na severu města, do zastávky DEZA. Víkendový svoz a rozvoz zaměstnanců je 

zaveden pouze z/na ranní a večerní směnu. Zjednodušený zastávkový JŘ linky 8 je zpracován 

v tab. 9. 

 

Tab. 9 Linka 8 – zjednodušený zastávkový JŘ – VM 

TČ Linka 8 – základní směr 6 + 6 + X  TČ Linka 8 – opačný směr 6 + 6 + X 

1 DEZA I 6:10 18:08 22:04  12 Aut.st.č.12 5:20 17:20 21:15 

3 Masarykova rozc. 6:12 18:10 22:06  8 Stan.MHD u náměstí 5:27 < < 

6 Žel.st. 6:15 18:13 22:08  6 Žel.st. 5:30 < < 

8 Stan.MHD u náměstí 6:17 18:15 22:09  3 Masarykova rozc. 5:32 17:27 21:17 

12 Aut.st.č.12 6:24 18:21 22:15  1 DEZA I 5:34 17:30 21:20 

TČ číslo zastávky uvedené v zastávkovém JŘ 

+ Spoj jede v neděli a ve státem uznávané svátky 

6 Spoj jede v sobotu 

X Spoj jede v pracovní den 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 
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Linka 10 je vedena z Žel.st. přes zastávky západně od centra, Stan.MHD, Vsetínská, 

jihovýchodní zastávky – Nemocnice, Smetanova ulice rozcestí, Šafaříkova ulice a 40. pluku, 

zastávky na východě města – Koupaliště a Solární, zastávky na severovýchodě města, 

autobusové stanoviště, zastávky na severně od centra, zpět na Žel.st. Spoje jezdí i v opačném 

směru. Víkendové spoje vyjíždí ve 120minutovém intervalu ze zastávky Žel.st. od 8:30 do 

18:30 v základním a od 9:10 do 19:10 opačném směru. Zjednodušený zastávkový JŘ linky 10 

je uveden v tab. 10. 

 

Tab. 10 Linka 10 – zjednodušený zastávkový JŘ – VM 

TČ Linka 10 – základní směr 6 + 6 + 6 +  TČ Linka 10 – opačný směr 6 + 6 + 6 +  X 

1 Žel.st. 8:30 X:30 18:30  17 Žel.st. 9:10 X:10 19:10 19:00 

4 Stan.MHD u náměstí10-1 8:34 X:34 18:34  14 U aut.st. 9:15 X:15 19:15 19:05 

14 U aut.st. 8:51 X:51 18:51  4 Stan.MHD u náměstí10-1 9:32 X:32 19:32 19:22 

17 Žel.st. 8:55 X:55 18:55  1 Žel.st. 9:35 X:35 19:35 19:25 

TČ číslo zastávky uvedené v zastávkovém JŘ 

+ Spoj jede v neděli a ve státem uznávané svátky 

6 Spoj jede v sobotu 

X Spoj jede v pracovní den 

10-1 viz. PŘÍLOHA A 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 
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Průměrná doba cesty a přestupu 

Pro naplnění cílů analýzy je třeba vyhledat spojení a zjistit jejich cestovní a přestupní 

doby na trasách z konečných zastávek ve Valašském Meziříčí – Krhová, točna, Bynina, točna, 

Juřinka, točna, Poličná, točna, Podlesí, točna a Hrachovec, rozcestí. Pro oblast Hrachovec není 

použita konečná zastávka, ale mezilehlá zastávka Hrachovec, rozcestí. Pomocí webové aplikace 

pro vyhledávání spojení IDOS (Idos.idnes.cz, 2021) jsou nalezeny spojení pro sobotu 10. 7. 

2021, neděli 11. 7. 2021 a večerní sedlo 9. 7. 2021 na 15 relacích v obou směrech mezi 

konečnými zastávkami.  

Spojení a jejich cestovní a přestupní doby jsou také zjištěny pro sobotu 10. 7. 2021, 

neděli 11. 7. 2021 a večerní sedlo 9. 7. 2021 na 18 relacích mezi významnými a konečnými 

zastávkami. Za významné zastávky jsou považovány Žel.st., Stan.MHD, U aut.st. a Škola 

Masarykova. Zastávky U aut.st. a Škola Masarykova jsou umístěné nedaleko autobusového 

stanoviště. Spojení se zastávkou Škola Masarykova je zařazeno do analýzy, pokud je časově 

méně náročné než spojení se zastávkou U aut.st. o více než rozdíl časů docházek ze zastávek 

na autobusové stanoviště. Rozdíl časů docházek činí 2 minuty při rychlosti chůze osob s 

omezenou schopností pohybu 0,75 m·s-1 (Matuška, 2007). Pakliže spojení se zastávkou Škola 

Masarykova je zařazeno do analýzy, cestovní doba tohoto spojení je navýšena o 2 minuty, tedy 

čas potřebný k ujítí vzdálenosti mezi zastávkou a autobusovým nástupištěm. 

Celkově jsou zaznamenány spojení, cestovní a přestupní časy na 30 relacích mezi 

konečnými zastávkami a na 36 relacích mezi konečnými a významnými zastávkami. 
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Průměrná doba cesty tc, průměrná doba přestupu tp, procentuální vyjádření času 

stráveného přestupem na době cesty tp/tc a četnost spojení ČS na relacích mezi konečnými 

zastávkami jsou uvedeny v tab. 11. Procentuální hodnota podílu tp/tc v tab. 11 a tab. 12 je menší 

nebo rovná 20 % je zvýrazněná zeleně, větší než 20 % a zároveň menší nebo rovná 40 % je 

zvýrazněná žlutě a větší než 40 % je zvýrazněná červeně.  

  

Tab. 11 tc, tp, tp/tc, ČS – konečné zastávky – VM 

Relace 

základní směr opačný směr 

tc 

[min] 

tp 

[min] 

tp/tc 

[%] 

ČS 

[-] 

tc 

[min] 

tp 

[min] 

tp/tc 

[%] 

ČS 

[-] 

KT BT 43 13 30 6 41 13 32 2 

KT JT 41 11 27 2 x x x x 

KT POLT 36 15 43 3 51 31 60 2 

KT PODT 52 27 52 6 54 29 53 4 

KT HR 50 22 45 5 44 12 27 6 

BT JT 34 17 50 2 28 12 43 2 

BT POLT 34 7 19 2 42 17 40 2 

BT PODT 40 11 29 6 35 6 18 8 

BT HR 58 30 52 4 54 25 45 4 

JT POLT 42 12 29 1 56 31 55 2 

JT PODT 43 12 28 1 58 26 44 3 

JT HR 44 10 22 2 38 6 16 2 

POLT PODT 44 28 64 3 33 20 61 3 

POLT HR 44 25 55 4 25 6 24 1 

PODT HR 52 28 53 5 26 8 31 2 

KT Krhová, točna     

BT Bynina, točna    

JT  Juřinka, točna     

POLT Poličná, točna 

PODT Podlesí, točna    

HR Hrachovec, rozcestí 

 

tc   průměrná cestovní doba [min] 

tp  průměrná přestupní doba [min] (maximálně 45 minut) 

tp/tc procentuální vyjádření času stráveného přestupem na době cesty [%] 

ČS  četnost spojení [-] 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 
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Průměrná doba cesty tc, průměrná doba přestupu tp, procentuální vyjádření času 

stráveného přestupem na době cesty tp/tc a četnost spojení ČS a na relacích mezi konečnými a 

významnými zastávkami jsou uvedeny v tab. 12. 

  

Tab. 12 tc, tp, tp /tc, ČS – konečné a významné zastávky – VM 

Relace 

základní směr opačný směr 

tc 

[min] 

tp 

[min] 

tp/tc 

[%] 

PS 

[-] 

tc 

[min] 

tp 

[min] 

tp/tc 

[%] 

PS 

[-]  

KT AS 12 0 0 15 11 0 0 12  

KT MHD 16 0 0 13 14 0 0 12  

KT ŽS 23 5 22 9 31 14 46 5  

BT AS 32 9 28 6 17 2 14 4  

BT MHD 16 0 0 10 16 2 10 8  

BT ŽS 12 0 1 10 15 2 11 9  

JT AS 24 9 38 1 15 4 25 2  

JT MHD 17 0 0 3 17 2 9 5  

JT ŽS 11 0 0 4 20 5 27 3  

POLT AS 21 10 49 1 22 10 44 4  

POLT MHD 7 0 0 6 6 0 0 4  

POLT ŽS 16 5 34 3 16 5 29 4  

PODT AS 21 2 11 3 26 13 51 4  

PODT MHD 9 0 0 12 9 0 0 8  

PODT ŽS 18 4 23 9 20 7 36 8  

HR AS 31 10 32 12 23 5 22 10  

HR MHD 17 0 0 12 20 3 14 13  

HR ŽS 22 0 0 12 26 2 8 15  

KT Krhová, točna     

BT Bynina, točna   

JT  Juřinka, točna     

POLT Poličná, točna 

PODT Podlesí, točna    

HR Hrachovec, rozcestí 

AS U aut.st. nebo Škola Masarykova 

MHD Stan.MHD     ŽS Žel.st. 

tc   průměrná doba cesty [min] 

tp   průměrná doba přestupu [min] (maximálně 20 minut) 

tp/tc  procentuální vyjádření času stráveného přestupem na době cesty [%] 

ČS  četnost spojení [-] 

Zdroj: idos.idnes.cz – úprava autor 

Z tab. 11 je patrné, že více než 50 % přestupů na relacích mezi konečnými zastávkami 

v základním směru a 50 % přestupů na relacích mezi konečnými zastávkami v opačném směru 
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je delší než 40 % cestovní doby. Cestující ztrácí přestupem více než 60 % cestovní doby na 

relacích z Krhové do Poličné a mezi Poličnou a Podlesím. Přestupní doba je menší nebo rovna 

20 % cestovní doby na relacích z Byniny do Poličné, z Byniny do Podlesí a z Hrachovce do 

Juřinky. Ostatní přestupy jsou v rozmezí od 20 do 40 % cestovní doby. Nejdéle trvající cesta 

58 minut je z Juřinky do Podlesí a z Byniny do Hrachovce. Spojení s nejkratší cestovní dobou 

25 minut vede z Poličné do Hrachovce. Nejdelší jízdní doba 35 minut je na relaci z Juřinky do 

Hrachovce. Nejvíce spojení je na relaci z Krhové do Poličné, a to osm spojení. Z Krhové do 

Juřinky není zaveden žádný mimošpičkový spoj. 

Z tab. 12 je zřejmé, že většina spojení na relacích mezi konečnými a významnými 

zastávkami je bez přestupu nebo s přestupem menším než 40 % cestovního času. Devět spojení 

v základním směru a čtyři spojení v opačném směru jsou bez přestupu. Přestupní časy u třetiny 

spojení v základním směru a u téměř třetiny spojení v opačném směru jsou v rozmezí od 20 do 

40 % cestovního času. Cestující z Žel.st. do Krhové a z U aut.st (Škola Masarykova) do Podlesí 

ztratí přestupem nejvíce času, a to 14 a 13 minut. Cestující z Poličné a Podlesí na autobusové 

stanoviště ztratí přestupem 51 a 49 % cestovní doby. Nejvíce spojení je na relaci z Krhové na 

autobusové stanoviště a ze železniční stanice na Hrachovec, a to 15 spojení. Nejdelší jízda je 

vedena z Byniny na autobusové stanoviště, a to 32 minut. 

 Cestující do Hrachovce a Krhové se můžou dopravit z železniční stanice i osobním 

vlakem, avšak je nutno počítat se vzdáleností docházky až 2,5 km pro některé obyvatelé 

zmíněných obcích. 
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Přestupní body 

 Na relacích mezi konečnými zastávkami nejčastěji dochází k přestupům v zastávce 

Stan.MHD. Toto zjištění je patrné i ve zkrácených JŘ, kde Stan.MHD figuruje jako nejčastější 

výchozí a konečná zastávka spojů linek 1 a 5 a nácestní zastávka pro všechny spoje ostatních 

linek. Schéma na obr. 3 zobrazuje přestupní vazby v přestupním bodě Stan.MHD.  

 

Obr. 3 Přestupní schéma v přestupním uzlu Stan.MHD – VM 

Zdroj: autor 

  

Sobotní spojení jsou nalezena na 9 z 30 relací, a to na relacích: 

• z Krhové do Byniny,  

• z Krhové do Podlesí, 

• z Krhové do Hrachovce, 

• z Byniny do Hrachovce 

• z Byniny do Podlesí, 

• z Podlesí do Krhové, 

• z Podlesí do Byniny, 

• z Podlesí do Hrachovce, 

• z Hrachovce do Krhové.  

Přestup na Stan.MHD je možný na čtyřech relacích, přestup mimo Stan.MHD lze zastávkách 

Tesla I, Šafaříkova a Žel.st. a přímým spojem se lze přepravit na dvou relacích. 

KrhováBynina

Juřinka

Poličná

Podlesí

Stanoviště MHD 

u náměstí
Hrachovec

1

5

3

1

6

3
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 Ve večerním sedle spojení nejsou nalezena u 7 z 30 relací, a to na relacích: 

• z Juřinky do Krhové,  

• z Juřinky do Poličné, 

• z Juřinky do Podlesí, 

• z Poličné do Krhové,  

• z Poličné do Byniny, 

• z Poličné do Hrachovce, 

• z Hrachovce do Poličné.  

Přestup na Stan.MHD je možný na: 

• pěti relacích z Krhové,  

• třech relacích z Byniny,  

• dvou relacích z Juřinky,  

• třech relacích z Poličné, 

• třech relacích z Hrachovce. 

Přestup mimo Stan.MHD lze na zastávkách Masarykova rozcestí, Sokolovna a Vsetínská. 

V neděli jsou nalezena vyjma 1 spojení z Juřinky do Krhové spojení na všech relacích. 

Přestupovat na Stan.MHD lze na: 

• čtyřech relacích z Krhové, 

• třech relacích z Byniny, 

• čtyřech relacích z Juřinky, 

• pěti relacích z Poličné, 

• pěti relacích z Podlesí, 

• čtyřech relacích z Hrachovce.  

Přestup mimo Stan.MHD lze na zastávkách Masarykova rozcestí, Sokolovna a Žel.st. 

 

Jak již bylo zmíněno, cesty mezi konečnými a významnými zastávkami jsou bez 

přestupu nebo s časově nenáročným přestupem. Proto v následujícím textu jsou uvedeny pouze 

přestupy, kterými cestující stráví téměř polovinu cestovní doby. Cestující z Krhové přestupují 

v průměru 14 minut na Stan.MHD na cestě na Žel.st. Cesta z Poličné na Aut.st. je možná 

s jedním přestupem na Stan.MHD nebo s dvěma přestupy na Stan.MHD a posléze na Vsetínské. 

V opačném směru lze přestoupit na Stan.MHD, Žel.st. nebo nastoupit na zastávce Škola 

Masarykova. Na cestě z Aut.st. do Podlesí je během 13 minut možné přestoupit na zastávce 

Stan.MHD, Sokolovna nebo nastoupit na zastávce Škola Masarykova. 
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Externí návaznosti  

Odjezdy a příjezdy víkendových spojů linek 7 a 10 jsou sladěny s odjezdy a příjezdy 

spojů železniční dopravy a VLAD. Pravidelný přestup do 30 min z MHD na ŽOD je možný z 

přijíždějících spojů linky 10 v S:552 na: 

• expresní vlaky ve směru Praha hl.n. odjíždějící v L:103, 

• osobní vlaky ve směru Vsetín, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 

Kojetín, Ostrava hl.n., 

• na spěšný vlak ve směru Brno hl.n.  

Pravidelný přestup do 30 min z ŽOD na MHD je možný na spoje linky 10 odjíždějící v L:104 

a v S:305 z: 

• expresních vlaků ze směru Česká Třebová s příjezdy v 8:49 a 10:49 a ze směru Praha 

hl.n. s příjezdy v S:496,  

• osobních vlaků ze směru Kojetín, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod 

Radhoštěm, Česká Třebová, Frýdlant nad Ostravicí, Ostrava hl.n., 

• spěšného vlaku ze směru Brno hl.n.  

Expresní vlaky ze směru Púchov přijíždějí v L:087, takže cestující mají na přestup 1 a ž 3 

minuty. Z osobních vlaků ze směru Přerov lze přestoupit na spoje linky 7 v L:408. 

 Téměř 70 % místních a dálkových víkendových autobusů přijíždí na autobusové 

stanoviště  v rozmezí od X:55 od X:05. Autobusy přijíždí ze směru Velká Lhota, Zlín, Vsetín, 

Rožnov pod Radhoštěm Luhačovice, Kelč, Ostrava, Nový Jičín a Malá Bystřice.  

  

Potřebný počet vozidel a řidičů 

 Potřebný počet vozidel a řidičů pro zabezpečení provozu MHD v mimošpičkových 

časech je stanoven z JŘ. Sobotní provoz vyžaduje až čtyři vozidla a šest řidičů. První vozidlo 

postupně obslouží od 5:20 do 13:47  zastávky na linkách  8, 1, 7,  3 a 1.  Druhé vozidlo je 

nasazeno od 13:26 do 19:28 na trasy linek 1, 3 a 8. Třetí vozidlo zabezpečuje sobotní provoz 

od 6:26 do 19:46 na lince 6. Čtvrté vozidlo je nasazeno od 7:26 do 8:23 na lince 3 a od 8:30 do 

19:35 na linkách 7 a 10. Dva řidiči jsou nasazeni na provoz druhého a třetího vozidla. Provoz 

třetího a čtvrtého vozidla vyžaduje čtyři řidiče. 

 
2 od 8:55 do 18:55 
3 od 9:10 do 19:10 
4 od 9:10 do 19:10 
5 od 8:30 do 18:30 
6 od 12:49 do 18:49  
7 (Žilina) od 9:08 do 19:08 
8 od 7:40 do 17:40 
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 Nedělní provoz vyžaduje dvě vozidla od 6:35 do 10:45 na lince 1, dvě vozidla od 6:37 

do 9:48 na lince 3, jedno vozidlo od 13:20 do 13:47 na lince 1, jedno vozidlo od 5:20 od 19:35 

na linkách 5 ,6, 7 a 8 (na lince 8 pouze od 5:20 do 6:24) a jedno vozidlo od 5:50 do 19:46 na 

lince 6. Na spoje od 13:26 do 16:44 na lince 3, od 17:20 do 18:21 na lince 5, od 18:30 do 19:28 

na lince 1 lze nasadit jedno vozidlo. Ranní a dopolední nedělní provoz vyžaduje osm vozidel, 

pět řidičů a tři řidiče s dělenou směnou. Na odpolední a večerní provoz je možné nasadit tři 

vozidla a tři řidiče s dělenou směnou. Nedělní provoz vyžaduje osm řidičů.  

 Ve večerním sedle je nasazeno jedno vozidlo od 19:07 do 20:29 na lince 1, jedno 

vozidlo od 17:59 do 22:31 na lince 3, jedno vozidlo od 17:57 do 20:57 na lince 6 a jedno vozidlo 

od 18:10 do 22:15 na linkách 5, 8 a 10. Provoz ve večerním sedle od 18:00 vyžaduje čtyři 

vozidla a čtyři řidiče.  

 

Shrnutí analýzy 

 V mimošpičkovém provozu MHD ve Valašském Meziříčí lze nalézt několik nedostatků, 

které snižují atraktivitu MHD. Prvním nedostatkem je výrazná variabilita trasování 

jednotlivých linek. Spoje linek 1, 3, 5, 6 a 7 nikdy nejezdí po základních trasách, ale využívají 

zkrácených variant základních tras. Zkrácené trasy se liší od základních, tak že v centru 

nepokračují dále na konečnou zastávku v okrajové oblasti nebo přidružené obci, např. dvě 

zkrácené trasy linky 1 – Krhová–Stan.MHD a Stan.MHD–Poličná; základní trasa linky 1 – 

Krhová–Stan.MHD–Poličná. Tyto úpravy tras jsou patrné v JŘ. Dalšími nedostatky jsou 

nepravidelné intervaly a nedostatečná nabídka spojů linek vyjma linek 7 a 10. Nedostatečná 

nabídka spojů linek se nejvýrazněji projevuje během soboty v okrajových oblastech a 

přidružených obcích. Příčinou nepravidelných intervalů může být koordinace časové 

návaznosti MHD, VLAD a ŽOD, ale i nasazení méně vozidel na pokrytí, co největší nabídky 

spojů. Důsledkem nepravidelné nabídky spojů linek MHD a značné variability trasování na 

jednotlivých linkách jsou mimo jiné nepřehledné JŘ. 

