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Seznam použitých zkratek 

BID  Bratislavská integrovaná doprava, a.s. [8] 

CP  Slovenský internetový jízdní řád a vyhledávač spojení [16] 

ČD  České dráhy, a.s. 

ČR  Česká republika 

DPB  Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

DPP  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

IAD  Individuální automobilová doprava 

IDOS  Český internetový jízdní řád a vyhledávač spojení [33] 

IDS  Integrovaný dopravní systém 

JŘ  Jízdní řád 

MHD  Městská hromadná doprava 

PID  Pražská integrovaná doprava 

RJ  RegioJet, a.s. 

ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy [50] 

SID  Středočeská integrovaná doprava 

SR  Slovenská republika 

VHD  Veřejná hromadná doprava 

VOR  Verkehrsverbund Ost-Region [64] 

ZSSK  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
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Úvod 

Integrované dopravní systémy se v souvislosti s neustávajícím růstem IAD stávají 

fundamentálním předpokladem pro udržitelný rozvoj moderní městské aglomerace 

21. století. Nelze si totiž nevšimnout, že (nejen) ve městech a jeho aglomeracích začíná 

nárůst IAD způsobovat nebo již způsobuje vážné komplikace, jako je např. zvyšující se 

počet dopravních nehod, častější kongesce, nedostatek parkovacích míst, zhoršování 

kvality životního prostředí apod. Z těchto důvodů proto není od věci se problematikou 

integrovaných dopravních systémů a jejich potenciálem podrobněji zabývat. Tomu 

nahrává i fakt, že integrovaným dopravním systémům (i celé VHD vůbec) není v 

porovnání s IAD doposud věnována dostatečná pozornost (taktéž knižních titulů 

zabývajících se tématem IDS, je v porovnání s knihami o jiných tématech málo), což je 

způsobeno zejména politikou státu (větší investice do staveb pro IAD, než pro VHD 

apod.). Tato diplomová práce si klade za cíl, co možná v nejširších souvislostech 

nahlédnout nejen do problematiky příslušných dvou analyzovaných IDS, ale i do 

problematiky integrovaných dopravních systémů obecně, a to zejména z pohledu 

cestujícího tak, aby vypluly na povrch skutečnosti, kterým jsou cestující vystaveni a 

snažit se alespoň rámcově naznačit možné řešení. Je nutno mít zároveň na paměti, že ne 

každé řešení lze implementovat, a to vzhledem k existenci bariér (technických, 

ekonomických, legislativních, v mnohých případech bohužel i politických apod.). 

Za účelem co možná nejpřesnějšího rozebrání předkládané problematiky je použití 

pouze teorie bez ohledu na další okolnosti poměrně limitující, neboť na každý IDS 

působí příliš mnoho faktorů, a tak by aplikace čisté teorie na určitý praktický případ 

často vedla k nepříliš přesným závěrům. Tím ale nebyla dána pohnutka tvrdit, že znalost 

teorie není pro pochopení fungování IDS potřebná. Znalost teorie samozřejmě potřebná 

je, nicméně v této práci je její výklad omezen na nezbytné minimum, a to proto, že 

teoretický výklad o integrovaných dopravních systémech je v odborné literatuře 

obsažen, takže není nutné, se zde zabývat něčím, co bylo již řečeno. Stejně tak zde 

nejsou zmíněny některé snadno dohledatelné věci, které si lze bez problému najít na 

internetových stránkách PID nebo BID, ale spíše se zde upozorňuje na některé méně 

známé věci, anebo na skutečnosti, o kterých se sice ví, ale příliš se o nich nemluví nebo 

nepíše, ač by se mělo. Předpokládá se tedy, že čtenář disponuje znalostmi o IDS a VHD 

alespoň na základní, lépe na středně pokročilé úrovni. Vhodným pomocníkem 

k případnému doplnění znalostí může být seznam zdrojů k této práci, který je uveden na 
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jejím konci. Z části těchto zdrojů je čerpána teorie, která je v této práci praktickým 

způsobem aplikována. Při orientaci v pojmech napomůže i slovník základních pojmů 

uvedený na konci této práce. 