 Kladně lze hodnotit pravidelný interval a dostatečnou nabídku spojů na linkách 7 a 10, 

které obsluhují centrální zastávky a zastávky v širším centru. Dalším pozitivem je koordinace 

spojů těchto linek se spoji železniční dopravy a VLAD.  

 Přestupní doba u spojení  mezi konečnými zastávkami v okrajových oblastech se blíží 

k 40 % cestovní doby a jejich přestupy probíhají zejména na zastávce Stan.MHD. Přestupní 

doba u spojení mezi konečnými a významnými zastávkami se pohybuje kolem 20 % a spojení 

jsou z 50 % bez přestupu. Přestupní vazby probíhají na zastávkach Škola Masarykova, 

Stan.MHD a Sokolovna. Provoz MHD v mimošpičkových časech je zabezpečen 61 spoji linek 
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v jednu sobotu, 81 spoji linek v jednu neděli a 22 spoji linek v jednom večerním sedle od 18:00. 

Autobusy MHD ujedou 378 km v jednu sobotu, 477 km v jednu neděli a 146 km v jednom 

večerním sedle od 18:00. Celkový počet tras, na kterých probíhá mimošpičkový provoz, je 58.  
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2 Návrhy řešení 

 Nejprve je třeba stanovit společná východiska pro navrhování variant řešení. V každé 

variantě je zavedena ekonomická a pravidelná nabídka spojů linek MHD:  

• ekonomická nabídka spojů neboli ekonomický provoz vychází ze skutečné nabídky 

spojů v JŘ. Četnost navržených spojů je přibližná s četností skutečných spojů. Interval 

mezi spoji na linkách se v průběhu dne (večerního sedla) může zhušťovat a zřeďovat.  

• pravidelná nabídka spojů neboli pravidelný provoz vychází z ekonomické nabídky 

spojů, avšak interval mezi spoji se v průběhu dne (večerního sedla) nezhušťuje ani 

nezřeďuje. Četnost navržených spojů se může zvyšovat oproti četnosti skutečných 

spojů. 

Pokud je pravidelná nabídka spojů zaváděna na lince s více trasami, tak dochází k tomu, že 

interval mezi spoji v některých zastávkách je pravidelný a v některých ne, proto takový provoz 

je považován za částečně pravidelný. Linku s jednou trasou, na které je pravidelná nabídka 

spojů v pravidelném intervalu lze označit za periodickou. Účelem návrhů není zavádět 

periodický provoz na všech linkách, ale tam kde to okolnosti umožní a tam kde takový provoz 

bude přínosem. Pravidelnou nabídku spojů není vhodné zřizovat na linkách, jež jsou vedeny 

územím, kde dochází k výrazným výkyvům přepravní poptávky, např. začátky a konce 

pracovních dob v dominantních podnicích. Takové podniky se v Havlíčkově Brodě i 

Valašském Meziříčí nachází, a proto jsou k nim zřízeny zaměstnanecké linky, jejichž spoje 

zajišťují svoz i rozvoz zaměstnanců. Účelem návrhů je pravidelné setkávání spojů linek MHD 

v přestupním uzlu a navrhnutí časových poloh odjezdů spojů linek MHD v JŘ tak, aby cestující 

mohli pravidelně přestupovat mezi MHD a vybranými spoji ŽOD a VLAD. 

 Tři varianty řešení jsou navrhnuty pro Havlíčkův Brod a dvě varianty řešení jsou 

navrhnuty pro Valašské Meziříčí. Začátek a konec provozu na linkách v každé variantě vychází 

z nabídky spojů linek MHD ve skutečných JŘ.  

Minimálně jeden vypracovaný návrh pro dané město je hospodárným řešením, který 

zavádí změny linkového vedení pouze na území skutečné dopravní obslužnosti MHD 

v mimošpičkových časech. Ujetá vzdálenost varianty je srovnatelná se skutečně ujetou 

vzdáleností.   

V jedné variantě pro dané město je předložen návrh rozšíření linkového vedení oblasti, 

která není obsluhována skutečnými spoji v mimošpičkovém období. Navýšení ujeté vzdálenosti 

je přiměřené rozšířenému území.  
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 Nejméně v jedné variantě pro dané město je vypracován návrh tzv. integrovaného 

přestupního uzlu. Integrovaný přestupní uzel je oblast setkávání spojů linek ve shodný čas 

v pravidelném intervalu. Po uplynutí krátkého období, spoje pokračují v jízdě. Cestující se díky 

tomuto systému MHD mohou přepravit přímým spojením nebo s jedním přestupem po celé síti 

linek. Integrovaný přestupní uzel je využíván v menších a středních městech, ve večerním a 

nočním provozu větších měst. Obecně řečeno v systémech MHD, kde dochází k časově 

náročným přestupům z důvodu nízké nabídky a časovému nesouladu spojů linek MHD. Polohu 

integrovaného přestupního uzlu je doporučeno zřídit: 

• ve středu cesty (nejlépe v centru města, např. centrálním náměstí) – pokud se vozidla 

MHD setkávají přibližně v polovině svých tras, mohou účinně zpřístupnit území města 

za dostatečného času na dokončení jízdy před následujícím setkání. 

• v blízkosti obchodního centra – při vysokém podílu cest za nákupy, 

• s návazností na ŽOD a VLAD – při vysokém podílu dojíždějících ŽOD a VLAD.  

Ne všechny body musí nutně platit pro daný integrovaný přestupní uzel. Např. ne vždy střed 

cesty je možné zřídit v centru města a v blízkosti železniční stanice a autobusového nádraží 

nebo na centrálním náměstí z důvodu zákazu vjezdu do historického centra (Drdla, 2020). 

Zavedení integrovaného přestupního uzlu může zapříčinit nárůst počtů vozidel a řidičů. 

 

Minimální a základní přestupní doba 

Postup stanovení minimální a základní přestupní doby mezi MHD, ŽOD a VLAD je 

zpracován autorem na základě naměřených dat a postupu Matušky (2007). Minimální a 

základní přestupní doba v integrovaných přestupních uzlech mezi ŽOD a MHD je zvolena se 

zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (OOSPO), podle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. do této skupiny patří „osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním 

postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě 

do tří let.“ Přístup k vlakovým nástupištím je v některých případech podchodem a proto je třeba 

určit základní složky času přestupu se změnou úrovně:  

1) čas horizontálního přesunu mezi nástupištěm MHD a prostorem, kde se vchází do 

podchodu, 

2) čas horizontálního přesunu v podchodu, 

3) čas horizontálního přesunu na nástupišti, 

4) čas vertikálního přesunu výtahem, plošinou nebo po schodech. 
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Čas přestupu bez změny úrovně je roven času horizontálního přesunu mezi nástupištěm 

MHD a autobusovým nebo vlakovým nástupištěm. Vzdálenost horizontálního přesunu 

v podchodu je průměrem vzdáleností přesunů v podchodu k jednotlivým nástupištím. 

Čas horizontálního a vertikálního přesunu je zjištěn pro skupiny osob s různou rychlostí 

pohybu. Skupiny, jejich rychlosti horizontálních přesunů vh a doby vertikálních přesunů tv jsou 

uvedeny v tab. 13.  

Tab. 13 Rychlost vh a doba tv OOSPO a osob bez omezení 

 Skupina vh [m·s-1] tv [s]* 

1 osoby bez omezení pohybu 1,12 30** 

2 osoby využívající při chůzi hole 0,75 72 

3 doprovod dítěte v kočárku nebo dítěte do tří let 1,00 72 

4 osoby na mechanickém vozíku pro invalidy 0,83 72 

5 osoby na elektrickém vozíku pro invalidy 1,38 72 

* vertikální čas přesunu je součtem aritmetických průměrů času přivolání, nástupu, jízdy a 

výstupu pro výtah, plošinu s křídlovými a křídlovými automatickými dveřmi 

** čas chůze po schodech 

Zdroj: Vědeckotechnický sborník ČD – úprava autor 

Čas přestupu pro jednotlivé skupiny osob je vypočten podle vzorce: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 =
𝑠𝑣

𝑣𝑣
+ 𝑡ℎ     (1) 

kde:  

  tmin minimální přestupní doba [s] 

 sh vzdálenost horizontálního přesunu [m] 

 vh  rychlost pohybu osob v jednotlivých skupinách [m·s-1] 

 tv čas vertikálního přesunu výtahem, plošinou nebo po schodech [s] 

 

Za veličiny ve vzorci (1) jsou dosazeny hodnoty z tab. 13 a vzdálenost horizontálního přesunu 

sh v daném městě – změřená nástrojem Měření vzdálenosti a plochy (Mapy.cz, 2021). Nejvyšší 

čas přestupu ze skupiny 1 až 5 je považován za minimální přestupní dobu. Základní přestupní 

doba je minimální přestupní čas navýšen o časovou rezervu pro nákup jízdenky na vlak, výstup 

OOSPO z vlaku nebo částečné zpoždění vlaku a autobusu. 

 

Provozní náklady 

V řešeních by nemělo docházet k výraznému nárůstu nákladů za pohonné hmoty. 

Náklady za pohonné hmoty lze ovlivnit jednak ujetou vzdáleností, tak i provozem 

nízkokapacitních vozidel nebo zavedením zastávek na znamení. Provoz nízkokapacitních 
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vozidel může snížit přímé náklady za pohonné hmoty, ale ne každý dopravce má možnost 

nasazení takového vozidla do provozu. Dopravce, jehož vozový park nezahrnuje nízkokapacitní 

vozidlo a plánuje investici do nového či ojetého vozidla, by měl uvážit, zdali úspora přímých 

nákladů v dlouhodobém horizontu bude převyšovat výdaje za pořízení vozidla.  

Dalším nástrojem snížení přímých nákladů je zavedení zastávek na znamení. Zastávky 

na znamení je možné zavést v autobusové zastávce, která je nepříliš využívaná cestujícími 

k výstupu a nástupu, nebo zvolit změnu režimu všech autobusových zastávek. Nesporná výhoda 

plynulé jízdy oproti jízdy se zastavením a následným rozjezdem v každé zastávce je úspora 

pohonných hmot. Výhodou může být i snížení emisí a hluku při rozjíždění autobusu nebo 

časová rezerva pro mimořádné události získaná plynulou jízdou. Při zavádění zastávek na 

znamení, a především při zavádění změny režimu na všech zastávkách je nutné, aby dopravce 

zrevidoval tlačítka ve vozidlech, které upozorňují řidiče na nutnost cestujících vystoupit, a 

zaměřil se na přístupnost tlačítek v celém přepravním prostoru. Také je důležité zajistit 

dostatečný přehled řidiče jedoucího autobusu na čekající cestující před zastávkami a pokud je 

to možné upravit prostor zastávky tak, aby čekající nebyly přehlédnuti ani v zastávkovém 

přístřešku. 

 

2.1 Havlíčkův Brod 

 V analýze jsou zmíněny dva nedostatky, které snižují atraktivitu MHD v Havlíčkově 

Brodě.  Prvním je nepravidelný interval – týká se zejména víkendové linky na trase z Perknova 

na Dopravní terminál. Druhým nedostatkem je vyřazení obytných oblastí v jižní části města 

z dopravní obslužnosti MHD v mimošpičkových časech. Z oblasti na jihozápadě se lze 

přepravit pouze na Dopravní terminál, a to třemi spoji VLAD v sobotu i v neděli. Jihovýchodní 

oblast je z obslužnosti veřejné hromadné dopravy v mimošpičkových časech vyloučena zcela. 

U všech navrhovaných variant je řešen nepravidelný interval a ve variantě 3 je navrhnuto 

rozšíření dopravní obslužnosti do jižní obytné oblasti a integrovaný přestupní uzel. První a 

druhý návrh jsou zpracovány jako úsporné řešení, tudíž v návrzích nedochází k výrazným 

nárůstům ujeté vzdálenosti oproti skutečném stavu. Podmínkou pro všechny varianty je 

umožnit cestujícím přestup mezi MHD a ŽOD. Varianty jsou optimalizovány pro víkendový 

provoz. Cestujícím je umožněno přestoupit během základního přestupního času, kterého je 

dosaženo koordinací příjezdů a odjezdů spojů linek MHD a spojů rychlíkové linky R9. Základní 

přestupní čas mezi MHD a ŽOD vychází z minimální přestupní doby tmin dle vzorce (1). 
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Stanovení základní a minimální přestupní doby 

 

Tab. 14 Čas přestupu skupin osob – HB 

 Skupina vh [m·s-1] sh [m] th [s] tv [s] tmin [min] 

1 chůze 1,12 160 143 30 2,89 

2 hole 0,75 160 213 72 4,76 

3 kočárek 1,00 160 160 72 3,87 

4 mech. vozík 0,83 160 192 72 4,40 

5 el. vozík 1,38 160 116 72 3,13 

vh rychlost pohybu osob v jednotlivých skupinách [m·s-1] 

sh vzdálenost horizontálního přesunu [m] 

th čas horizontálního přesunu [s] 

tv  čas vertikálního přesunu [s] 

tmin minimální přestupní doba [s] 

Zdroj: autor 

Minimální přestupní doba tmin mezi ŽOD a MHD pro Havlíčkův Brod je 4,76 minuty dle tab. 

14. Vstupem do nádražní haly se cestujícím otevírá prostor, ve kterém se nachází lékárna, 

obchod Pont to go a antikvariát Levné knihy na levé straně a pokladní přepážka pro nákup 

jízdenek na pravé straně. Naproti vchodu a východu do nádražní haly v blízkosti pokladní 

přepážky je umístěn přístup do podchodu k 2., 3, a 4. nástupišti a v blízkosti antikvariátu vstup 

k 1. a 5. nástupišti. Prostor nádražní haly je vybaven přibližně 10 lavičkami a 20 sedadly. 

Prostor nádražní haly je přehledný a většina cestujících, pro které je prostor nový, se zde snadno 

zorientuje. S přihlédnutím na organizaci prostoru nádražní haly je stanoven čas pro nákup 

jízdného na 5 minut. Základní přestupní doba z MHD na ŽOD je 10 minut a z ŽOD na MHD 

je 6 minut. Přestupní doba z ŽOD na MHD je nižší, protože nákup jízdenky probíhá u řidiče 

autobusu. Osoby bez omezení pohybu mají 7 minut časovou rezervu na koupi jízdenky na vlak 

a částečné zpoždění MHD při přestupu z MHD n ŽOD a 4minutovou časovou rezervu na 

zpoždění vlaku při přestupu z ŽOD na MHD. 

 

Vymezení provozu 

Spoje ekonomického víkendového provozu ve směru Dopravní terminál vyjíždějí 

v 4:XX, 5:XX, 6:XX, 7:XX, 9:XX, 11:XX a od 13:XX do 20:XX v 60minutové periodě a spoje 

ekonomického provozu ve večerním sedle jezdí od 18:XX do 22:XX také v 60minutové 

periodě. Spoje pravidelného víkendového provozu ve směru Dopravní terminál jezdí od 4:XX 

do 20:XX v 60minutové periodě s výjimkou oblastí, jež jsou obsluhovány omezeně, a oblastí, 
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jež nejsou spoji linek MHD obsluhovány ve skutečném mimošpičkovém období vůbec. Spoje 

pravidelného provozu ve večerním sedle jedou od 18:XX do 22:XX ve 30minutové periodě 

(vyjma spojů linky 40, které jedou v 60minutové periodě). 

 

Označení linek 

První čísla nově navržených linek – 10, 20 a 40 – odpovídají směru základních linek (1, 

2 a 4) a druhé číslo – 0 – odpovídá mimošpičkovému provozu. Například linka č. 10 je 

víkendová linka směr Perknov. Účel tohoto označení linek je především odlišení 

mimošpičkových linek. 

 

Zastávky na znamení a nízkokapacitní vozidla 

V návrzích jsou zřízeny zastávky na znamení dle skutečných zastávek na znamení. 

Zastávky na znamení v navržených JŘ jsou označeny symbolem „x“ před názvem zastávky. 

Dopravce TSHB nevlastní nízkokapacitní vozidlo, proto je u některých linek pouze zmíněna 

vhodnost použití nízkokapacitního vozidla.  

 

Zaměstnanecká linka  

V Havlíčkově Brodě je zavedena skutečná zaměstnanecká linka 5, jež zabezpečuje 

spojení zaměstnanců z Dopravního terminálu do průmyslové oblasti v jižní části města, 

především do podniku Futaba. Nabídka spojů linky 5 je ponechána v návrzích beze změny, 

avšak je zmíněno, jakým způsobem se provoz na této lince musí upravit, aby byl sladěn 

s navrhnutým provozem. Pokud koordinace provozu na lince 5 s navrhnutým provozem není 

možná, je zaznamenáno, že provoz na lince 5 potřebuje vozidlo navíc. 
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2.1.1 Varianta 1 – úsporné řešení – rychlé spojení s DT 

 V první variantě jsou nově navrženy linky 10 a 20 a přestupní uzel na Havlíčkově 

náměstí. Víkendový provoz MHD je zahájen v 4:35 odjezdem prvního spoje nové linky 10 ze 

zastávky Perknov a ukončen v 21:09 příjezdy posledních spojů nových linek 10 a 20 do 

konečných zastávek. Trasa linky 10 je totožná s trasou linky 11 a vede ze západní městské části 

Perknov, přes zastávku Nemocnice, PENNY Market, Havlíčkovo náměstí a končí na 

Dopravním terminále.  

Zjednodušený JŘ linky 10 je zpracován v tab. 15. 

 

Tab. 15 JŘ – linka 10 – varianta 1 – HB 

TČ Linka 10 – ZS     Linka 10 – ZS 1  2  

1 Perknov X:35 12 Dopravní terminál S:04 S:54 

2 Perknov sídliště X:36 10 Stavební škola S:06 S:56 

3 x Rozkošská X:37 9 Havlíčkovo náměstí S:08 S:58 

4 Psych. léčebna X:38 8 Pražská S:10 S:00 

5 x Bílý dům X:39 7 PENNY market S:11 L:01 

6 Nemocnice X:40 6 Nemocnice S:14 L:04 

7 PENNY market X:43 5 x Bílý dům S:15 L:05 

8 Pražská X:44 4 Psych. léčebna S:16 L:06 

9 Havlíčkovo náměstí X:47 3 x Rozkošská S:17 L:07 

10 Stavební škola X:49 2 Perknov sídliště S:18 L:08 

11 x Poliklinika X:50 1 Perknov S:19 L:09 

12 Dopravní terminál X:51       

  
Doba cesty [min] 16   Doba cesty [min] 15 

Vzdálenost [km] 6,4   Vzdálenost [km] 6,5 
1 spoje čekají na ŽOD na Dopravním terminálu 

2 spoje nečekají na ŽOD na Dopravním terminálu 

Zdroj: autor 
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Linka 20 vede po stejném relaci trasy ve východní a centrální části města jako linka 2. 

Linka nabízí spojení obyvatelům Žižkova s centrem města a vybrané spoje jedou z centra města 

na zastávku Nový hřbitov. Více než polovina zastávek na lince 20 je na znamení. Spoje této 

linky neobsluhují lokality s vysokou přepravní poptávku, proto by na lince mohlo být použito 

nízkokapacitní vozidlo. Zpáteční spoje linky 20 jezdí v opačném směru než spoje linky 2, 

výhodou takového uspořádání je dostupnost MHD pro obyvatele Žižkova na zastávku Pekárny, 

kde se nachází supermarket Lidl. Odjezdy spojů linky jsou uvedeny v JŘ v tab. 16. 

 

 

Tab. 16 JŘ – linka 20 – varianta 1 – HB 

TČ Linka 20 – ZS     TČ Linka 20 – OS 1  2  

1 KD Ostrov X:36 X:36 10 Havlíčkovo náměstí S:08 S:58 

2 x Penzion STARR X:37 X:37 9 x Prokopa Holého S:10 L:00 

3 Žižkova X:38 X:38 8 x Nad Kalvárií S:11 L:01 

4 x Pekárny X:39 X:39 7 x Trocnovská S:12 L:02 

5 x Kyjovská X:41 X:41 6 Žižkov II S:13 L:03 

6 Žižkov II X:42 X:42 5 x Kyjovská S:14 L:04 

7 x Trocnovská X:43 X:43 4 x Pekárny S:16 L:06 

8 x Nad Kalvárií X:44 X:44 3 Žižkova S:17 L:07 

9 x Prokopa Holého X:45 X:45 2 x Penzion STARR S:18 L:08 

10 Havlíčkovo náměstí X:47 X:47 1 KD Ostrov S:19 L:09 

11 x Husova   X:48       

12 x Zahradnického   X:50       

13 Nový hřbitov   X:53       

14 x Výšina   X:56       

15 x Pražská   X:57       

16 Havlíčkovo náměstí   X:59         

  Doba cesty [min] 11 23   Doba cesty [min] 11 

  Vzdálenost [km] 4,2 8,8   Vzdálenost [km] 4,5 
1 spoje čekají na ŽOD na Dopravním terminálu 

2 spoje nečekají na ŽOD na Dopravním terminálu 

Zdroj: autor 
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Na obr. 4 je zobrazen návrh sítě linek v Havlíčkově Brodě. Přerušovaná čára značí trasu 

vybraných spojů na Nový hřbitov. 

 

 

Obr. 4 Schéma linek MHD – varianta 1 – HB 

Zdroj: mapy.cz – úprava autor 

 

 Cestující ze západní, severní a centrální části města mohou jet přímými spoji linky 10 

na Dopravní terminál a zpět. Přímým spojením se lze dostat i z východu do centra města a do 

zastávek Husova, Zahradnického, Nový hřbitov, Výšina a Pražská. Do těchto zastávek vyjíždí 

spoje linky 20 pětkrát denně, a to v 7:47, 9:47, 11:47, 14:47 a 17:47 z Havlíčkova náměstí. 

Interval spojů zajíždějících na Nový hřbitov je zvolen s ohledem na obyvatelstvo, které péčí o 

hroby stráví delší časový relace. Obdobně bude stanoven interval spojů zajíždějících na Nový 

hřbitov ve variantě 2 a 3. 

Spoje linek 10 a 20 se setkávají v přestupním uzlu Havlíčkovo náměstí. Zastávkové 

stanoviště na Havlíčkově náměstí jsou umístěny v průběžných jízdních pruzích komunikace 

vedle sebe, takže průjezd touto komunikací po dobu přestupu je ostatním účastníkům silničního 

provozu znemožněn. Druhým narušením plynulosti silničního provozu je pobyt autobusu na 

zastávce po dobu 11 nebo 21minutového obratu spoje linky 10. Zastávky jsou vybaveny 

přístřeškem s lavičkou, dopravním označníkem, je zde vybudována nástupní hrana, proto bez 

odstranění těchto prvků není možné vybudovat zastávkový pruh, který by mohl být 
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východiskem k zachování plynulosti provozu. Vhodným řešením je vytvoření zastávkového 

pruhu v jednosměrné komunikaci, která vede kolem náměstí. Poloha nově vytvořené zastávky 

je ve vzdálenosti 40 m od současné zastávky. Nově vytvořená zastávka je manipulační a 

nástupní pro spoje linky 20. Návrh zastávky je obecné povahy. Náležitý návrh by vyžadoval 

posouzení ze stavebně-technického hlediska, což je nad rámec této diplomové práce. 

Pohyb cestujících, příjezdy a odjezdy spojů v přestupním uzlu jsou následující:  

1) X:46 – přestup z linky 20 na linku 10 na současné zastávce – cestující z východu města 

na Dopravní terminál,  

2) X:46 – přestup z linky 10 na linku 20 na současné zastávce – cestující ze západu a severu 

města do zastávek, které jsou obsluhovány třikrát denně,  

3) X:46 – výstup z linky 20 a čekání na opačný spoj linky 10 na současné zastávce – 

cestující z východu na sever a západ města,  

4) X:46 – výstup z linky 10 na současné zastávce a přesun do nové zastávky na spoj linky 

20 v opačném směru – cestující ze západu a severu města na východ města.  

5) S:08 nebo L:58 – nástup na linku 10 na současné zastávce – cestující z východu na sever 

a západ města,  

6) S:08 nebo L:58 – nástup na linku 20 na nové zastávce – cestující ze západu a severu na 

východ města.  

Přestup trvající 21 minut je z důvodu sladění příjezdů v L:51 a odjezdů spojů linky 10 v S:04 v 

Dopravním terminále s příjezdy v L:57 a odjezdy rychlíků v železniční stanici v S:01.  

Během 21minutového přestupu spoj linky 10 odjíždí v L:47 z Havlíčkova náměstí, přijíždí 

v L:51 na Dopravní terminál, kde čeká do S:04 na přestupující z rychlíků a ostatních vlaků, poté 

odjíždí směr Havlíčkovo náměstí, kam dorazí v S:08. Cestující mezi MHD a ŽOD mohou 

přestupovat během 10 minut v základní přestupní době. Spoje linky 10, které přijíždějí v S:51 

na Dopravní terminál, tak nečekají na cestující ŽOD a odjíždějí 3 minuty po výstupu a nástupu 

cestujících MHD zpět na Havlíčkovo náměstí. Tímto zkráceným pobytem v zastávce je 

zkrácena přestupní doba cestujících v přestupním uzlu na Havlíčkově náměstí z 21 na 11 minut. 

Snížením cestovní a přestupní doby je však narušen pravidelný interval na linkách 10 a 20 ze 

směru Dopravní terminál. Spoje linky 10 a 20 směřující z Dopravního terminálu a Havlíčkova 

náměstí jsou nyní v 50 a 70minutovém intervalu a spoje linek v opačném směru jsou 

v 60minutovém intervalu. V JŘ jsou rozlišeny časy odjezdů spojů, které čekají a nečekají na 

ŽOD.  
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Přestupní schéma na obr. 5 dokresluje popsaný pohyb spojů a zobrazuje časy odjezdů, příjezdů 

a návaznost spojů linek 10 a 20 v přestupním uzlu Havlíčkovo náměstí, zastávce Dopravní 

terminál a konečných zastávkách Perknov a KD Ostrov. 

 

 

Obr. 5 Přestupní schéma – varianta 1 – HB 

Vysvětlivky:  

● čas odjezdu je uveden na pravé straně ve směru šipky, 

● čas příjezdu je zapsán kurzívou na levé straně ve směru šipky, 

● číslo linky je zaznamenáno v rámečku uprostřed šipky, 

● horní index L znamená, že čas příjezdu či odjezdu je platný pro lichou hodinu,  

● horní index S znamená, že čas příjezdu či odjezdu je platný pro sudou hodinu, 

● časy příjezdů a odjezdů spojů linky 10 a 20, na které cestující přestoupili z vlaku 

jsou tučně zvýrazněny.  

Zdroj: autor 

 

 V tab. 17 je znázorněno, jak je třeba upravit příjezdy a odjezdy spojů linky 5, aby bylo 

možné provoz na lince 5 sladit s navrženým provozem na lince 10 a 20. Na druhé sobotní a 

jediné nedělní spojení Dopravní terminál – Futaba – Dopravní terminál lze nasadit vozidlo linky 

10, jestliže jsou odjezdy na lince 5 posunuty o jednu a pět minut. První a páté sobotní spojení 

lze zajistit vozidlem z linky 20, které však musí být přistaveno ze zastávky KD Ostrov. Na třetí 

a čtvrté spojení není možné nasadit vozidlo ani z jedné navržené linky, proto je třeba nasadit 
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vozidlo a řidiče zvlášť pro sobotní ranní provoz na lince 5 (1. – 4. spojení). Vozidla z linek 10 

a 20 jsou nasazeny na časově upravené páté sobotní a jediné nedělní spojení. Manipulační jízdy 

čítají 2,6 km, a protože tyto jízdy ve skutečném provozu nejsou vykonány, jsou zahrnuty do 

ujeté vzdálenosti v kapitole 3.1.3. 

  

Tab. 17 Upravený provoz na lince 5 – varianta 1 – HB 

Zastávka 
 Sobota Neděle 

Spojení 1. 2. 3. 4. 5. 1. 

Dopravní terminál odjezd  5:51 6:06 6:40 17:16 17:51 

Futaba příjezd  5:58 6:13 6:47 17:23 17:58 

Futaba odjezd 5:25 5:58 6:14 6:47 17:23 17:58 

Dopravní terminál příjezd 5:31 6:04 6:20 6:53 17:29 18:04 

Časová úprava min +10 -1 nelze nelze -3 +5 

Manipulační jízda km 3,6+1,3 0 nelze nelze 1,3+1,3 0 
1 Skutečná hodnota = odjezd/příjezd +/− časová úprava 

Zdroj: autor 

 

Sobotní provoz vyžaduje tři vozidla, tři řidiče a jednoho řidiče s dělenou směnnou, 

nedělní provoz vyžaduje čtyři řidiče a dvě vozidla. 

 

2.1.2 Varianta 2 – úsporné řešení 

 Ve variantě 2 jsou navrženy opět dvě nové linky a přestupní uzel na Havlíčkově náměstí.  

Provoz MHD je zahájen v 4:14 odjezdem prvního spoje linky 10 ze zastávky Perknov a 

ukončen v 21:49 příjezdem posledního spoje linky 10.  Trasa linky 10 je na relaci Perknov – 

Havlíčkovo náměstí totožná s trasou linky 1 s tím rozdílem, že čtyři spoje linky 10 v obou 

směrech zajíždí do zastávky Nový hřbitov. JŘ linky 10 je zpracován v tab. 18.  

 

Tab. 18 JŘ – linka 10 – varianta 2 – HB 

TČ Linka 10 – ZS     TČ Linka 10 – OS     

1 Perknov X:14 X:14 10 Havlíčkovo náměstí X:38 X:38 

2 Perknov sídliště X:15 X:15 9 Pražská X:40 X:40 

3 Rozkošská X:16 X:16 8 PENNY market X:41 X:41 

4 Psych. léčebna X:17 X:17 7 Nový hřbitov  X:44 

5 Bílý dům X:18 X:18 6 Nemocnice X:44 X:48 

6 Nemocnice X:19 X:19 5 Bílý dům X:45 X:49 

7 Nový hřbitov   X:23 4 Psych. léčebna X:46 X:50 

8 PENNY market X:22 X:25 3 Rozkošská X:47 X:51 

9 Pražská X:23 X:26 2 Perknov sídliště X:48 X:52 

10 Havlíčkovo náměstí X:25 X:28 1 Perknov X:49 X:53 

  Doba cesty [min] 11 14   Doba cesty [min] 11 15 

  Vzdálenost [km] 5,1 6,5   Vzdálenost [km] 5,0 6,3 

Zdroj: autor 
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Pro linku 20 jsou navrženy dvě trasy ve východní části města. Základní trasa je stejná 

jako trasa linky 2. Zkrácená trasa nevede přes zastávky Pekárny, Kyjovská a Trocnovská. 

Dostupnost MHD v této oblasti se vyřazením zastávek Kyjovská a Trocnovská z obslužnosti 

MHD snižuje velmi mírně, protože v blízkosti zastávek se nacházejí zastávky, které 

obsluhovány jsou. Zastávka Kyjovská je vzdálená 300 m od zastávky Žižkova a 350 m od 

zastávky Žižkov II. Zastávka Trocnovská je ve vzdálenosti 250 m od zastávky Penzion STARR. 

Zastávka Pekárny je vzdálená od zastávky Žižkova 410 m, tato vzdálenost už je delší, navíc jak 

už bylo zmíněno, v blízkosti této zastávky je umístěn supermarket, proto by vynecháním této 

zastávky z obslužnosti MHD mohlo dojít ke snížení dostupnosti nákupu pro některé obyvatele. 

Z tohoto důvodu je ponechána jak varianta s obslužností všech zastávek, tak zmíněná 

hospodárná varianta trasy. JŘ linky 20 je sestaven v tab. 19.  

 

 Tab. 19 JŘ – linka 20 – varianta 2 – HB 

TČ Linka 20     

1 Dopravní terminál X:20 X:20 

2 Stavební škola X:22 X:22 

3 Havlíčkovo náměstí X:25 X:28 

4 KD Ostrov X:27 X:30 

5 Penzion STARR X:28 X:31 

6 Žižkova X:29 X:32 

7 Pekárny X:30  

8 Kyjovská X:32  

9 Žižkov II X:33 X:33 

10 Trocnovská X:34  

11 Nad Kalvárií X:35 X:35 

12 Prokopa Holého X:36 X:36 

13 Havlíčkovo náměstí X:38 X:38 

14 Stavební škola X:40 X:40 

15 Poliklinika X:41 X:41 

16 Dopravní terminál X:42 X:42 

  
Doba cesty [min] 22 22 

Vzdálenost [km] 8,2 6,9 

Zdroj: autor 
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Na obr. 6 znázorněna navržená síť linek v Havlíčkově Brodě. Přerušovaná červená čára 

znázorňuje trasu spoje linky 10 obsluhující Nový hřbitov a přerušovaná modrá čára značí 

zkrácenou trasu linky 20. 

 

Obr. 6 Schéma linek MHD – varianta 2 – HB 

Zdroj: Mapy.cz – úprava autor 

Přepravit cestující z Perknova na sever, do centra města a v opačném směru lze přímým 

spojením, stejně tak cestující z Dopravního terminálu do centra, na východ města a v opačném 

směru. Podobně jako v první variantě je pro přestupy využívána skutečná zastávka a zastávka 

vytvořená pro návrh. Přestupy probíhají na Havlíčkově náměstí následovně: 

1) X:24 – přestup z linky 10 na linku 20 na skutečné zastávce – proud cestujících ze západu 

a severu na východ, 

2) X:24 – výstup z linky 20 na skutečné zastávce a přesun na nově vytvořenou zastávku 

na spoj linky 10 ve směru Perknov – cestující z Dopravního terminálu na sever a západ 

města čekají 13 minut, 

3) X:24 – výstup z linky 10 a čekání na skutečné zastávce na druhý obrat spoje linky 20 – 

cestující ze západu a severu na Dopravní terminál, 

4) X:38 – výstup z linky 20 na skutečné zastávce a přesun na nově vytvořenou zastávku 

na spoj linky 10 ve směru Perknov – cestující z východu na sever a západ města, 
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5) X:38 – nástup cestujících ze západu a severu města, kteří jedou na Dopravní terminál a 

nenastoupili v prvním obratu vozidla linky 20. 

Nově vytvořená zastávka slouží jako manipulační a nástupní pro spoje linky 10. 

V průběhu 13 minut spoj linky 20 obslouží oblast Žižkov. Spoje linky 10 ve směru Perknov 

obsluhují v 7:44, 9:44, 11:44 a 16:44 a ve směru Havlíčkovo náměstí v 10:23, 12:23, 14:23 a 

18:23 zastávku Nový hřbitov. Pokud spoj linky 10 zajíždí do zastávky Nový hřbitov, tak se 

spoje linek 10 a 20 potkávají v přestupním uzlu v X:27 a spoj linky 20 pokračuje po úsporné 

variantě linky. Tímto odklonem od hlavní trasy se vrátí spoj do pravidelného intervalu linky 

v zastávce Žižkov II. Poněvadž vybrané spoje linky 10 zajíždí do zastávky Nový hřbitov 

dochází k částečnému narušení pravidelného intervalu o 3 minuty na některých zastávkách 

linky 10 a linky 20.  
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Časové návaznosti spojů linky 10 a 20 v přestupní uzlu Havlíčkovo náměstí a 

zastávkách Perknov, Žižkova a Dopravní terminál zobrazuje schéma na obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Přestupní schéma – varianta 2 – HB 

Vysvětlivky:  

● čas odjezdu je uveden na pravé straně ve směru šipky, 

● čas příjezdu je zapsán kurzívou na levé straně ve směru šipky, 

● číslo linky je zaznamenáno v rámečku uprostřed šipky, 

● horní index + znamená, že čas odjezdu či příjezdu je platný pro spoj linky 10, který 

jede po prodloužené trase (zajíždí do zastávky Nový hřbitov),  

● horní index – znamená, že čas odjezdu či příjezdu je platný pro spoj linky, který 20 

jede po úsporné variantě trasy (nezajíždí do zastávek Pekárny, Kyjovská, 

Trocnovská). 

       Zdroj: autor 
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Příjezdy a odjezdy spojů linky 20 jsou sladěny s příjezdy a odjezdy vlaků linky R9. Cestující 

mají 20 minut na přestup mezi MHD a ŽOD. V tab. 20 uvedeno, jak je třeba upravit odjezdy a 

příjezdy na lince 5, aby mohlo být na této lince nasazeno vozidlo z navržené linky 20. Přejezd 

bez cestujících mezi Dopravním terminálem a Futabou je 3,3 km dlouhý. Tato manipulační 

jízda není zahrnuta do vyhodnocení ujeté vzdálenosti v kapitole Vyhodnocení, protože není 

zahrnuta ani skutečná manipulační jízda. 

 

Tab. 20 Upravený provoz na lince 5 –varianta 2 – HB 

Zastávka 
 Sobota Neděle 

Spojení 1. 2. 3. 4. 5. 1. 

Dopravní terminál odjezd  5:50 6:06 6:42 17:07 17:56 

Futaba příjezd  5:57 6:13 6:49 17:14 18:03 

Futaba odjezd 5:49 5:59 6:14 6:49 17:14 18:03 

Dopravní terminál příjezd 5:55 6:05 6:20 6:55 17:20 18:09 

Časová úprava1 min -14 0 0 -2 +6 0 

Manipulační jízda km 3,3 0 0 0 0 0 
1 Skutečná hodnota = odjezd/příjezd +/− časová úprava 

Zdroj: autor 

 

 Provoz ve variantě 2 vyžaduje čtyři řidiče a dvě vozidla jak v sobotu, tak v neděli. 
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2.1.3 Varianta 3 – rozšíření obsluhované oblasti 

 V této variantě jsou navrhnuty tři linky a integrovaný přestupní uzel v zastávce 

Dopravní terminál. Provoz MHD je zahájen v 4:39 odjezdem prvního spoje linky 10 ze zastávky 

Perknov a ukončen v 21:19 příjezdem posledního spoje linky 10. Trasa linky 10 je mimo 

zastávku Nový hřbitov a Poliklinika totožná se skutečnou linkou 11. Spoje linky 10 zastavují 

v 7:42, 9:42, 11:42 a 16:42 ve směru Dopravní terminál a v 10:13, 12:13, 14:13 a 18:13 ve 

směru Perknov v zastávce Nový hřbitov. JŘ linky 10 je zpracován v tab. 21.  

 

Tab. 21 JŘ – linka 10 – varianta 3 – HB 

TČ Linka 10 – ZS     TČ Linka 10 – OS     

1 Perknov X:36 X:33 13 Dopravní terminál X:04 X:04 

2 Perknov sídliště X:37 X:34 11 Stavební škola X:06 X:06 

3 x Rozkošská X:38 X:35 10 Havlíčkovo náměstí X:08 X:08 

4 Psych. léčebna X:39 X:36 9 Pražská X:10 X:10 

5 x Bílý dům X:40 X:37 8 PENNY market X:11 X:11 

6 Nemocnice X:41 X:38 7 Nový hřbitov  X:13 

7 Nový hřbitov  X:42 6 Nemocnice X:14 X:17 

8 PENNY market X:44 X:44 5 x Bílý dům X:15 X:18 

9 Pražská X:45 X:45 4 Psych. léčebna X:16 X:19 

10 Havlíčkovo náměstí X:47 X:47 3 x Rozkošská X:17 X:20 

11 Stavební škola X:49 X:49 2 Perknov sídliště X:18 X:21 

13 Dopravní terminál X:51 X:51 1 Perknov X:19 X:22 

  Doba cesty [min] 15 18   Doba cesty [min] 15 18 

  Vzdálenost [km] 6,4 7,8   Vzdálenost [km] 6,5 7,9 

Zdroj: autor 
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Linka 20 vede z Žižkova přes Vysočany na Dopravní terminál. Spoje linky 20 

s odjezdem v 8:04, 12:04 a 16:04 z Dopravního terminálu zajíždějí i do zastávek Pekárny, 

Kyjovská a Trocnovská, ostatní spoje tyto zastávky neobsluhují. JŘ linky 20 je zpracován tab. 

22.  