Protože na každý konkrétní IDS působí velké množství faktorů, lze obecně 

veškeré integrované dopravní systémy jen poměrně nesnadno paušalizovat. Proto je 

v této práci věnována pozornost jen dvěma konkrétním IDS, a to integrovaným 

dopravním systémům Prahy (tj. PID) a Bratislavy (tj. BID), bez uvedení úplně všech 

skutečností o nich, avšak s použitím co největšího množství praktických souvislostí. 

PID je vybrán proto, že na území ČR je to všeobecně poměrně známý IDS. BID je 

vybrán s ohledem na společnou minulost, kdy v nedávné moderní historii tvořila ČR a 

SR jeden stát, Československo, jehož oficiální název byl v průběhu 20. století 

v závislosti na politickém zřízení několikrát změněn. Tato práce se tak bude snažit 

rozkrýt, které prvky jsou v PID a BID shodné a které se liší. Bude zajímavé sledovat, do 

jaké míry se tyto prvky budou shodovat, protože v případě autobusové a železniční 

dopravy v obou státech platí, že existuje stejný či velmi podobný design autobusových a 

železničních jízdních řádů, dále pak existuje stejný design celostátních informačních 

systémů o jízdních řádech, jakož i vyhledávačů spojení (v ČR jím je IDOS, v SR pak 

CP). 

Společným jmenovatelem PID a BID je, že se nacházejí v prostoru hlavních měst 

ČR a SR. Tyto IDS tak jsou stálým, často i každodenním, partnerem nejen obyvatel 

těchto měst, ale lidí dojíždějících z okolí za prací. Nemálo lidí dále využívá tyto IDS 

v rámci služebních cest, v souvislosti s návštěvou četných památek tuzemskými či 

zahraničními návštěvníky apod. Je tedy zřejmé, že IDS je vizitkou daného města a 

přilehlého regionu. 

Nutno také poznamenat, že mnohé informace obsažené v této práci velmi rychle 

zastarají, neboť v každém IDS průběžně dochází k rozličným trvalým změnám (mnohé 

však nemají dlouhého trvání a brzy tak dochází k další trvalé změně předchozí změny). 

Aktuálním momentem v BID, který se z různých důvodů (zejména s ohledem na 

problémy se softwarem) musel několikrát odložit, je zavedení 1. etapy tohoto IDS. 

K termínu uzávěrky této práce však tato 1. etapa nebyla spuštěna, protože je však její 

spuštění nejpozději do léta 2013 téměř jistotou, jsou do této práce zahrnuty již všechny 

skutečnosti (zejména tarifní), které po spuštění této 1. etapy nastanou. Po jejím 

úspěšném spuštění pak je jen otázkou času, kdy budou následovat další etapy. Stále 

čerstvé jsou i velké změny v linkovém vedení v PID (přesněji řečeno se jednalo vesměs 
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jen o změny na území Prahy) k 1. 9. 2012. V neposlední řadě se v této práci také 

vyskytují i mnohá moderní témata, směry a trendy, kterými se IDS může ubírat a jejichž 

aktuálnost může též rychle vyprchat. 

Tato práce se vyznačuje jasným členěním kapitol, které se však navzájem 

prolínají; některá dílčí témata by tak šlo zařadit do více podkapitol naráz, není ovšem 

vždy možné (někdy se tak ovšem stane), opakovat stejnou myšlenku vícekrát, byť 

v jiných souvislostech. V této práci jsou též určitá dílčí témata rozdrobena mezi více 

kapitol, což nemusí působit přehledně, ovšem s ohledem na vzájemnou propojenost 

všech témat by bylo na druhou stranu mnohdy vhodnější, neprovádět žádné rozdělování 

do kapitol ani podkapitol, což by ale nebylo už vůbec přehledné. Platí však, že první 

kapitola se zabývá IDS z obecného hlediska (s tím, že praktické příklady se zaměřují na 

PID a BID) a už v této, byť zatím jen obecné kapitole, se ukáže, že vytvoření kvalitního 

IDS není vůbec jednoduché. Těžištěm druhé kapitoly je již konkrétní IDS, a to IDS PID. 