Tab. 22 JŘ – linka 20 – varianta 3 – HB 

TČ Linka 20 – ZS     TČ Linka 20 – OS     

1 KD Ostrov X:37  1 Dopravní teminál X:04 X:04 

2 x Penzion STARR X:38  2 Vysočany X:06 X:06 

3 Žižkova X:39  3 Havlíčkovo náměstí X:10 X:10 

4 Žižkov II X:40  4 KD Ostrov X:12 X:12 

5 x Nad Kalvárií X:42  5 x Penzion STARR X:13 X:13 

6 x Prokopa Holého X:43  6 Žižkova X:14 X:14 

7 Havlíčkovo náměstí X:45  7 x Pekárny  X:15 

8 Vysočany X:49  8 x Kyjovská  X:17 

9 Dopravní teminál X:51  9 Žižkov II X:15 X:18 

       10 x Trocnovská  X:19 
       11 x Nad Kalvárií X:17 X:20 

        12 Prokopa Holého X:18 X:21 

  Doba cesty [min] 14     Doba cesty [min] 14 17 

  Vzdálenost [km] 5,4     Vzdálenost [km] 5,4 6,7 

Zdroj: autor 

 

Linka 40 je navržena v oblasti rodinné zástavby v jihozápadní (zastávky Čechova, 

Lipnická, U prodejny) a jižní části města (zastávka OSBD). Na lince 40 by bylo vhodné nasadit 

nízkokapacitní vozidlo, protože je vedena oblastí rodinné zástavby a oblastí, kde ve skutečném 

stavu není zavedena obsluha MHD, proto zde není předpokládaná vysoká poptávka po přepravě 

cestujících. Víkendové spoje linky 40 jezdí ve 2hodinovém intervalu od 5:42 do 21:13 (pouze 

spoje pravidelného provozu ve večerním sedlu jezdí v 60minutovém intervalu). JŘ linky 40 je 

zpracován v tab. 23.   

 

Tab. 23 JŘ – linka 40 – varianta 3 – HB 

TČ Linka 30 – ZS     TČ Linka 30 – OS   

1 Čechova X:42  6 Dopravní terminál X:04 

2 x U prodejny X:44  5 x OSBD X:06 

3 Lipnická X:45  4 Humpolecká X:08 

4 Humpolecká X:47  3 Lipnická X:10 

5 x OSBD X:49  2 x U prodejny X:11 

6 Dopravní terminál X:51  1 Čechova X:13 

  Doba cesty [min] 9     Doba cesty [min] 9 

  Vzdálenost [km] 3,5     Vzdálenost [km] 3,5 

Zdroj: autor 
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 Pro zachování základního přestupního času mezi MHD a ŽOD 13 minut, je nutné zvolit 

přestupní čas v integrovaném přestupním uzlu na 16 minut. V průběhu této doby je možný 

přestup mezi MHD, VLAD a ŽOD. 

Na obr. 8 je znázorněna navržená síť linek v Havlíčkově Brodě. Přerušovaná červená 

čára znázorňuje trasu spoje linky 10 obsluhující Nový hřbitov a přerušovaná modrá čára značí 

zkrácenou trasu linky 20. 

 

Obr. 8 Schéma linek MHD – varianta 3 – HB 

Zdroj: mapy.cz – úprava autor 
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Časové návaznosti spojů linky 10, 20 a 40 v přestupní uzlu Havlíčkovo náměstí a 

zastávkách Perknov, Žižkova a Dopravní terminál zobrazuje schéma na obr. 9. 

 

 

Obr. 9 Přestupní schéma – varianta 3 – HB 

Vysvětlivky: 

● čas odjezdu je uveden na pravé straně ve směru šipky, 

● čas příjezdu je zapsán kurzívou na levé straně ve směru šipky, 

● číslo linky je zaznamenáno v rámečku uprostřed šipky, 

● horní index + znamená, že čas odjezdu či příjezdu je platný pro spoj linky 10, který jede 

po prodloužené trase (zajíždí do zastávky Nový hřbitov),  

● horní index – znamená, že čas odjezdu či příjezdu je platný pro spoj linky, který 20 jede 

po úsporné variantě trasy (nezajíždí do zastávek Pekárny, Kyjovská, Trocnovská), 

● tučně zvýrazněné časy příjezdů a odjezdů jsou platné pro spoje jedoucí po hlavní trase. 

          Zdroj: autor 
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V tab. 24 je uvedeno, jak je třeba upravit provoz, aby byla možná koordinace provozu 

na lince 5 a na linkách 10, 20 a 40. Vzhledem k výrazným změnám časů odjezdů a příjezdů na 

lince 5 a nárůstu manipulačních jízd je třeba zvolit vozidlo a řidiče navíc pro ranní sobotní 

provoz na lince 5. Na páté sobotní a nedělní spojení je nasazeno vozidlo z linky 3. Přejezdy bez 

cestujících mezi linkami čítá 4,4 km. Tyto manipulační jízdy je třeba započítat do ujeté 

vzdálenosti v kapitole 3.1.3, stejně jako ve variantě 1. 

 

 Tab. 24 Upravený provoz na lince 5 – varianta 3 – HB 

Zastávka 
 Sobota Neděle 

Spojení 1. 2. 3. 4. 5. 1. 

Dopravní terminál odjezd  5:51 6:18 6:23 17:18 17:51 

Futaba příjezd  5:58 6:25 6:29 17:25 17:58 

Futaba odjezd 5:25 5:58 6:25 6:29 17:25 17:58 

Dopravní terminál příjezd 5:31 6:04 6:31 6:36 17:31 18:04 

Časová úprava1 min +10 -1 -12 +17 -5 +5 

Manipulační jízda km 3,6+2,2 0 2,2+2,2 2,2+2,2 2,2+2,2 0 
1 Skutečná hodnota = odjezd/příjezd +/− časová úprava 

Zdroj: Idos.idnes.cz – úprava autor 

 

Pro sobotní provoz jsou nasazeny čtyři vozidla, pět řidičů a jeden řidič s dělenou 

směnou. Nedělní provoz je zabezpečen třemi vozidly a šesti řidiči.   
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2.2 Valašské Meziříčí 

V analýze jsou zmíněny nedostatky snižující atraktivitu valašskomeziříčské MHD 

v mimošpičkovém období. Jedná se o výraznou variabilitu trasování, nepravidelné intervaly a 

nedostatečnou nabídku spojů linek. Tyto nedostatky jsou řešeny v navržených variantách 1 a 2. 

Návrh 1 je zpracován jako úsporné řešení, proto navržená ujetá vzdálenost se neodchyluje od 

skutečně ujeté vzdálenosti dle JŘ. Ve variantě 2 je upřednostněna obsluha většího území před 

zachováním ujeté vzdálenosti. V obou variantách je navržen provoz s pravidelnou a 

ekonomickou nabídkou spojů linek MHD a integrovaný přestupní uzel. Přestup mezi MHD, 

ŽOD a VLAD je optimalizován pro víkendový provoz. 

 

Vymezení provozu 

 Je uvedeno pro variantu 1 v tab. 29 na str. 71 a pro variantu 2 v tab.32 na str. 78. 

 

Označení linek 

 Linky č. 11, 12, 13, 14 a 15 jsou nové linky pro víkendový a sedlový provoz. Ve 

Valašském Meziříčí je použit jiný formát číslování než v Havlíčkově Brodě, protože nelze 

využít čísla 10, které je již použito pro skutečnou linku 10.  

 

 

Zastávky na znamení a nízkokapacitní vozidlo 

Zastávky na znamení nejsou na zastávkách MHD dle JŘ zavedeny. Autor však považuje 

za výhodné zastávky na znamení zavést v některých oblastech přidružených obcí v sedlovém a 

víkendovém provozu. Zastávky na znamení jsou označeny stejně jako v Havlíčkově Brodě, a 

to symbolem „x“ před názvem zastávky v navržených JŘ. 

Vozový park dopravce Z–Group Bus a.s. zahrnuje čtyři nízkokapacitní vozidla vhodná 

pro sedlový a víkendový provoz menšího města. Tato vozidla však jsou nyní v jiných 

provozovnách a některá jsou nasazena na linkách, avšak je tu možnost, že by dopravce 

v případě potřeby mohl přeřadit některé vozidlo z jiné provozovny (Seznam-autobusu.cz, 

2021). Podobně jako v případě Havlíčkova Brodu, je zmíněna vhodnost použití minibusu na 

některých linkách. 
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Stanovení základní a minimální přestupní doby 

Základní přestupní čas je třeba stanovit pro přestup se změnou úrovně, poněvadž přístup 

je k druhému a třetímu nástupišti podchodem.  Nástup a výstup z MHD na zastávce Železniční 

stanice probíhá v blízkosti vstupu do nádražní budovy. Vzdálenost horizontálního přesunu shž 

= 115 m je součtem průměrné vzdálenosti mezi zastávkou MHD a nástupišti ŽOD 40 m a 

průměrné vzdálenosti přesunu cestujícího na nástupišti 75 m. Vzdálenost horizontálního 

přesunu sha = 175 m je součtem průměrné vzdálenosti mezi zastávkou MHD a nástupišti VLAD 

150 m a průměrné vzdálenosti přesunu cestujícího na nástupišti 25 m. Čas přestupu tminž a tmina 

stanoven pro jednotlivé skupiny osob dle vzorce (1) je uveden v tab. 25. 

 

Tab. 25 Čas přestupu – VM 

  Skupina vh [m·s-1] shž [m] sha [m] thž [s] tha [s] tv [s] 
tminž 

[min] 
tmina [min] 

1 chůze 1,12 115 175 103 156 30 2,21 2,60 

2 hole 0,75 115 175 153 233 72 3,76 3,89 

3 kočárek 1 115 175 115 175 72 3,12 2,92 

4 mech. vozík 0,83 115 175 139 211 72 3,51 3,51 

5 el. vozík 1,38 115 175 83 127 72 2,59 2,11 

vh rychlost pohybu osob v jednotlivých skupinách [m·s-1] 

shž  vzdálenost horizontálního přesunu mezi MHD a ŽOD [m] 

sha vzdálenost horizontálního přesunu mezi MHD a VLAD [m] 

thž  čas horizontálního přesunu mezi MHD a ŽOD [s] 

tha  čas horizontálního přesunu mezi MHD a VLAD[s] 

tv  čas vertikálního přesunu [s] 

tminž minimální přestupní doba mezi MHD a ŽOD [s] 

tmina  minimální přestupní doba mezi MHD a VLAD [s] 

Zdroj: autor 

 

Minimální přestupní doba mezi MHD a ŽOD je 3,76 minut a mezi MHD a VLAD je 3,89 minut. 

Čas na koupi jízdenky na ŽOD 5 minut je zvolen stejný jako v Havlíčkově Brodě, protože se 

odbavení technologicky téměř neliší. Základní přestupní doba z MHD na ŽOD je stanovena na 

9 minut, v čase je zahrnuta časová rezerva na nákup jízdenky a částečné zpoždění vlaku. Jízdné 

na VLAD a MHD lze zakoupit u řidiče autobusu, proto základní přestupní doba mezi z ŽOD 

na MHD a MHD a VLAD je stanovena na 5 minut. 
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2.2.1 Varianta 1 – úsporné řešení 

Ve variantě 1 jsou nově zavedeny linky 11, 12, 13 a 14. Linka 11 je tranzitní, linky 12 

a 13 jsou okružní a linka 14 je zaměstnanecká. Spoje linek se setkávají v nově zřízeném 

integrovaném uzlu na Žel.st. Obslužnost MHD není zavedena v místní části Podlesí, protože 

z této oblasti je pravidelná a dostatečná nabídka spojů VLAD do zastávek ve Valašském 

Meziříčí. Ze zastávky Podlesí, Drážky jsou provozovány přímé spoje na Žel.st. a U aut.st. 

s časovou návazností ŽOD a VLAD. Z obce Poličná jsou rovněž provozována víkendová 

spojení VLAD, avšak ne vždy lze z těchto spojů přestoupit na ŽOD bez časově nenáročného 

přestupu, proto je Poličná částečně zahrnuta do obslužnosti MHD. 

Tranzitní linka 11 vychází z tras linek 1, 3 a 5. Linka spojuje obec Krhovou, severní 

část města, autobusové stanoviště, centrum města, železniční stanici, zastávky severně od 

centra, Juřinku a Byninu. První ranní spoj linky 11 v základním směru vyjíždí v 6:36 z výchozí 

zastávky Krhová, točna a přijíždí v 7:22 do konečné zastávky Bynina, točna. Poslední večerní 

spoj opouští počáteční zastávku v 18:36 a přijíždí v 19:22 do konečné zastávky. První spoj linky 

11 v opačném směru odjíždí z výchozí zastávky Bynina, točna v 6:28 a přijíždí v 7:13 do 

konečné zastávky Krhová, točna. Poslední spoj ve směru Krhová vyjíždí z počáteční zastávky 

v 18:28 a přijíždí do konečné zastávky v 19:13. Spoje jezdí po dvou trasách – po základní a 

zkrácené. Zkrácená trasa nevede do Juřinky a je o 6 km kratší než 18,1km základní trasa. Spoje 

jezdí po zkrácené trase ve 2hodinovém intervalu vyjma sobotních spojů ekonomického 

provozu, které jezdí ve 4hodinovém intervalu. Do Juřinky jsou vypraveny spoje v 6:XX, 12:XX 

a 18:XX v obou směrech vyjma sobotního ekonomického provozu, kdy jsou vypraveny pouze 

spoje v 6:XX a 18:XX v obou směrech. Doba spojů linky 11 z výchozí do konečné zastávky je 

46 min v základním směru a 45 min v opačném směru. Zastávky Jednota, Uhelné sklady, a 

zastávky v Jiřince jsou obsluhovány výhradně ve směru Juřinka, točna, v opačném směru spoje 

zastávky projíždí. 

Okružní linka 12 vychází z linky 6 a je vedena z Hrachovce, přes Dolní Štěpánov, 

jihovýchodní a jižní zastávky, centrum města, autobusové stanoviště, železniční stanici, 

centrum města a zpět. Provoz na lince 12 je prodloužen dle skutečného JŘ. Odjezdy prvního a 

posledního spoje linky 12 z počáteční zastávky Hrachovec, točna jsou v 6:24 a v 20:24. 

Příjezdy prvního a posledního spoje linky 12 do konečné zastávky Hrachovec, točna jsou v 7:17 

a 21:17. Jeden spoj urazí vzdálenost celé trasy 21,2 km na lince za 54 min. Spoje jezdí 

v pravidelném 120minutovém intervalu. 

Linka 12 je vedena zastávkou Prov.ČSAD, která je umístěná na jihozápadě města 

v blízkosti průmyslového podniku PWO, knihovny a střední školy. V docházkové vzdálenosti 



 

67 

 

se nachází panelové sídliště, tedy lokalita s vyšší přepravní poptávkou, a oblast rodinné 

zástavby. Některé domy se nachází více než 600 m od zastávek Rozc.k nem., U nemocnice a 

Sokolovna, proto je zastávka ponechána v obsluze MHD v sedlovém a víkendovém období. 

JŘ linek 11 a 12 jsou uvedeny v tab. 26. 

 

Tab. 26 JŘ – linky 11 a 12 – VM 

TČ Linka 11 – ZS   TČ Linka 11 – OS   TČ Linka 12  

1 Krhová,točna X:36 X:36 29 Bynina,točna X:28 X:40 1 Hrachovec,točna X:24 

2 x Krhová,Lipta X:38 X:38 28 x Bynina, horní kon. X:29 X:41 2 x Hrachovec,ZD X:25 

3 x Krhová,Jednota X:39 X:39 27 x Bynina,Jednota X:30 X:42 3 x Hrachovec,kult.dům X:26 

4 x Krhová,rest. X:41 X:41 26 x Bynina,dolní kon. X:31 X:43 4 x Hrachovec,u Zetků X:28 

5 x Krhová,u hřiště X:42 X:42 25 x DEZA I X:33 X:45 5 Hrachovec,lom X:29 

6 x Krhová,u přejezdu X:43 X:43 24 Tesco X:35 X:47 6 x Hrachovec,rozc. X:31 

7 Sklárny X:45 X:45 23 x Jednota X:37  7 Na Štěpánově I X:32 

8 Tesla I X:46 X:46 22 x Uhelné sklady X:38  8 Na Štěpánově točna X:34 

9 U aut.st. X:47 X:47 21 x Juřinka,u mostu X:40  9 x Na Štěpánově sam. X:35 

10 Stan.MHD X:50 X:50 20 x Juřinka, Hrb X:41  10 x Smetanova ul.rozc. X:36 

11 Sokolovna X:51 X:51 19 x Juřinka,rozc. X:42  11 Nemocnice X:37 

12 Křižná ul.rozc. X:52 X:52 18 Juřinka, točna X:43  12 x Rozc.k nem. X:39 

13 Žel.st. X:56 X:56 17 Hřbitov X:47  13 x Prov.ČSAD X:41 

14 Škola Křižná X:58 X:58 16 Masarykova rozc. X:49 X:49 14 Vsetínská X:44 

15 Škola Masar. X:00 X:00 15 Škola Masarykova X:50 X:50 15 Stan.MHD u nám. X:45 

16 Masarykova rozc. X:01 X:01 14 Škola Křižná X:52 X:52 16 Sokolovna X:46 

17 Hřbitov X:03  13 Žel.st. X:56 X:56 17 Škola Křížná X:48 

18 x Jednota X:05  12 Křižná ul.rozc. X:57 X:57 18 Škola Masarykova X:50 

19 x Uhelné sklady X:06  11 Sokolovna X:58 X:58 19 Nádražní ul. X:51 

20 x Juřinka,u mostu X:08  10 Stan.MHD X:59 X:59 20 Žel.st. X:56 

21 x Juřinka, Hrb X:09  9 U aut.st. X:02 X:02 21 Křižná ul.rozc. X:57 

22 x Juřinka,rozc. X:10  8 Tesla I X:03 X:03 22 Stan.MHD u nám. X:59 

23 Juřinka, točna X:11  7 Sklárny X:04 X:04 23 Vsetínská X:00 

24 Tesco X:15 X:03 6 x Krhová,u přejezdu X:06 X:06 24 U nemocnice X:01 

25 x DEZA I X:17 X:05 5 x Krhová,u hřiště X:07 X:07 25 x Rozc.k nem. X:02 

26 x Bynina,dolní kon. X:19 X:07 4 x Krhová,rest. X:08 X:08 26 Nemocnice X:04 

27 x Bynina,Jednota X:20 X:08 3 x Krhová,Jednota X:10 X:10 27 x Smetanova ul.rozc. X:05 

28 x Bynina, horní kon. X:21 X:09 2 x Krhová,Lipta X:11 X:11 28 x Na Štěpánově II X:06 

29 Bynina,točna X:22 X:10 1 Krhová,točna X:13 X:13 29 Na Štěpánově I X:08 
 Doba cesty [min] 46 34  Doba cesty [min] 45 33 30 x Hrachovec,rozc. X:09 

 Vzdálenost [km] 18,1 12,1  Vzdálenost [km] 18,1 12,1 31 x Hrachovec,u Zetků X:11 
        32 Hrachovec,lom X:12 
        33 x Hrachovec,kult.dům X:15 
        34 x Hrachovec,ZD X:16 
        35 Hrachovec,točna X:17 
         Doba cesty [min] 53 
         Vzdálenost [km] 21,2 

Zdroj: autor 

 

Okružní linka 13, jejímž podkladem je trasa linky 10, slouží pro obsluhu místní části 

Valašské Meziříčí – město a pro doplnění spojů VLAD z/do Poličné. Hlavní trasa linky je 
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vedena z Železniční stanice, přes Stan.MHD, do jižní, východní a severní části města, přes 

autobusové stanoviště zpět na Železniční stanici.  

Provoz na lince je zahájen v 5:15 a končí v 21:15. Spoje v 5:15, 13:15, 17:15 a 21:15 

odjíždí dříve oproti ostatním spojům linky 13 kvůli pokračování vozidla z linky 13 

zaměstnaneckou linkou 14. Spoje vyjíždějí v X:30 z Žel.st. vyjma spojů z/do Poličné a spojů, 

na které navazují zaměstnanecké spoje linky 14. Spoje z/do Poličné jsou vypraveny v 15:24 a 

16:24 v sobotu a v 16:24 v neděli ze Žel.st. Tyto spoje obsluhují zastávky v Poličné směrem 

zastávka Poličná, točna, v opačném směru jsou zastávky projížděny. Po obsluze Poličné se tyto 

spoje navrací na hlavní trasu v X:32 na zastávce Sokolovna. Cestující přijíždějící z Poličné 

můžou přestoupit na železniční stanici během 15 minut na expresní vlaky do Prahy a během 6 

minut na navržené linky 11 a 12. JŘ linky 13 je zpracován v tab. 27. 

 

Tab. 27 JŘ – linka 13 – VM 

  Linka 13       

1 Žel.st. X:30 X:15 X:24 

2 Křižná ul.rozc. X:31 X:16 X:25 

3 x Za drahou   X:26 

4 x Poličná,škola   X:27 

5 x Poličná,střed   X:28 

6 x Poličná,točna   X:29 

7 Sokolovna X:32 X:17 X:32 

8 Stan.MHD u náměstí X:33 X:18 X:33 

9 Vsetínská X:35 X:20 X:35 

10 Nemocnice X:37 X:22 X:37 

11 x Smetanova ul.rozc. X:38 X:23 X:38 

12 x Domov pro sen. X:40 X:25 X:40 

13 Koupaliště X:43 X:28 X:43 

14 x Solární X:44 X:29 X:44 

15 U skláren X:46 X:31 X:46 

16 U aut.st. X:48 X:33 X:48 

19 Nádražní ul. X:49 X:34 X:49 

20 Žel.st. X:50 X:35 X:50 

  Doba cesty [min] 20 20 26 

  Vzdálenost [km] 7,9 7,9 11,2 

Zdroj: autor 

 

Linku 13 mohou využít cestující ŽOD ze směru Kojetín, Vsetín, Rožnov pod 

Radhoštěm, Púchov a Přerov, kteří přijíždějí od L:01 do L:23 na železniční stanici a pokračují 

MHD do oblasti obsluhované linkou 13. Časy příjezdů ŽOD jsou uvedeny v tab. 30 na str. 74. 

Na lince 13 je nově zavedena zastávka U domova pro seniory, jež se nachází v blízkosti 

Domova pro seniory, Domu sociálních služeb a hospice Citadela. Zastávka je zvolena namísto 

zastávky 40. pluku, jež se nachází poblíž skladovacích prostor. Autor považuje obsluhu 



 

69 

 

zastávky U domova pro seniory během víkendu za vhodnější z důvodu dostupného spojení pro 

blízké a rodiny klientů ubytovaných ve zmíněných zařízeních. 

Spoje linky 14 zabezpečují svoz a rozvoz zaměstnanců podniku DEZA z/na ranní, 

odpolední a noční směny z/na železniční stanici a autobusové stanoviště. JŘ linky 14 je uveden 

v tab. 28. 

Tab. 28 JŘ – linka 14 – VM 

  Linka 14 – ZS    Linka 14 – OS   

1 Žel.st. X:36  1 DEZA I X:10 

2 Masarykovo rozc. X:38  2 Tesco X:12 

3 Tesco X:40  3 Masarykovo rozc. X:14 

4 DEZA I X:42  4 Škola Masarykova X:15 
 Doba cesty [min] 6  5 Křižná ul.rozc. X:17 

  Vzdálenost [km] 2,6  6 Žel.st. X:18 
     Doba cesty [min] 8 
      Vzdálenost [km] 3,5 

 Zdroj: autor 
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Schéma sítě linek MHD je navrhnuto na obr. 10. Přerušovaná červená 

čára značí trasa, na které jezdí vybrané spoje do Poličné.  

 

Obr. 10 Schéma linek MHD – varianta 1 – VM 

Zdroj: mapy.cz – úprava autor 

 

V následujícím textu je uvedeno rozmezí provozu, četnost a intervaly spojů na linkách 11, 12 a 

13.   

Sobotní ekonomický provoz je zabezpečen v jednom směru: 

• čtyřmi spoji linky 11 ve 4hodinovém intervalu od 6:XX do 18:XX (dva spoje jedou i do 

Juřinky), 

• devíti spoji linky 13 přibližně ve 2 hodinovém intervalu od 5:XX do 21:XX (jeden spoj 

zajíždí i do Poličné). 

Nedělní ekonomický provoz je zabezpečen v jednom směru: 

• sedmi spoji linky 11 ve 2hodinovém intervalu od 6:XX do 18:XX (tři spoje jedou i do 

Juřinky) ve variantách 1,  
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• devíti spoji linky 13 přibližně ve 2 hodinovém intervalu od 5:XX do 21:XX (spoje 

v 14:XX a 15:XX zajíždí do Poličné). 

Sobotní i nedělní ekonomický provoz je zabezpečen v jednom směru: 

• osmi spoji linky 12 ve 2hodinovém intervalu od 6:XX do 21:XX, 

• čtyřmi spoji linky 14 v nepravidelném intervalu od 5:XX do 22:XX. 

Ekonomický provoz ve večerním sedle je zabezpečen v jednom směru: 

• dvěma spoji linky 11 ve 2hodinovém intervalu od 18:XX do 20:XX, 

• dvěma spoji linky 12 ve 2hodinovém intervalu od 18:XX do 20:XX, 

• čtyřmi spoji linky 13 v hodinovém intervalu od 18:XX do 21:XX (jeden spoj zajíždí i 

do Poličné). 

• dvěma spoji linky 14 v nepravidelném intervalu od 18:XX do 22:XX. 

Sobotní a nedělní pravidelný provoz je totožný s nedělním ekonomickým provozem vyjma 

provozu na lince 13. Sobotní spoje linky 13 směr Poličná jedou v 14:XX a 16:XX a nedělní 

spoje jedou v 14:XX, 15:XX a 16:XX. 

Pravidelný provoz ve večerním sedle je totožný s ekonomickým provozem ve večerním sedle. 

 

Rozmezí provozu a intervaly spojů linek 11, 12 a 13 jsou uvedeny v tab. 29. 

 

Tab. 29 Rozmezí provozu a intervaly spojů linek – varianta 1 – VM 

Ze směru 

Víkend Večerní sedlo 

Sobota Neděle 

Od Do 

EP/RP 

Od Do 
EP RP EP RP 

Interval [hod] 
Interval 

[hod] 

Krhová – linka 11 4 2 2 2 6:XX 18:XX 2 18:XX 20:XX 

Bynina – linka 11 4 2 2 2 6:XX 18:XX 2 18:XX 20:XX 

Juřinka – linka 11 12 6 6 6 6:XX 18:XX 2 18:XX 20:XX 

Poličná – linka 13 * 2 ** 1 14:XX 16:XX 1 18:XX 18:XX 

Podlesí – – – – – – – – – 

Hrachovec – linka 12 2 2 2 2 6:XX 20:XX 2 18:XX 20:XX 

Žel.st. – linka 13*** 2 2 2 2 5:XX 21:XX 1 18:XX 21:XX 

* spoj jede v 14:XX 

** spoj jede v 14:XX a v 15:XX 

*** Spoje vyjíždějí v X:30 z Žel.st. vyjma spojů z/do Poličné a spojů,  

na které navazují zaměstnanecké spoje linky 14 

Zdroj: autor 
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Integrovaný přestupní uzel je umístěn v zastávce Žel.st. Tato lokalita splňuje kritéria 

pro vhodné umístění integrovaného přestupního uzlu, tedy návaznost ŽOD, dostupnost 

obchodního centra a supermarketu chůzí a dostupnost centra města v docházkové vzdálenosti 

1,2 km. Příjezdy a odjezdy spojů linek MHD v integrovaném přestupním uzlu jsou navrženy 

dle příjezdů a odjezdů expresních vlaků ze směru/směrem Praha hl.n. odjezdů VLAD na 

autobusovém stanovišti a základní přestupní doby. Časové rozmezí, ve kterém je možné 

stanovit příjezdy a odjezdy MHD, je nejdříve potřeba omezit časem příjezdu expresních vlaků 

v S:49 a odjezdu expresních vlaků v L:10. Časové rozmezí, jež je sníženo o základní přestupní 

dobu, trvá od S:55 do L:01, tedy 6 minut. Příjezdy spojů linek MHD je třeba stanovit 

v integrovaném přestupním uzlu tak, aby spoje linek MHD přijížděly do zastávek U aut.st. a 

Škola Masarykova nejpozději v X:50, protože do X:05 (do 15 min) odjíždí 70 % a do X:35 (do 

45 min) odjíždí 90 % víkendových přípojů VLAD. Z výše popsaných důvodů jsou příjezdy 

v integrovaném přestupním uzlu stanoveny v: 

• S:53 pro spoje linky 11 v obou směrech, 

• S:52 pro spoje linky 12, 

• X:50 pro spoje linky 13. 

Spoje linky 11 a 12 odjíždí v L:56: 

• ve směru Krhová, točna po 2minutovém čekání,  

• ve směru Bynina, točna po 3minutovém čekání, 

• ve směru Hrachovec po 4minutovém čekání.  

Příjezdy a zároveň odjezdy spojů v zastávkách U aut.st. a Škola Masarykova jsou: 

• S:47 pro spoje linky 11 ve směru Žel.st. a Bynina, točna na U aut.st., 

• S:50 pro spoje linky 11 ve směru Žel.st. a Krhová, točna a spoje linky 12 na zastávce 

Škola Masarykova.  

• L:00 pro spoje linky 11 ve směru Bynina, točna na zastávce Škola Masarykova, 

• L:02 pro spoje linky 11 ve směru Krhová, točna na U aut.st. 
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Schéma pohybu spojů linek 11, 12 a 13 mezi zastávkami U aut.st., Škola Masarykova a 

Žel.st. a je znázorněno na obr. 11, na kterém je: 

• čas odjezdu zvýrazněn tučně, 

• čas příjezdu zvýrazněn kurzívou, 

• přerušovaná čára značí jeden sobotní a dva nedělní spoje do Poličné. 

 

Obr. 11 Přestupní schéma – VM 

Zdroj: autor 

 

Cestující z linek 11, 12 a 13 mají možnost přestoupit na vlaky směr Frenštát pod 

Radhoštěm, Kojetín, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Třebová, Ostrava hl.n. a Brno hl.n. 

Cestující ŽOD ze směru Vsetín, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm. Spoje linek 

MHD, které přijíždějí od S:15, mohou přestoupit na linky 11 a 12, ale s více než 30minutovým 

přestupem. Cestující expresního vlaku z Púchova v L:08 a osobního vlaku z Přerova v L:23 

mohou využít spojů linky 13.  
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Příjezdy a odjezdy vlaků z/do uvedených směrů jsou v tab. 30. 

 

Tab. 30 Časy odjezdů a příjezdů vlaků – VM 

Směr Odjezd Od Do 

Praha hl.n L:10 9:10 19:10 

Frenštát pod Radhoštěm L:14 – L:15; 17:14 9:15 13:14 

Kojetín L:19 – L:25 7:19 17:19 

Vsetín 7:07; 7:27; L:25; 21:30 9:25 19:25 

Rožnov pod Radhoštěm L:11 – L:33; 21:00 7:29 19:28 

Česká Třebová 7:05   

Ostrava hl.n. 7:17:00; 15:38; 19:36   

Brno hl.n. 19:01   

Ze směru Příjezd Od Do 

Česká Třebová/ Praha hl.n. S:49 8:49 18:49 

Přerov 7:25; L:23; 23:28 9:23 21:23 

Púchov L:08 9:08 19:08 

Kojetín L:01 – L:17 9:01 21:26 

Kojetín 8:06; S:06 – S:12 14:12 18:06 

Vsetín S:15 – S:29 6:20 22:18 

Rožnov pod Radhoštěm L:05 – L:18 5:05 19:05 

Rožnov pod Radhoštěm S:09 – S:23 6:09 18:06 

Zdroj: autor 
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2.2.2 Varianta 2 – rozšíření obsluhované oblasti 

Ve variantě 2 je rozšířena pravidelná obsluha MHD do přidružených obcí Poličná a 

Podlesí.  

Trasa a JŘ linky 11 jsou shodné s trasou a JŘ linky 11 ve variantě 1. 

Linka 12 je vedena z Hrachovce, přes Štěpánov, Podlesí, Vsetínskou, Školu 

Masarykovu, Žel.st., Stan.MHD a po stejné trase zpět. Linka 12 na rozdíl od linky 12 ve variantě 

1 není vedena přes Dolní Štěpánov (zastávka Na Štěpánově I) a zastávky v jihovýchodní části 

města (zastávky Na Štěpánově točna, Na Štěpánově sam., Smetanova ul.rozc. a Nemocnice). 

Odjezdy prvního a posledního spoje linky 12 z počáteční zastávky Hrachovec, točna jsou v 6:33 

a v 20:33. Příjezdy prvního a posledního spoje linky 12 do konečné zastávky Hrachovec, točna 

jsou v 7:15 a 21:15. Spoje jezdí v pravidelném 120minutovém intervalu vyjma spojů 

ekonomického provozu v období od 13:XX do 17:XX. Ekonomický provoz je pozastaven od 

13:XX do 17:XX v Hrachovci, protože v tomto období spoje skutečné linky 6 jezdí pouze po 

zkrácených trasách a neobsluhují zastávky v Dolním Štěpánově a Hrachovci. Pozastavením 

provozu v Hrachovci je pozastaven také provoz MHD v Podlesí, ten je však v tentýž čas 

suplován VLAD. Doba spoje je 42 minut na trase dlouhé 15,9 km. 

Na lince 12 je zřízena nová zastávka Štěpánov, jež je umístěná v jižní části Štěpánova, 

740 m od zastávky Hrachovec, lom a 1,1 km od zastávky Podlesí, točna. Zastávku mohou využít 

obyvatelé rodinných zástavby v jižní části Štěpánova, pro které jsou nejbližší zastávky ve 

vzdálenosti více než 800 m. Cestou ze zastávky Hrachovec, lom přes zastávku Štěpánov do 

zastávky Podlesí, točna se lze vyhnout zpáteční cestě bez obsluhy zastávek po 1,1 km dlouhé 

trase ze zastávky Hrachovce, lom do zastávky Hrachovec, rozc. 

Trasa a JŘ linky 13 jsou shodné s trasou a JŘ linky 13 ve variantě 1 až na spoje z/do 

Poličné, ty nejsou ve variantě 2 zavedeny. 

Trasa a JŘ linky 14 jsou shodné s trasou a JŘ linky 14 ve variantě 1. 

Linka 15 je nově vytvořená okružní linka, jejíž trasa vede z Dolního Štěpánova, ze 

zastávky Na Štěpánově točna, přes zastávky v jihovýchodní části města, tedy zastávky, jež jsou 

obsluhovány spoji liny 12 ve variantě 1. Trasa dále vede přes Nemocnici, Prov.ČSAD, do 

Poličné, přes Stan.MHD, Školu Masarykovu, Žel.st., do Poličné, přes Stan.MHD, Vsetínskou 

a po stejné trase zpět. Provoz na lince je zahájen odjezdem prvního spoje v 6:33 ze zastávky 

Hrachovec, točna a ukončen příjezdem v 21:14 do zastávky Na Štěpánově I. Provoz na lince 

15 je prodloužen dle skutečného JŘ jako v případě provozu na lince 12 od 6:XX do 20:XX. 

Doba spoje je 44 minut na 15,3 km dlouhé trase.  

 



 

76 

 

JŘ linek 12 a 15 jsou uvedeny v tab. 31. 

 

Tab. 31 JŘ – linky 12 a 15 – varianta 2 – VM 

TČ Linka 12   TČ Linka 15   

1 Hrachovec,točna X:33 1 Na Štěpánově I X:30 

2 x Hrachovec,ZD X:34 2 x Na Štěpánově točna X:32 

3 x Hrachovec,rozc. X:36 3 Na Štěpánově sam. X:33 

4 x Hrachovec,u Zetků X:38 4 x Smetanova ul.rozc. X:34 

5 Hrachovec,lom X:39 5 Nemocnice X:35 

6 x Štěpánov X:41 6 Rozc.k nem. X:37 

7 x Podlesí,točna X:43 7 x Prov.ČSAD X:39 

8 Podlesí,Drážky X:44 8 x Za drahou X:41 

9 U nemocnice X:46 9 x Poličná,škola X:42 

10 Vsetínská X:48 10 x Poličná,střed X:43 

11 Škola Masarykova X:50 11 Poličná,točna X:45 

12 Nádražní ul. X:51 12 Sokolovna X:48 

13 Žel.st. X:56 13 Stan.MHD X:49 

14 Křižná ul.rozc. X:57 14 Škola Masarykova X:51 

15 Stan.MHD u nám. X:59 15 Žel.st. X:56 

16 Vsetínská X:01 16 x Poličná,škola X:59 

17 U nemocnice X:02 17 x Poličná,střed X:00 

18 Podlesí,Drážky X:04 18 Poličná,točna X:02 

19 x Podlesí,točna X:05 19 Stan.MHD X:06 

20 x Štěpánov X:07 20 Vsetínská X:08 

21 Hrachovec,lom X:09 21 Nemocnice X:09 

22 x Hrachovec,u Zetků X:10 22 x Smetanova ul.rozc. X:10 

23 x Hrachovec,rozc. X:12 23 x Na Štěpánově sam. X:11 

24 x Hrachovec,ZD X:14 24 Na Štěpánově točna X:12 

25 Hrachovec,točna X:15 25 Na Štěpánově I X:14 

  Doba cesty [min] 42   Doba cesty [min] 44 

  Vzdálenost [km] 15,9   Vzdálenost [km] 15,3 

Zdroj: autor 
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Schéma linek 11, 12, 13, 14 a 15 je zobrazeno na obr. 12.  

 

Obr. 12 Schéma linek MHD – varianta 2 – VM 

Zdroj: mapy.cz – úprava autor 

 

Rozmezí provozu, četnost a intervaly spojů na linkách 11, 12, 13, 14 a 15 se různí dle 

dne a provozu. 

Sobotní ekonomický provoz je zabezpečen v jednom směru: 

• čtyřmi spoji linky 11 ve 4hodinovém intervalu od 6:XX do 18:XX (dva spoje jedou i do 

Juřinky). 

Nedělní ekonomický provoz je zabezpečen v jednom směru: 

• sedmi spoji linky 11 ve 2hodinovém intervalu od 6:XX do 18:XX (tři spoje jedou i do 

Juřinky). 

Sobotní a nedělní ekonomický provoz je zabezpečen v jednom směru: 

• šesti spoji linky 12 ve 2hodinovém intervalu od 6:XX do 12:XX a od 18:XX do 20:XX, 

• devíti spoji linky 13 přibližně ve 2hodinovém intervalu od 5:XX do 21:XX, 
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• čtyřmi spoji linky 14 v nepravidelném intervalu od 5:XX do 22:XX, 

• osmi spoji linky 15 ve 2hodinovém intervalu od 6:XX do 20:XX. 

Ekonomický provoz ve večerním sedle je zabezpečen v jednom směru: 

• dvěma spoji linky 11 ve 2hodinovém intervalu od 18:XX do 20:XX, 

• dvěma spoji linky 12 ve 2hodinovém intervalu od 18:XX do 20:XX, 

• čtyřmi spoji linky 13 v 60minutovém intervalu od 18:XX do 21:XX, 

• dvěma spoji linky 14 v nepravidelném intervalu od 18:XX do 22:XX, 

• dvěma spoji linky 15 ve 2hodinovém intervalu od 18:XX do 20:XX. 

Sobotní a nedělní pravidelný provoz je totožný s nedělním ekonomickým provozem vyjma 

pozastavení ekonomického provozu na lince 12 od 13:XX do 17:XX. Sobotní ani nedělní 

pravidelný provoz na lince 12 pozastaven není, takže je vypraveno osm spojů linky 12 v sobotu 

i v neděli. Pravidelný provoz ve večerním sedle je totožný s ekonomickým provozem ve 

večerním sedle. 

 

Intervaly spojů, začátky a konce ekonomického a pravidelného provozu MHD na 

linkách 11, 12, 13 a 15 o víkendu a ve večerním sedlu jsou uvedeny v tab. 32. 

 

Tab. 32 Rozmezí provozu a intervaly spojů – varianta 2 – VM 

Ze směru 

Víkend Večerní sedlo 

Sobota Neděle 

Od Do 

EP/RP 

Od Do 
EP RP EP RP 

Interval [hod] 
Interval 

[hod] 

Krhová – linka 11 4 2 2 2 6:XX 18:XX 2 18:XX 20:XX 

Bynina – linka 11 4 2 2 2 6:XX 18:XX 2 18:XX 20:XX 

Juřinka – linka 11 12 6 6 6 6:XX 18:XX 2 18:XX 20:XX 

Poličná – linka 15 2 2 2 2 6:XX 20:XX 2 18:XX 20:XX 

Podlesí – linka 12 2* 2 2* 2 6:XX 20:XX 2 18:XX 20:XX 

Hrachovec – linka 12 2* 2 2* 2 6:XX 20:XX 2 18:XX 20:XX 

Žel.st. – linka 13** 2 2 2 2 5:XX 21:XX 1 18:XX 21:XX 

* spoje nejedou od 13:XX do 17:XX 

** spoje vyjíždějí v X:30 z Žel.st. vyjma spojů z/do Poličné a spojů, 

na které navazují zaměstnanecké spoje linky 14 

Zdroj: autor 
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Integrovaný přestupní uzel 

 Integrovaný přestupní uzel je opět zřízen na Žel.st. Pohyb, příjezdy a odjezdy spojů 

linek 11 a 12 v zastávkách Žel.st., Škola Masarykova a U aut.st. se oproti variantě 1 nemění. 