Doménou třetí kapitoly je pak IDS BID. Čtvrtá kapitola si klade za úkol shrnout veškerá 

zjištěná fakta, a to jak na základě přímého porovnání zkoumaných dvou IDS, tak i na 

základě SWOT analýzy každého z nich, přičemž jsou do této kapitoly zahrnuty i návrhy 

a doporučení autora pro zdárný rozvoj těchto IDS.  
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1 Integrované dopravní systémy v 

souvislostech 

 

1.1 Pojetí a výhody integrovaného dopravního systému 

IDS je pojem, který se dá charakterizovat jako systém dopravní obsluhy zahrnující 

nejen území městské aglomerace, ale i přilehlého širšího okolí. To je rozdíl oproti 

MHD, která zajišťuje dopravní obslužnost většinou jen na území města, ovšem již 

v menší míře za jeho hranicemi. Pojetí IDS tak lze chápat tak, že v sobě integruje co 

možná nejvíce logistických principů, avšak realizace mnohých z nich je velmi náročná a 

z tarifního hlediska se také nejedná o jednoduchou záležitost [4].   

V rámci daného IDS je možné cestovat různými linkami a různými dopravními 

prostředky (např. metro, tramvaj, autobus, trolejbus, vlak, lanová dráha, plavidlo) za 

použití pouze jednoho jízdního dokladu. Naproti tomu, pokud ve městě funguje jen 

MHD a nikoli již IDS, nejsou pak v daném městě zpravidla integrovány autobusové 

linky jedoucí z okolních obcí (které by ve městě mohly plnit funkci MHD, zvláště 

pokud na území města staví ve významném počtu zastávek) ani železnice. 

Smyslem IDS tak je překlenout rozdíl mezi MHD a regionální dopravou a 

integrovat obě tyto dopravy do jednoho synchronizovaného celku, který je mnohem 

efektivnější, než když jsou tyto dopravy separovány. Synchronizace se může projevovat 

mj. tak, že linky na sebe navazují, nebo že jsou eliminovány neefektivní souběhy MHD 

a regionální dopravy, např. v okrajových částech měst.  

Pro cestujícího je také atraktivní a výhodné, když může jet z malé obce regionální 

autobusovou linkou končící na vlakovém nádraží, odkud jede návazným vlakem do 

centra města jakožto pomyslného jádra IDS a odtud může pro cestu do požadovaného 

cíle využít MHD, a to vše na jediný jízdní doklad. Co se týče návazností, ty by se měly 

řešit zejména mezi linkami s delším intervalem, např. regionální autobus jedoucí od 

vlakového nádraží, který navazuje na vlak. Dále by se, pokud je to možné, měly řešit 

návaznosti i u linek MHD s dlouhým intervalem.  

Další výhodou je, že celý IDS je organizován jedním subjektem (organizátorem) a 

cestující se tak na něj může vždy obrátit, aniž by musel řešit, zda využil služeb toho či 

onoho dopravce. Daný organizátor tedy vystupuje jako integrátor či koordinátor 
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různých dopravců, dohlíží na ně a protože jsou tito dopravci s koordinátorem ve 

smluvním vztahu, může organizátor v případě zjištěné závady udělit příslušnému 

dopravci smluvní pokutu. Organizátor řeší též podněty cestujících, kterým by měl 

v rámci svých možností co nejvíce naslouchat, zejména v případě, kdy se sejde mnoho 

podnětů na jediné téma od různých cestujících. V PID je tímto organizátorem ROPID. 