Co se mění, jsou příjezdy a odjezdy spojů z Poličné.  Spoje linky 15 ze směru Poličná přijíždí 

v S:51 na Školu Masarykovu a v S:52 na Žel.st. a odjíždí v S:56 ve směru Poličná. Ve variantě 

2 mohou i cestující z Poličné a Podlesí využít pravidelné spojení do ostatních městských 

částích. 
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3 Vyhodnocení 

V této kapitole jsou vyhodnoceny cestovní doby, přestupní doby, četnosti spojů, 

vozidel, řidičů a ujeté vzdálenosti. 

 

3.1 Havlíčkův Brod 

V následujících podkapitolách jsou vyhodnoceny ujeté vzdálenosti, četnost spojů, 

přestupní a cestovní doby, požadovaný počet řidičů a vozidel na trasách mezi zastávkami 

Perknov, PENNY Market, Žižkova, Dopravní terminál a Čechova. 

  

3.1.1 Cestovní doba 

Cestovní doby variant 1, 2 a 3 jsou porovnány na 12 relacích, ve variantě 3 je pak 

porovnání rozšířeno o 8 relací díky obsluze v jižní části města, která ve variantách 1 a 3 není 

uvažována v tab. 33 a tab. 34 jsou uvedeny navržené cestovní doby tc1, tc2 a tc3, jejich rozdíly 

oproti skutečným cestovním dobám tc1− tcs, tc2 − tcs a tc3 − tcs a podíly cestovních a skutečných 

dob vyjádřen v procentech tcp1, tcp2 a tcp3 které se vypočítají dle vzorce: 

 

𝑡𝑐𝑝𝑖 = (
𝑡𝑐

𝑡𝑐𝑠
− 1) ∙ 100 (2) 

 

kde:  tc  cestovní doba varianty [s] 

 tcs skutečná cestovní doba [s] 

 tcpi podíly cestovních a skutečných dob [%] 

 i  číslo varianty 1, 2 nebo 3 [-] 

 

  

Hodnoty navržených cestovních dob tc1, tc2 a tc3 zkrácené oproti hodnotám skutečných 

cestovních dob tcs nejméně o 50 % jsou zvýrazněné zeleně a o méně než 50 % světle zeleně. 

Hodnoty navržených cestovních dob tc1, tc2 a tc3 prodloužené oproti hodnotám skutečných 

cestovních dob tcs nejméně o 50 % jsou červeně a o méně než 50 % růžově. Nezvýrazněné 

hodnoty nejsou zvýšeny, ani sníženy. 

Nejvýraznější změnu cestovní doby, a to 250% nárůst oproti skutečnému stavu, lze 

zaznamenat na cestě ze severu na východ města (z PENNY Marketu na Žižkovu) ve variantě 

1 a 3. Příčinou tohoto 22 a 21minutového prodloužení cestovních dob je vytvoření přestupních 
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vazeb na trase krátké vzdálenosti, kde ve skutečném stavu je přeprava zabezpečena přímým 

spojem. Navržené cestovní doby jsou prodlouženy v rozmezí 115 až 145 %:  

• o 20 a 21 minut ze západu na východ města (z Perknova na Žižkovu) ve variantě 1 a 3, 

• o 16 a 18 minut z východu na sever města (z Žižkovy k PENNY Marketu), 

• o sedm minut z východu města na Dopravní terminál.  

O více než 75 % původní cestovní doby stráví cestující na cestě z Žižkova na Perknov, a to o 

16 minut ve variantě 1 a o 18 minut ve variantě 3. Z výše uvedeného lze konstatovat, že 

organizace provozu MHD a vytvoření přestupního uzlu na Havlíčkově náměstí ve variantě 1 a 

integrovaného přestupního uzlu na Dopravním terminálu ve variantě 3 přináší negativní změnu 

cestovních dob pro cestující ze severu a západu na východ a z východu na sever a západ města.  

 

Tab. 33 Porovnání cestovní doby – varianty 1, 2 a skutečný stav – HB 

Relace 

Varianta 1 Varianta 2 

Základní směr Opačný směr Základní směr Opačný směr 

tc1 

[min] 

tc1−tcs 

[min] 

tcp1 

[%] 

tc1 

[min] 

tc1−tcs 

[min] 

tcp1 

[%] 

tc2 

[min] 

tc2−tcs 

[min] 

tcp2 

[%] 

tc2 

[min] 

tc2−tcs 

[min] 

tcp2 

[%] 
 

Perknov PENNY 8 0 -3 8 -1 -8 8 0 -3 8 -1 -8  

Perknov Žižkova 37 20 118 36 16 76 15 -2 -12 20 0 -2  

Perknov DT 15 -8 -34 16 -8 -34 28 5 23 29 5 20  

PENNY Žižkova 29 21 241 28 16 125 7 -2 -18 12 0 -4  

PENNY DT 7 -7 -51 8 -12 -61 20 6 39 21 1 3  

Žižkova DT 14 3 26 13 7 117 13 2 17 9 3 50  

DT Dopravní terminál   

tc1, tc2 cestovní doby ve variantách 1 a 2 [min] 

tc1− tcs, tc2 − tcs rozdíly navržených cestovních dob oproti skutečným cestovním  

 dobám ve variantách 1 a 2 [min] 

tcp1 a tcp2 podíly cestovních dob variant 1 a 2 a skutečných dob vyjádřen v 

procentech tcp1 a tcp2 [%] 

Zdroj: autor 

 

Ke zkrácení cestovních dob o více než 50 % dochází na relacích ze severu města na 

Dopravní terminál, a to o sedm minut ve variantách 1 a 3, a z Dopravního terminálu na sever 

města o 12 minut ve variantě 1 a o 13 minut ve variantě 3. Cestující zaznamenají snížení 

cestovních dob i na spojení mezi Perknovem a Dopravním terminálem, a to v rozmezí 8 až 9 

minut. 
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Ve variantě 1 a 3 nejvíce tratí cestující, jež jsou přepravováni z Žižkova na Perknov a 

Výšinu (sever města) a opačně. V této skupině se můžou objevit cestující, kteří jedou 

za nákupem do PENNY Marketu z Žižkova nebo do Lidlu z Výšiny a Perknova. Tyto varianty 

jsou z hlediska cestovních dob spolehlivě přínosem pro cestující ze západní a severní městské 

části na Dopravní terminál a zpět a varianta 3 je i přínosem pro cestující z Žižkova na Dopravní 

terminál. Pakliže autor uvažuje i časovou návaznost vlaků v železniční stanici a u Dopravního 

terminálu, lze hodnotit tyto dva návrhy jako vhodné řešení pro cestující ŽOD s přestupem na 

MHD a naopak. 

 

Tab. 34 Porovnání cestovní doby – varianta 3 a skutečný stav – HB 

Relace 

Varianta 3 

Základní směr Opačný směr 

tc3 

[min] 

tc3−tcs 

[min] 

tcp3 

[%] 

tc3 

[min] 

tc3−tcs 

[min] 

tcp3 

[%] 

Perknov PENNY 8 0 -3 8 -1 -8 

Perknov Žižkova 38 21 123 38 18 86 

Perknov DT 15 -8 -34 15 -9 -38 

Perknov Čechova 37 2 4 37 0 0 

PENNY Žižkova 30 22 253 30 18 141 

PENNY DT 7 -7 -51 7 -13 -66 

PENNY Čechova 29 2 8 29 0 0 

Žižkova DT 10 -1 -10 10 4 67 

Žižkova Čechova 34 -1 -3 34 10 39 

DT Čechova 9 -1 -5 9 1 17 

DT  Dopravní terminál   

tc3  cestovní doba varianty 3 [min] 

tc3 − tcs  rozdíl navržených cestovních dob  

oproti skutečným cestovním dobám  

ve variantě 3 [min] 

tcp3 podíly cestovních dob varianty 3 a  

skutečných dob vyjádřen 

v procentech tcp3 [%] 

Zdroj: autor 

 

Navržené cestovní doby ve variantě 3 jsou prodlouženy o dvě minuty na relacích ze 

západu a severu na jih města (z Perknova a PENNY na Čechovu), nemění se na relacích 

v opačném směru a zkráceny o jednu minutu na relacích z Žižkovy a Dopravního terminálu na 
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Čechovu. Navržená cestovní doba je prodloužena o deset minut na relaci z Čechovy na 

Žižkovu. 

Výkyvy cestovních dob ve variantě 2 oproti skutečnému stavu nedosahují tak vysokých hodnot 

jako ve variantě 1 a 3. O 50 %, ale pouze o tři minuty, je prodloužena cestovní doba na relaci 

z Žižkovy na Dopravní terminál, v opačném směru prodloužení cesty dosahuje dvou minut, což 

odpovídá prodloužení o 17 %. K prodloužení cestovních dob dále dochází na relacích 

z Perknova na Dopravní terminál a v opačném směru o pět minut, na cestě z PENNY Marketu 

na Dopravní terminál o šest minut a v opačném směru o jednu minutu. Cestovní doby na trasách 

mezi západem, severem a východem města ve variantě 2 jsou nižší nebo zůstávají beze změny 

oproti skutečnému stavu. Variantu 2 ocení cestující mezi západní, severní a východní městskou 

částí. 
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3.1.2 Doba přestupu 

V návrzích je rozdělena skutečná linka 2 na linky 10 a 20. Toto rozdělení se projevuje 

vznikem přestupních vazeb a dob. Prodloužení přestupních dob je uvedeno v tab. 35 je 

nejvýraznější na relacích, kde dochází k rozdělení linky 2 a kde spoj jedné linky vyčkává na 

spoj druhé linky. Ve variantě 1 jsou tyto relace ze západu a severu na východ, kdy spoj linky 

20 čeká 11 nebo 21 minut (v průměru 16 minut) na Havlíčkově náměstí na spoj linky 10, který 

zajíždí na Dopravní terminál a zpět na Havlíčkovo náměstí. Obdobně ve variantě 2 spoj linky 

10 čeká 13 minut na spoj linky 20, než obslouží oblast Žižkov. Ve variantě 2 jsou tyto relace 

ze západu a severu města na Dopravní terminál. Doba přestupu ve variantě 3 v integrovaném 

přestupním uzlu na relaci z východu na jih města (z PENNY Marketu na Čechovu) se nemění 

a na relacích ze západu a východu na jih města (z Perknova a Žižkovy na Čechovu) trvá o 2 až 

5 minut méně než průměrná doba přestupu za jeden současný pracovní den. Tyto přestupy jsou 

jediným srovnáním skutečných a navržených opatření organizace přestupů, z čehož vychází 

z hlediska časové úspory lépe organizace integrovaného přestupního uzlu ve variantě 3. 

 

Tab. 35 Porovnání přestupní doby – varianty 1, 2 a 3 – HB 

Relace 

Varianta 1 

Obousměrně 

Varianta 2 

Obousměrně  

Varianta 3 

Obousměrně 

tp1 

[min] 

tp1−ts 

[min] 

tp2 

[min] 

tp2−ts 

[min] 

tp3 

[min] 

tp3−ts 

[min] 

Perknov PENNY Market 0 0 0 0 0 0 

Perknov Žižkova 16 14 1 -1 13 11 

Perknov Dopravní terminál 0 0 13 13 0 0 

Perknov Čechova x x x x 13 -3 

PENNY Market Žižkova 16 14 1 -1 13 11 

PENNY Market Dopravní terminál 0 0 13 13 0 0 

PENNY Market Čechova x x x x 13 0 

Žižkova Dopravní terminál 1 0 0 -1 0 -1 

Žižkova Čechova x x x x 13 -5 

Dopravní terminál Čechova x x x x 0 -2 

tp1, tp2 a tp3    cestovní doby ve variantě 1, 2 a 3 [min] 

tp1− tcs, tp2 − tcs a tp3 − tcs rozdíly navržených cestovních dob oproti  

skutečným cestovním dobám ve variantě 1, 2 a 3 [min] 

 Zdroj: autor 
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3.1.3 Ujetá vzdálenost dle JŘ a četnost spojů 

V tab. 36 jsou uvedeny ujeté vzdálenosti dle JŘ9 v sobotu, v neděli a ve večerním sedlu 

od 18:00 pro varianty 1, 2 a 3. Ujeté vzdálenosti jsou platné pro ekonomický provoz, ve kterém 

je četnost navržených spojů srovnatelná s četností skutečných spojů. Sobotní i nedělní provoz 

je obousměrně zabezpečen 14 spoji linky 10 a 14 spoji linky 20 od 4:XX do 21:XX ve všech 

variantách na stejném území, na kterém je provozována skutečná víkendová MHD. Všechny 

spoje linky 20 navíc zajíždí do jihovýchodní obytné oblasti a devět spojů linky 40 ve 

120minutovém intervalu obsluhuje jižní a jihozápadní obytnou oblast v Havlíčkově Brodě. 

Čtyři spoje linky 20 zajíždí na Nový hřbitov v každé variantě. Spoje linky 20 ve variantě 1, 

které obsluhují Nový hřbitov, obsluhují také zastávky v severozápadní části Havlíčkova Brodu. 

 

Tab. 36 Ujetá vzdálenost – ekonomický provoz – HB 

  
Skutečný 

stav [km] 

Varianta 

1 [km] 

Varianta 

2 [km] 

Varianta 

3 [km] 

Varianta 

1 [%] 

Varianta 

2 [%] 

Varianta 

3 [%] 

Sobota 329 355 289 441 8 -12 34 

Neděle 277 331 268 415 19 -3 50 

Večerní sedlo 152 104 91 125 -32 -40 -18 

Víkend 606 686 557 857 13 -8 41 

Týden 1366 1206 1012 1482 -12 -26 8 

*5x večerní sedlo + SO + NE 

Zdroj: autor 

 

Z hodnot v tab. 36 lze vypočíst, že ujetá víkendová vzdálenost je o 80 km delší ve variantě 1, o 

49 km kratší ve variantě 2 a o 251 km delší ve variantě 3 oproti skutečně ujeté vzdálenosti. 

Vyšší nárůst ujeté vzdálenosti ve variantě 3 je očekáván vzhledem k rozšířenému území. Rozdíl 

ujetých vzdáleností ve variantě 1 a 2 neodpovídá částečnému rozšíření provozu v severozápadní 

městské části ve variantě 1. Lze proto říct, že organizace provozu ve variantě 2 je vhodnější 

z hlediska ujeté vzdálenosti a úspory provozních nákladů za pohonné hmoty. Snížení nákladů 

za pohonné hmoty ve variantě 2 je platné také ve srovnání se skutečným víkendovým 

provozem. 

Ekonomický provoz v každé variantě ve večerním sedle od 18:XX do 22:XX je 

zabezpečen obousměrně čtyřmi spoji linky 10 a čtyřmi spoji linky 20. Ekonomický provoz ve 

variantě 3 je doplněn dvěma spoji linky 40 v každém směru. Navržené spoje linek 10 a 20 jezdí 

 
9 Výjimku tvoří manipulační jízdy pro zabezpečení provozu na lince 5 ve variantě 1 (2,6 km) a ve variantě 3 (4,4 

km) 
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v hodinovém intervalu a spoje linky 40 ve 2hodinovém intervalu. Ujetá vzdálenost v návrzích 

je oproti skutečné snížena, ale je nutné zmínit, že navržené spoje jsou v hodinovém a skutečné 

spoje zhruba v půl hodinovém intervalu na trase Perknov – Dopravní terminál. Návrhy jsou 

optimalizovány pro víkendový provoz, proto navržená nabídka spojů ekonomického provozu 

ve večerním sedle neodpovídá skutečné nabídce spojů linek MHD. 

V tab. 37 jsou uvedeny ujeté vzdálenosti dle JŘ10 v sobotu, v neděli a ve večerním sedlu 

od 18:00 ve variantě 1, 2 a 3. Ujeté vzdálenosti jsou platné pro pravidelný provoz, jenž se 

různí od ekonomického provozu v četnosti spojů. Víkendová nabídka je navýšena z 14 na 17 

spojů. Nárůst se netýká spojů, které obsluhují Nový hřbitov a spojů linky 40. Spoje linek 10 a 

20 díky navýšení jezdí v 60minutovém intervalu. Ve večerním sedle pravidelného provozu lze 

zavést 30minutový interval na linkách 10 a 20 a 60minutový interval na lince 40. Díky této 

úpravě intervalu navržená nabídka spojů převyšuje skutečnou nabídku o tři spoje na trase 

Perknov – Dopravní terminál. 

 

Tab. 37 Ujetá vzdálenost – pravidelný provoz – HB 

  
Skutečný 

stav [km] 

Varianta 

1 [km] 

Varianta 

2 [km] 

Varianta 

3 [km] 

Varianta 

1 [%] 

Varianta 

2 [%] 

Varianta 

3 [%] 

Sobota 329 420 344 512 28 5 56 

Neděle 277 396 323 487 43 17 76 

Večerní sedlo 152 191 164 238 26 8 57 

Víkend 606 816 666 999 35 10 65 

Týden 1366 1771 1486 2189 30 9 60 

*5x večerní sedlo + SO + NE 

Zdroj: autor 

 

Z tab. 37 je patrné, že ujetá víkendová vzdálenost oproti skutečné je delší o 210 km ve 

variantě 1, o 66 km ve variantě 2 a o 393 km ve variantě 3. Ujetá vzdálenost ve večerním sedlu 

je delší o 39 km ve variantě 1, o 12 km ve variantě 2 a o 89 km ve variantě 3 ve srovnání se 

skutečným večerním sedlem. Řešení varianty 2 umožňuje zavést víkendový provoz, kdy spoje 

odjíždí v 60minutovém intervalu z výchozích zastávek s nárůstem 66 km oproti skutečnému 

stavu a periodický provoz ve večerním sedlu s 30minutovým intervalem s nárůstem 12 km ve 

srovnání se skutečným stavem. 

 

 
10 Výjimku tvoří manipulační jízdy pro zabezpečení provozu na lince 5 ve variantě 1 (2,6 km) a ve variantě 3 (4,4 

km) 
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3.1.4 Požadovaný počet řidičů a vozidel 

  Navržené setkávání spojů v přestupním uzlu na Havlíčkově náměstí a integrovaném 

přestupním uzlu na Dopravním terminálu je příčinou nárůstu počtu řidičů nutných 

k zabezpečení provozu. Nárůsty pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v tab. 38. 

 

Tab. 38 Směny řidičů – HB 

  Skutečný stav [-] Varianta 1 [-] Varianta 2 [-] Varianta 3 [-] 

Sobota 3 3+1* 4 5+1* 

Neděle 2 4 4 6 

Večerní sedlo 5 3 3 4 

*5 řidičů + 1 řidič s dělenou směnou 

*3 řidiči + 1 řidič s dělenou směnou 

Zdroj: autor 

 

Navržený provoz vyžaduje o jednoho řidiče více v sobotu a o dva více v neděli ve variantách 1 

a 2 než skutečný provoz. Pro zabezpečení provozu ve variantě 3 je třeba zvýšit počet řidičů ze 

tří na šest v sobotu a ze dvou na šest v neděli. Ve variantě 1 i 3 musí jeden z řidičů vykonat 

dělenou směnu. Navýšení personální kapacity takového charakteru jako je ve variantě 3, je 

pravděpodobně neproveditelné. 

 Změna organizace provozu ve variantách 1 a 2 může snížit požadovaný počet řidičů ve 

večerním sedle. Nutno podotknout, že ne všichni řidiči skutečného provozu jsou vyžadováni od 

začátku do konce stanoveného večerního sedla. Rovněž je třeba zmínit, že ve skutečném 

provozu je vypraven spoj linky 3, který zajíždí do zastávek Reynkova TS a Výšina, tedy do 

zastávek, jež v navrženém provozu obsluhovány nejsou. I přes uvedené připomínky je snížení 

požadovaných personálních kapacit pozitivním výsledkem. Kladně lze rovněž hodnotit 

zachování personálních kapacit při rozšíření obsluhovaného území MHD, jak se tomu děje ve 

variantě 3.  

 Navýšení a snížení požadovaných vozidel je obdobné jako u řidičů a je uvedeno v tab. 

39.  
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Rozdílné je, že sobotní provoz ve variantě 2 nevyžaduje vozidlo navíc. 

 

Tab. 39 Nasazení vozidel – HB 

  Skutečný stav [-] Varianta 1 [-] Varianta 2 [-] Varianta 3 [-] 

Sobota 2 3 2 4 

Neděle 1 2 2 3 

Večerní sedlo 4 3 3 4 

Zdroj: autor 

 

 

3.1.5 Shrnutí 

V této podkapitole jsou uvedeny pozitiva a negativa variant 1, 2 a 3 oproti skutečnému 

stavu. 

Varianta 1 

Pozitiva: 

• zkrácení cestovní doby od 1 do 21 minut na čtyřech relacích, 

• potřeba o dva řidiče a jedno vozidlo méně ve večerním sedle. 

Negativa: 

• prodloužení cestovní doby od 3 do 21 minut na sedmi relacích, 

• zavedení přestupu a prodloužení přestupní doby o 14 minut na čtyřech relacích,  

• nárůst víkendové ujeté vzdálenosti o 80 km v ekonomickém a o 210 v pravidelném 

provozu na stejném území, 

• nárůst ujeté vzdálenosti o 41 km ve večerním sedle při 30minutovém intervalu mezi 

spoji, 

• potřeba o jednoho řidiče a vozidlo více v sobotu, o dva řidiče a jedno vozidlo více v 

neděli. 

 

Varianta 2 

Pozitiva: 

• zkrácení cestovní doby od jedné do dvou minut na šesti relacích, 

• zkrácení přestupní doby o jednu minutu na šesti relacích, 

• zkrácení víkendové ujeté vzdálenosti o 49 km v ekonomickém provozu, 
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• zavedení částečně pravidelného víkendového provozu (60minutový interval 

s odchylkou tři minuty v některých zastávkách) při nárůstu víkendové ujeté vzdálenosti 

o 60 km, 

• zavedení pravidelného provozu s 30minutovým intervalem ve večerním sedle při 

nárustu 12 km, 

• potřeba o dva řidiče a jedno vozidlo méně ve večerním sedle. 

Negativa: 

• prodloužení cestovní doby od jedné do šesti minut na šesti relacích, 

• zavedení přestupu a prodloužení přestupní doby o 13 minut na čtyřech relacích,  

• potřeba o jednoho řidiče a vozidlo více v sobotu, o dva řidiče a jedno vozidlo více 

v neděli. 

 

 

Varianta 3 

Pozitiva: 

• zkrácení cestovní doby od 1 do 13 minut na devíti relacích, 

• zkrácení přestupní doby od jedné do pěti minut na osmi relacích (v porovnání 

s pracovním dnem), 

• potřeba o jednoho řidiče méně ve večerním sedle, 

• zavedení dopravní obslužnosti MHD v oblasti rodinné zástavby v jihovýchodní, jižní a 

jihozápadní části města. 

Negativa: 

• prodloužení cestovní doby od 2 do 22 minut na devíti relacích z toho na jednom o 50 

%,  

• zavedení přestupu a prodloužení cestovní doby o 11 minut na čtyřech relacích,  

• nárůst víkendové ujeté vzdálenosti o 251 km v ekonomickém a o 393 v pravidelném 

provozu na rozšířeném území, 

• nárůst ujeté vzdálenosti o 86 km ve večerním sedle při pravidelné nabídce spojů na 

rozšířeném území, 

• potřeba o tři řidiče a dvě vozidla více v sobotu, 

• požadováno o čtyři řidiče a dvě vozidla více v neděli. 
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Ve všech variantách jsou splněny podmínky o pravidelném setkávání spojů linek MHD 

v přestupním uzlu a pravidelném přestupu mezi MHD, VLAD a ŽOD. 

 

V případě zájmu o:  

• snížení víkendové ujeté vzdálenosti o 49 km – může být využita varianta 2 

s ekonomickou nabídkou spojů, avšak nutno počítat s nárůstem řidičů a vozidla, 

•  pravidelnou 30minutovou periodu ve večerním sedle – lze využít variantu 2, jejíž 

provoz vyžaduje o dva řidiče a jedno vozidlo méně než skutečný provoz, avšak je třeba 

počítat s nárůstem ujeté vzdálenosti o 12 km za večer, 

• rozšíření dopravní obslužnosti do obytné oblasti na jihovýchodě, jihu a jihozápadě 

města – lze využít variantu 3, ale je nutné počítat s nárůstem ujeté vzdálenosti, řidičů a 

vozidel. 

 

3.2 Valašské Meziříčí 

V následujících podkapitolách jsou vyhodnoceny ujeté vzdálenosti, přestupní a cestovní 

doby, požadovaný počet řidičů a vozidel na relacích mezi konečnými zastávkami a na relacích 

mezi konečnými a významnými zastávkami.  

 

3.2.1 Cestovní doba 

V tab. 40 a tab. 41 jsou uvedeny navržené cestovní doby tc1 a tc2 jejich rozdíly oproti 

skutečným cestovním dobám tc1− tcs a tc2 − tcs a podíly cestovních a skutečných dob vyjádřen 

v procentech tcp1 a tcp2 na relacích mezi konečnými zastávkami okrajových oblastí a 

přidružených obcí a na relacích mezi konečnými a významnými zastávkami – U aut.st., Škola 

Masarykova, Žel. st. a Stan.MHD. Hodnoty navržených cestovních dob tc1, tc2 a tc3 zkrácené 

oproti hodnotám skutečných cestovních dob tcs nejméně o 50 % jsou zvýrazněné zeleně a o 

méně než 50 % světle zeleně. Hodnoty navržených cestovních dob tc1, tc2 a tc3 prodloužené 

oproti hodnotám skutečných cestovních dob tcs nejméně o 50 % jsou zvýrazněny červeně a o 

méně než 50 % růžově. Nezvýrazněné hodnoty nejsou zvýšeny, ani sníženy, případně chybí 

hodnoty skutečných a navržených cestovních dob pro srovnání. 
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Tab. 40 Porovnání tc – varianty 1, 2 a skutečný stav – konečné zastávky – VM 

Relace 

Varianta 1 Varianta 2 

Základní směr Opačný směr Základní směr Opačný směr 

tc1 

[min] 

tc1−tcs 

[min] 

tcp1 

[%] 

tc1 

[min] 

tc1−tcs 

[min] 

tcp1 

[%] 

tc2 

[min] 

tc2−tcs 

[min] 

tcp2 

[%] 

tc2 

[min] 

tc2−tcs 

[min] 

tcp2 

[%] 
 

KT BT 40 -3 -7 39 -2 -5 40 -3 -7 39 -2 -5  

KT JT 35 -6 -15 30 x x 35 -6 -15 30 x x  

KT POLT 53 11 30 44 -13 -26 26 -16 -45 28 -29 -57  

KT PODT x x x x x x 29 -29 -56 30 -30 -56  

KT HR 33 -23 -46 42 -8 -19 26 -30 -60 37 -13 -30  

BT JT 15 -19 -56 11 -17 -61 15 -19 -56 11 -17 -61  

BT POLT 55 21 61 35 -7 -17 29 -5 -15 31 -11 -27  

BT PODT x x x x x x 31 -9 -22 33 -2 -5  

BT HR 35 -23 -40 49 -5 -10 38 -20 -35 40 -14 -26  

JT POLT 50 8 19 52 -4 -6 19 -23 -55 26 -30 -53  

JT PODT x x x x x x 22 -21 -49 28 -30 -52  

JT HR 30 -14 -32 40 2 5 29 -15 -34 35 -3 -8  

POLT PODT x x x x x x 20 -24 -55 19 -14 -42  

POLT HR 40 -4 -10 58 33 132 27 -17 -39 26 1 4  

PODT HR x x x x x x 7 -45 -87 7 -19 -73  

KT Krhová, točna    

BT Bynina, točna  

JT Juřinka, točna    

POLT Poličná, točna 

PODT Podlesí, točna   

HR Hrachovec, rozcestí 

 

tc1, tc2 cestovní doby ve variantách 1, 2, 3 [min] 

tc1− tcs, tc2 − tcs rozdíly navržených cestovních dob oproti skutečným cestovním 

dobám ve variantách 1, 2, 3 [min] 

tcp1 a tcp2 podíly cestovních dob variant 1 a 2 a skutečných dob vyjádřen v 

procentech tcp1 a tcp2 [%] 

Zdroj: autor 

   

  

Z tab. 40 je patrné, že navržené cestovní doby jsou zkráceny na většině relací mezi 

konečnými zastávkami okrajových oblastí a přidružených obcí. Ve variantě 1 jsou cestovní 

doby prodlouženy na relacích do Poličné kvůli sobotnímu spoji linky 13 v 15:XX, jenž je 
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navržen jako doplnění VLAD. I když se jedná o jeden spoj, je ve srovnání ponechán, aby bylo 

zřejmé, že spojení do Poličné z ostatních oblastí existuje, avšak není pro tento účel 

optimalizováno. Prodloužení cestovní doby o dvě minuty lze zaznamenat z Juřinky do 

Hrachovce. Ke zkrácení cestovní doby o více než 50 % dochází na relaci mezi Byninou a 

Juřinkou. Navržené cestovní doby na ostatních relacích jsou zkráceny o méně než 50 % oproti 

skutečným cestovním dobám.  

U varianty 2 jsou cestovní doby zkráceny vyjma relace z Hrachovce do Poličné. 

Cestovní doby jsou kratší o více než 50 % na relacích mezi Krhovou a Podlesím, Byninou a 

Juřinkou, Juřinkou a Poličnou, Podlesím a Hrachovcem, z Poličné do Krhové, Krhové do 

Hrachovce, z Podlesí do Juřinky a Poličné do Podlesí. Cestovní doby na ostatních relacích jsou 

zkráceny oproti těm skutečným cestovním dobám o méně než 50 %. 
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Tab. 41 Porovnání tc – varianty 1, 2 a skutečný stav – konečné a významné zastávky – VM 

Relace 

Varianta 1 Varianta 2 

Základní směr Opačný směr Základní směr Opačný směr 

tc1 

[min] 

tc1−tcs 

[min] 

tcp1 

[%] 

tc1 

[min] 

tc1−tcs 

[min] 

tcp1 

[%] 

tc2 

[min] 

tc2−tcs 

[min] 

tcp2 

[%] 

tc2 

[min] 

tc2−tcs 

[min] 

tcp2 

[%]  

KT AS 11 -1 -7 11 0 0 11 -1 -7 11 0 0  

KT MHD 14 -2 -12 14 0 0 14 -2 -12 14 0 0  

KT ŽS 20 -3 -12 17 -14 -45 20 -3 -12 17 -14 -45  

BT AS 18 -14 -44 8 -9 -53 18 -14 -44 8 -9 -53  

BT MHD 25 9 54 26 10 59 25 9 54 26 10 59  

BT ŽS 22 10 77 20 5 32 22 10 77 20 5 32  

JT AS 19 -5 -21 24 9 62 19 -5 -21 24 9 62  

JT MHD 16 -1 -8 21 4 21 16 -1 -8 21 4 21  

JT ŽS 13 2 16 15 -5 -24 13 2 16 15 -5 -24  

POLT AS 24 3 14 x x x 8 -13 -62 17 -5 -23  

POLT MHD 9 2 32 x x x 4 -3 -41 13 7 117  

POLT ŽS 26 10 66 x x x 12 -4 -23 10 -6 -37  

PODT AS x x x x x x 9 -12 -58 17 -9 -34  

PODT MHD x x x x x x 16 7 69 6 -3 -36  

PODT ŽS x x x x x x 13 -5 -26 9 -11 -56  

HR AS 21 -10 -33 21 -2 -10 16 -15 -49 24 1 3  

HR MHD 14 -3 -19 10 -10 -50 23 6 33 13 -7 -34  

HR ŽS 25 3 14 13 -13 -49 20 -2 -9 16 -10 -37  

KT    Krhová, točna   BT   Bynina, točna  

JT    Juřinka, točna  POLT   Poličná, točna 

HR    Hrachovec, rozcestí PODT   Podlesí, točna 

ŽS    Žel.st.   MHD   Stan.MHD 

AS    U aut.st. nebo Škola Masarykova 

tc1, tc2   cestovní doby ve variantách 1, 2, 3 [min] 

tc1− tcs, tc2 − tcs  rozdíly navržených cestovních dob oproti skutečným cestovním 

dobám [min] 

tcp1 a tcp2 podíly tcp1 a tcp2 cestovních dob variant 1 a 2 a skutečných dob 

vyjádřeny v procentech [%] 

Zdroj: autor 

 

Z tab. 41 je patrné, že navržené cestovní doby jsou zkráceny i prodlouženy na relacích 

mezi konečnými a významnými zastávkami – Stan.MHD, Žel.st., zastávky MHD u 



 

94 

 

autobusového stanoviště (U aut.st. a Škola Masarykova). Navržené cestovní doby jsou 

prodlouženy ve variantách 1 i 2: 

• o pět až deset minut na relacích mezi Byninou a Stan.MHD a mezi Byninou a Žel.st., 

protože navržené spoje zajíždí do zastávek v Juřince a skutečné spoje jezdí přímo na 

Stan.MHD a Žel.st., 

• o dvě až čtyři minuty ze zastávek Stan.MHD, U aut.st. (Škola Masarykova) do Juřinky 

a z Juřinky na Žel.st. 

Navržené cestovní doby jsou oproti skutečným zkráceny ve variantách 1 i 2: 

• o 14 a 9 minut na relacích mezi Byninou a zastávkami U aut.st. (Škola Masarykova), 

tyto cestovní doby jsou zkráceny, protože z Byniny nevedou ve skutečném stavu přímé 

spoje na zastávky MHD u autobusového stanoviště, 

• o jednu až tři minuty na relacích z Krhové a o 14 minut na relacích z Žel.st. do Krhové, 

• o jednu a pět minut na relacích z Žel.st. do Juřinky, z Juřinky na U aut.st. (Škola 

Masarykova) a na Stan.MHD. 

Navržené cestovní doby na relacích z U aut.st. (Škola Masarykova) a Stan.MHD do Krhové 

zůstávají beze změny. 

Ve variantě 1 jsou prodlouženy navržené cestovní doby o dvě až deset minut na relacích 

z Poličné a z Hrachovce na Žel.st. a zkráceny cestovní doby o 3 až 13 minut na ostatních 

relacích z a do Hrachovce. Spojení z/do Podlesí a do Poličné nejsou do komparace zahrnuty. 

Ve variantě 2 jsou prodlouženy navržené cestovní doby o jednu až sedm minut na 

relacích z Poličné, Podlesí a Hrachovce na Stan.MHD a z U aut.st. (Škola Masarykova) do 

Hrachovce. Navržené cestovní doby jsou zkráceny o 2 až 13 minut na ostatních relacích z/do 

Podlesí, Poličné a Hrachovce. 

Navržené cestovní doby jsou výrazně zkrácené oproti skutečným cestovním dobám na 

relacích mezi konečnými zastávkami v obou variantách, ve variantě 2 pak více než ve variantě 

1. Situace na relacích mezi konečnými a významnými zastávkami, tak jednoznačná není, avšak 

lze říci, že navržené cestovní doby na relacích jsou spíše zkracovány, než prodlužovány. Lze 

konstatovat, že zavedení integrovaného přestupního uzlu má pozitivní vliv na cestovní doby ve 

Valašském Meziříčí.  

 

3.2.2 Doba přestupu 

Na relacích mezi významnými a konečnými zastávkami jsou navrženy výhradně přímé 

spoje, tudíž přestupy na těchto relacích neprobíhají a přestupní doby jsou nulové. V tab. 42 jsou 
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uvedeny navržené přestupní doby tp1 a tp2 a jejich rozdíly se skutečnými cestovními dobami 

tp1− tcs a tp2 − tcs. Vyjma spojení do/z Poličné, jehož záměr byl vysvětlen v podkapitole 3.1.1., 

jsou navržené přestupní doby kratší než skutečné přestupní doby. Navržené přestupní doby jsou 

v rozmezí od dvou do šesti minut vyjma přestupních dob u spojení do Poličné. Lze prohlásit, 

že zavedení integrovaného přestupního uzlu má pozitivní vliv na navržené přestupní doby ve 

Valašském Meziříčí.  

Tab. 42 Porovnání přestupní doby – varianty 1 a 2 – VM 

Relace 

Varianta 1 Varianta 2 

Základní směr Opačný směr Základní směr Opačný směr 

tp1 

[min] 

tp1−ts 

[min] 

tp1 

[min] 

tp1−ts 

[min] 

tp2 

[min] 

tp2−ts 

[min] 

tp2 

[min] 

tp2−ts 

[min] 
 

Krhová Bynina 0 -13 0 -13 0 -13 0 -13  

Krhová Juřinka 0 -11 0 x 0 -11 0 x  

Krhová Poličná 31 16 6 -25 3 -12 3 -27  

Krhová Podlesí x x x x 3 -24 4 -25  

Krhová Hrachovec 3 -19 4 -8 3 -19 4 -8  

Bynina Juřinka 0 -17 0 -12 0 -17 0 -12  

Bynina Poličná 30 24 6 -11 2 -5 3 -13  

Bynina Podlesí x x x x 2 -9 4 -2  

Bynina Hrachovec 2 -28 4 -21 2 -28 4 -21  

Juřinka Poličná 30 18 6 -25 2 -10 3 -27  

Juřinka Podlesí x x x x 2 -10 4 -22  

Juřinka Hrachovec 2 -8 4 -2 2 -8 4 -2  

Poličná Podlesí x x x x 3 -24 4 -16  

Poličná Hrachovec 6 -19 32 26 3 -21 4 -2  

Podlesí Hrachovec x x x x 0 -28 0 -8  

tp1 a tp2    cestovní doby ve variantě 1 a 2 [min] 

tp1− tcs a tp2 − tcs   rozdíly navržených cestovních dob oproti  

skutečným cestovním dobám ve variantě 1 a 2 [min] 

Zdroj: autor 
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3.2.3 Ujetá vzdálenost dle JŘ a četnost spojů 

Nabídka spojů ekonomického provozu vychází z nabídky spojů skutečného stavu. 

Víkendový ekonomický provoz varianty 1 čítá:  

• 22 spojů linky 11,  

• 16 spojů linky 12,  

• 18 spojů linky 13, 

• 18 spojů linky 14.  

Víkendový ekonomický provoz varianty 2 zahrnuje:  

• 22 spojů linky 11,  

• 12 spojů linky 12,  

• 18 spojů linky 13,  

• 16 spojů linky 14, 

• 16 spojů linky 15.  

Večerní sedlo ekonomického provozu varianty 1 zahrnuje: 

• čtyři spoje linky 11, 

• dva spoje linky 12, 

• čtyři spoje linky 13, 

• čtyři spoje linky 14. 

Četnost spojů večerního sedla ekonomického provozu varianty 2 odpovídá četnosti spojů 

večerního sedla ekonomického provozu varianty 1 a navíc zahrnuje dva spoje linky 15. 

 

V tab. 43 jsou uvedeny ujeté vzdálenosti dle JŘ v sobotu, v neděli a ve večerním sedlu 

od 18:00 pro varianty 1 a 2 platné pro ekonomický provoz. 

 

Tab. 43 Ujetá vzdálenost – ekonomický provoz – VM 

  
Skutečný 

stav [km] 

Varianta 1 

[km] 

Varianta 2 

[km] 

Varianta 1 

[%] 

Varianta 2 

[%] 

Sobota 378 365 410 -3 8 

Neděle 477 453 494 -5 4 

Večerní sedlo 146 150 166 3 14 

Víkend 855 818 904 -4 6 

Týden (5x sedlo + SO + NE) 1585 1566 1736 -1 10 

Zdroj: autor 
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Z tab. 43 je možné vyčíst, že ujetá víkendová vzdálenost varianty 1 je kratší o 37 km ve 

srovnání se skutečně ujetou vzdáleností, proto varianta 1 splňuje podmínku ekonomického 

řešení o ujeté vzdálenosti. Navíc organizace provozu dle varianty 1 sníží provozní náklady za 

pohonné hmoty. Ujetá víkendová vzdálenost varianty 2 je o 49 km delší nežli skutečně ujetá 

vzdálenost. Variantu 2 lze rovněž považovat za úspěšné řešení z hlediska splnění podmínky o 

rozšíření provozu za přijatelného nárůstu ujeté vzdálenosti.  

Četnost spojů sobotního a nedělního pravidelného provozu varianty 1 je totožná 

s četností spojů nedělního ekonomického provozu varianty 1. Víkendový pravidelný provoz 

varianty 2 zahrnuje oproti víkendovému provozu varianty 2 čtyři spoje linky 12. 

Četnosti spojů pravidelného provozu ve večerním sedle jsou totožné s četnostmi spojů 

ekonomického provozu ve večerním sedle. 

V tab. 44 jsou uvedeny ujeté vzdálenosti dle JŘ v sobotu, v neděli a ve večerním sedlu 

od 18:00 pro varianty 1 a 2. Ujeté vzdálenosti jsou platné pro pravidelný provoz.  

 

Tab. 44 Ujetá vzdálenost – pravidelný provoz – VM 

  
Skutečný 

stav [km] 

Varianta 1 

[km] 

Varianta 2 

[km] 

Varianta 1 

[%] 

Varianta 2 

[%] 

Sobota 378 453 526 20 39 

Neděle 477 456 526 -4 10 

Večerní sedlo 146 150 166 3 14 

Víkend 855 909 1052 6 23 

Týden (5x sedlo + SO + NE) 1585 1657 1882 5 19 

 Zdroj: autor 

 

Z tab. 44 je patrný nárůst ujetých vzdáleností pravidelných provozů s 2hodinovou 

periodou ve variantách 1 a 2. Víkendový nárůst varianty 1 je srovnatelný s víkendovým 

nárůstem varianty 2 v ekonomickém provozu. 
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3.2.4 Požadovaný počet řidičů a vozidel 

Z tab. 45 je patrné, že provoz varianty 1 vyžaduje nižší nebo stejný počet řidičů jako 

skutečný provoz. Provoz varianty 2 si žádá více řidičů nebo jejich stejný počet jako skutečný 

provoz. 

Tab. 45 Směny řidičů 

 Skutečný stav Varianta 1 Varianta 2 

Sobota 6 6 8 

Neděle 5+3* 6 8 

Večerní sedlo 4 3 4 

*pět řidičů + tři řidiči s dělenou směnou 

Zdroj: autor 

 

 

Provoz varianty 1 a 2 vyžaduje stejně nebo méně vozidel jako skutečný provoz, jak uvádí tab. 

46.  

 

Tab. 46 Nasazení vozidel 

 Skutečný stav Varianta 1 Varianta 2 

Sobota 4 3 4 

Neděle 8/3* 3 4 

Večerní sedlo 4 3 4 

*osm vozidel ráno a dopoledne/tři vozidla odpoledne a večer 

Zdroj: autor 

 

Navržená organizace provozu je srovnatelná až výhodnější než skutečná organizace 

vzhledem k počtu potřebných řidičů a vozidel. Nevýhodná se jeví však ta část navrženého 

provozu, kdy řidiči čekají více než 1 hodinu mezi příjezdem a odjezdem spoje linky MHD na 

konečných zastávkách Hrachovec, točna, Krhová, točna a Bynina, točna. Řešením takového 

čekání může být pokračování spojů z konečných zastávek do přilehlých obcí. 
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3.2.5 Shrnutí 

V této podkapitole jsou uvedeny pozitiva a negativa variant 1 a 2 oproti skutečnému stavu. 

 

Varianta 1 

Pozitiva: 

• zkrácení cestovní doby od 2 do 23 minut na 16 relacích mezi konečnými zastávkami, 

• zkrácení přestupní doby od 2 do 28 minut na 15 relacích mezi konečnými zastávkami, 

• zkrácení cestovní doby od 1 do 14 minut na 14 relacích mezi konečnými a 

významnými zastávkami, 

• zkrácení víkendové ujeté vzdálenosti o 37 km při ekonomické nabídce spojů, 

• zavedení částečně pravidelného provozu (pravidelný interval na lince 12 a na lince 11 

mino oblast Bynina) při nárůstu víkendové ujeté vzdálenosti o 54 km, 

• potřeba o jedno vozidlo méně v sobotu a o pět vozidel méně v neděli dopoledne, 

• potřeba o dva řidiče méně v neděli, 

• potřeba a o jednoho řidiče a vozidlo méně ve večerním sedle, 

• sobotní spoje obsluhují zastávky v Juřince. 

 

Negativa: 

• prodloužení cestovní doby od 2 do 33 minut na pěti relacích mezi konečnými 

zastávkami, 

• deset relací mezi konečnými zastávkami není obsluhováno (relace jsou obsluhovány 

VLAD), 

• prodloužení cestovní doby od tří do deseti minut na 11 relacích mezi konečnými a 

významnými zastávkami, 

• devět relací mezi konečnými a významnými zastávkami není obsluhováno (relace jsou 

obsluhovány VLAD), 

• prodloužení přestupní doby o 16 až 26 minut na třech relacích (pouze spojení 

doplňující VLAD),  

• nárůst víkendové ujeté vzdálenosti o o 54 km při pravidelné nabídce spojů, 

• nárůst ujeté vzdálenosti o čtyři km ve večerním sedle, 

• spoje nejedou do Podlesí a omezeně jedou do Poličné. 
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Varianta 2 

Pozitiva: 

• zkrácení cestovní doby od 2 do 45 minut na 28 relacích mezi konečnými zastávkami, 

• zkrácení přestupní doby od 2 do 28 minut na 29 relacích mezi konečnými zastávkami, 

• zkrácení cestovní doby od 1 do 14 minut na 23 relacích mezi konečnými a 

významnými zastávkami, 

• zavedení částečně pravidelného provozu (pravidelný interval na lince 11 mino oblast 

Bynina, na lince 12 od 6:XX do 12:XX a od 18:XX do 20:XX a na lince 15) při 

nárůstu víkendové ujeté vzdálenosti o 49 km, 

• potřeba o čtyři vozidla méně v sobotu odpoledne, 

• zavedení dopravní obslužnosti v jižní části Štěpánova, 

• sobotní spoje obsluhují zastávky v Juřince. 

 

Negativa: 

• prodloužení cestovní doby o jednu minutu na jednom relaci mezi konečnými 

zastávkami, 

• prodloužení cestovní doby od 1 do 10 minut na 11 relacích mezi konečnými a 

významnými zastávkami, 

• nárůst ujeté víkendové vzdálenosti o 49 km v ekonomickém provozu a o 193 km 

v pravidelném provozu, 

• nárůst ujeté vzdálenosti o 20 km ve večerním sedle, 

• potřeba o dva řidiče více v sobotu a o jedno vozidlo více v neděli odpoledne. 

 

V obou variantách jsou splněny podmínky o pravidelném setkávání spojů linek MHD 

v přestupním uzlu a pravidelném přestupu mezi MHD, VLAD a ŽOD. 

 

V případě zájmu o: 

• pravidelné víkendové spojení mezi Krhovou, Byninou, Juřinkou, Dolním Štěpánovem, 

Hrachovcem, místní částí Valašské Meziříčí – město a centrem – lze využít variantu 1, 

při níž dochází ke snížení ujeté vzdálenosti o 37 km anebo je možné zvolit variantu 1 

s četnější nabídkou spojů a s nárůstem ujeté vzdálenosti o 54 km. 

• pravidelné víkendové spojení mezi Krhovou, Byninou, Juřinkou, Dolním Štěpánovem, 

Hrachovcem, Poličnou, Podlesím, Štěpánovem a místní částí Valašské Meziříčí – 
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město a centrem – lze využít variantu 2 s nárůstem ujeté vzdálenosti o 49 km anebo 

s nárůstem ujeté vzdálenosti o 193 km, ale spoje jedou častěji, 

• pravidelné spojení ve večerním sedle – obdobně jako pravidelné víkendové spojení 

s nárůstem ujeté vzdálenosti ve večerním sedle o 4 km ve variantě 1 a o 20 km ve 

variantě 2. 

 

3.3 Doporučení pro organizaci provozu 

Autor se v diplomové práci věnuje návrhům mimošpičkového provozu s pravidelnou 

nabídkou spojů v pravidelném intervalu a plánování pravidelného setkávání spojů 

v přestupních uzlech ve vybraných systémech MHD. Omezující podmínky pro tyto návrhy jsou 

ujetá vzdálenost spojů dle JŘ a sladění externích návazností mezi MHD a ŽOD (případně 

VLAD). Cílem této kapitoly je poukázat na negativa a pozitiva, ke kterým při navrhování 

zvoleného mimošpičkového provozu může docházet, a nabídnout doporučení, která jsou platná 

v obecné rovině.  

První problémovou oblastí je, jak zachovat pravidelný interval mezi spoji na lince, 

pokud spoje zajíždí do vybraných zastávek na lince omezeně a do ostatních zastávek na lince 

pravidelně po celý den. Pro uvedení do situace poslouží navržený mimošpičkový provoz na 

lince 10 ve variantě 2 v Havlíčkově Brodě, kdy spoje zajíždí pouze několikrát za den do 

zastávky Nový hřbitov a do ostatních pravidelně po celý den. Je třeba rozlišovat případy, kdy 

lze úpravou provozu na lince navyšovat ujetou vzdálenost dle JŘ a případy bez takovýchto 

úprav. V případě s povoleným nárůstem ujeté vzdálenosti se naskýtá možnost zahuštění 

provozu na lince a vytvoření dvou kategorií spojů – spoje jedoucí v pravidelné periodě 

výhradně po základní trase a spoje odchylující se od základní trasy do vybrané zastávky. 

Odchylující se spoje můžou být vloženy do intervalu mezi pravidelnými spoji, ať už 

v pravidelném nebo nepravidelném intervalu. Takovýto provoz na lince lze nazvat částečně 

periodický. Další možností úpravy provozu na lince s povoleným nárůstem ujeté vzdálenosti je 

rozdělení linky na dvě linky, z čehož spoje na první lince jedou v pravidelné periodě výhradně 

po základní trase a spoje na druhé lince se odchylují od základní trasy do vybrané zastávky, ať 

už v pravidelné nebo nepravidelné periodě. Provoz na první lince je díky tomuto řešení 

periodický. V případě, že nárůst ujeté vzdálenosti při úpravě provozu na lince není povolen, je 

jedinou možností nedodržet pravidelnost a zvolit provoz jako částečně pravidelný. V takovém 

provozu spoje obsluhují některé zastávky v pravidelné periodě a některé zastávky v pravidelné 

periodě s odchylkou několika minut. Obdobného řešení se využívá v situacích na železnici, kdy 
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nelze dodržet pravidelnost v důsledku zpoždění vlaku a vlak se odchyluje od své pravidelné 

periody v řádech minut. V takovém případě se hovoří o tzv. quasi periodické dopravě, která je 

považována za rytmickou (Drdla, 2018). I když v železniční dopravě odchylka periody 

nevzniká systematicky jako případě návrhu, jistá podobnost zde nalézt lze. 

 Další problémová oblast se týká integrovaného přestupního uzlu. Nevýhodná situace 

z hlediska dopravce, která může při zavádění integrovaného přestupního uzlu nastat, je čekání 

řidičů na konečných zastávkách v důsledku časově náročných intervalů mezi spoji 

v mimošpičkovém období. Situaci lze opět přiblížit na příkladu návrhu diplomové práce, a to 

na navržených variantách ve Valašském Meziříčí. Řidiči na konečných zastávkách v Krhové, 

v Bynině a v Hrachovci čekají více než jednu hodinu mezi příjezdem a odjezdem spojů. Opět 

je nutné rozlišovat, jestli se změnou organizace provozu je povoleno navýšit ujetou vzdálenost 

anebo není. V případě, že nárůst ujeté vzdálenosti je povolen, nejúčinnějším opatřením, jak se 

vyhnout dlouhému čekání řidičů na konečných zastávkách, je „zhuštění“ intervalu mezi spoji. 

Požadovaného efektu lze ve Valašském Meziříčí dosáhnout zkrácením 120minutového 

intervalu na 60minutový interval. Další možností úpravy organizace provozu, která je vhodná 

i v případě zachování ujeté vzdálenosti MHD, je pokračování vozidel MHD z konečných 

zastávek do okolních oblastí. Vozidla MHD poté nahrazují vozidla VLAD na trasách do 

okolních obcí a tento provoz už není zahrnut do ujeté vzdálenosti MHD. Tímto způsobem může 

být vytvořen systém MHD a příměstské autobusové dopravy. Tato možnost je složitější na 

koordinaci, jak dopravy, tak vztahů všech zúčastněných stran.  

  Integrovaný přestupní uzel lze doporučit zřídit s nabídkou spojů v pravidelné 

maximálně 60minutové periodě. Poté lze očekávat pozitivní dopad tohoto technologického 

řešení – pravidelné setkávání spojů a s tím spojený periodický provoz. Konkrétním příkladem 

může být zavedení nabídky spojů ve variantě 2 ve 30minutovém intervalu při nižším počtu 

náležitostí a 10% nárůstu ujeté vzdálenosti dle JŘ oproti skutečnému provozu ve večerním 

sedle.  

Naopak nelze doporučit zavedení integrovaného přestupního uzlu při slabém provozu 

(120minutový interval mezi spoji) – riziko nízké využitelnosti řidičů vozidel MHD – podíl 

doby čekání a řízení je více než jedna.  

 Integrovaný přestupní uzel je doporučeno zřizovat v oblasti provozu více linek, jinak je 

třeba očekávat nárůst náležitostí.  
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ZÁVĚR 

 V první části diplomové práce je provedena analýza večerního sedlového a víkendového 

provozu ve městech Havlíčkův Brod a Valašské Meziříčí. Tato města jsou vybrána z množiny 

měst, která je stanovena omezujícími podmínkami. V analýze jsou představeny základní 

charakteristiky měst a odjezdy mimošpičkových spojů linek MHD uvedené ve zjednodušených 

JŘ. Analytická část pokračuje nalezením interních návazností, zjištěním cestovních a 

přestupních dob na relacích mezi vybranými zastávkami, ujetých vzdáleností dle JŘ, 

potřebného počtu řidičů a vozidel. Závěrem analýzy každého města jsou uvedeny externí 

návaznosti mezi MHD, ŽOD a VLAD. 

 V druhé části diplomové práce jsou navrženy tři varianty řešení pro Havlíčkův Brod a 

dvě varianty řešení pro Valašské Meziříčí. Společným záměrem variant řešení je navrhnout 

částečný periodický provoz, pravidelné setkávání spojů linek MHD v přestupním uzlu a 

vyhovující časové návaznosti mezi MHD, VLAD a ŽOD pro přestupující. Každý návrh 

zahrnuje popis linek MHD, linkový JŘ, schéma linek MHD, popis přestupních vztahů mezi 

spoji linek MHD, schéma přestupního uzlu (vyjma varianty 2 ve Valašském Meziříčí) a popis 

přestupních vazeb mezi MHD a ŽOD. 

 Ve třetí části je provedena komparace naměřených hodnot navrženého a současného 

provozu. Porovnány jsou cestovní doby, přestupní doby, ujeté vzdálenosti dle JŘ, požadovaný 

počet řidičů a vozidel. U hodnocených veličin jsou uvedeny komentáře, ve kterých autor 

objasňuje příčiny některých výsledných hodnot. Ve třetí části jsou uvedeny u každého města 

pozitiva a negativa, která přinášejí navržené varianty řešení, a příklady vhodného využití 

navržených variant řešení. V závěru této části jsou uvedena doporučení, která jsou zjištěna nebo 

potvrzena při navrhování variant řešení a jsou platná v obecné rovině. Rovněž jsou zde uvedena 

částečná řešení uvedených problémových oblastí. 

 Naměřená data lze částečně využít v dopravních modelech. Návrhy můžou sloužit jako 

návody pro zavádění periodického provozu a integrovaného přestupního uzlu v obecné rovině. 

 Cíle analyzovat, navrhnout a vyhodnotit provoz v mimošpičkovém období jsou splněny. 

Rovněž je splněn cíl o stanovení doporučení.   
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A – Doplňující seznam zastávek 

Pokud spoj v tab. 4 – tab. 9 obsluhuje zastávku s indexem 1-1, 1-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-3, 3-4, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2 

,6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11 nebo 6-12, tak obsluhuje i zastávky z následujícího seznamu 

u určitého indexu: 

1-1 TČ 2 Krhová,Lipta, TČ 3 Krhová,Jednota, TČ  4 Krhová,rest., TČ  5 Krhová,u hřiště, 

TČ  6 Krhová,u přejezdu, TČ 7 Sklárny 

1-2 TČ 23 Sokolovna, TČ 24 Za drahou, TČ 25 Poličná,škola, TČ 26 Poličná,střed 

3-1 TČ 2 2 Podlesí,Drážky 

3-2 TČ 3 Rozc.k nem., TČ 4 Prov.ČSAD 

3-3 TČ 9 Smetanova ul.rozc., TČ 10 Škola Šafaříkova, TČ 11 Vsetínská 

3-4 TČ 22 Masarykova rozc., TČ 23 Tesco, TČ 24 DEZA I, TČ 25 Bynina,dolní konec, TČ 

26 Bynina,Jednota, TČ 27 Bynina,horní konec 

5-1 TČ 2 Juřinka,rozc., TČ 3 Juřinka,Hrb, TČ 4 Juřinka,u mostu, TČ 5 Uhelné sklady, TČ 

6 Jednota, TČ 7 Hřbitov, TČ 8 Masarykova rozc., TČ 11 Nádražní ul. 

5-2 TČ 14 Křižná ul.rozc., TČ 15 Sokolovna,  

5-3 TČ 19 Škola Masarykova, TČ 20 Masarykova rozc., TČ 21 Hřbitov, TČ 22 Jednota, TČ 

23 Uhelné sklady, TČ 24 Juřinka,u mostu, TČ 25 Juřinka,Hrb, TČ 26 Juřinka,rozc. 

6-1  TČ 1 Hrachovec,lom, TČ 2 Hrachovec,u Zetků, TČ 3 Hrachovec,rozc. 

6-2  TČ 5 Hrachovec,ZD, TČ 6 Hrachovec,točna 

6-3  TČ 8 Na Štěpánově II, TČ 9 Šafaříkova ul. 

6-4  TČ 11 Na Štěpánově sam., TČ 12 Smetanova ul.rozc., TČ 13 Nemocnice 

6-5  TČ 16 Sokolovna, TČ 17 Křižná ul.rozc. 

6-6 TČ 26 Vsetínská, TČ 32 Šafaříkova ul., TČ 33 Na Štěpánově II, TČ 34 Na Štěpánově I, 

TČ 38 Hrachovec,rozc., TČ 39 Hrachovec,u Zetků, TČ 40 Hrachovec,lom 

6-7 TČ 19 Nádražní ul., TČ 24 Škola Masarykova, TČ 26 Vsetínská, TČ 28 Nemocnice, TČ 

29 Smetanova ul.rozc., TČ 30 Na Štěpánově sam., TČ 31 Na Štěpánově točna 

6-8 TČ 19 Nádražní ul. 

6-9 TČ 20 U skláren, TČ 21 Sklárny, TČ 22 Tesla I 

6-10 TČ 28 Nemocnice, TČ 29 Smetanova ul.rozc., TČ 30 Na Štěpánově sam. 

6-11 TČ 36 Hrachovec,ZD, TČ 37 Hrachovec,točna 

6-12 TČ 32 Šafaříkova ul., TČ 33 Na Štěpánově II, TČ 34 Na Štěpánově I, TČ 38 

Hrachovec,rozc. TČ 39 Hrachovec,u Zetků 
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PŘÍLOHA B – Doplňující seznam zastávek 

Pokud spoj v tab. 10 obsluhuje zastávku s indexem 10-1, tak obsluhuje i zastávky z následujícího 

seznamu: 

10-1 TČ 2 Křižná ul.rozc., TČ 3 Sokolovna, TČ 4 Stan.MHD u náměstí, TČ 5 Vsetínská, TČ 

6 Nemocnice, TČ 7 Smetanova ul.rozc., TČ 8 Šafaříkova ul., TČ 9 40. pluku, TČ 10 

Koupaliště, TČ 11 Solární, TČ 12 U skláren, TČ 13 Tesla I, TČ 14 U aut.st., TČ 15 

Škola Masarykova, TČ 16 Nádražní ul., TČ 17 Žel.st. 
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