V BID je tímto organizátorem BID, ale je třeba dodat, že s ohledem na splývání těchto 

názvů lze těžko rozlišit, kdy je tím myšlena organizace a kdy je tím myšlen IDS, a tak 

se v rámci rozlišení nově používá pro IDS název IDS BK (tj. Integrovaný dopravný 

systém v Bratislavskom kraji). Tato práce se však v rámci přehlednosti drží staršího 

označení, tj. IDS BID. 

Výhodou IDS by také měla být existence plánku linkového vedení, který by měl 

vydávat jeho organizátor. Je samozřejmé, že čím složitější IDS je, tím je složitější i 

linkové vedení, a tak je z důvodu přehlednosti nanejvýš vhodné, vydávat soubor 

několika plánků; jeden plánek může zachycovat např. jen kolejovou dopravu a jen na 

území města, jiný jen noční dopravu, další jen železniční dopravu v celém IDS (tento 

plánek lze nalézt na str. 40) apod. Nejvhodnější je, vydávat tento soubor všech těchto 

plánků v jedné brožuře, příp. na jednom skládacím listu (ROPID tento soubor plánků 

vydává pod názvem „Plánky PID“), aby tak mohl cestující získat z jednoho 

informačního materiálu přehled o všech dopravních prostředcích v celém IDS. 

Tím výčet výhod IDS zdaleka nekončí; byl jen ilustrativní, ale i poměrně 

zjednodušený, neboť uvedené výhody mají i svá „ale“ a o některých z nich podrobněji 

pojednává následující kapitola 1.2. Pro podrobnější informace o analýze IDS autor vřele 

doporučuje studium zdrojů [20] a [21]. 

 

1.2 Požadavky na integrovaný dopravní systém 

Aby mohl být cestující odbaven na jeden jízdní doklad, musí k tomu mít 

vytvořeny podmínky. Tyto podmínky se s ohledem na různé způsoby nákupu tohoto 

dokladu v kombinaci s různými způsoby placení značně liší, a proto je poměrně těžké 

stanovit, do jaké míry je v tomto ohledu příslušný IDS rozvinutý. Další komplikací je, 

že mnohé jízdní doklady (typicky jízdenky pro jednotlivou jízdu) se dají zakoupit 

určitými způsoby a jiné jízdní doklady (typicky předplatní časové jízdenky) třeba 

částečně stejným, ale částečně i jiným způsobem. Všechny množiny se tak různě 

překrývají, a v každém IDS se tyto množiny překrývají jinak. Všeobecně se ale dá říci, 



11 

 

že čím má cestující více možností nákupu, tím je větší pravděpodobnost, že mu bude 

alespoň jeden z předkládaných způsobů nákupu vyhovovat, ovšem čím jsou možnosti 

širší, pojí se s nimi určitý problém. Ne všechny nabízené druhy jízdních dokladů totiž 

lze zakoupit stejným způsobem placení (u řidiče nebo průvodčího lze koupit jen některé 

jízdní doklady, stejně jako v automatu apod.) a cestující je tak vystaven velké nejistotě, 

pokud si chce zakoupit jiný jízdní doklad, zda si jej může zakoupit stejným způsobem. 

Nebo se může jednat o stejný druh jízdního dokladu, akorát na jiném nosiči; tento 

problém nastává např. u SMS jízdenek (ale nejen u nich), kdy má SMS jízdenka oproti 

papírové verzi platnost mnohdy omezenější (v PID např. jen na území Prahy a ještě bez 

použití regionálních linek, byť by jimi chtěl cestující jen po území Prahy), dalším 

limitujícím faktorem je nemožnost využití této služby cestujícím, který má SIM kartu 

zahraničního mobilního operátora (platí pro PID i BID) apod. V případě SMS jízdenky 

musí mít cestující u sebe též uloženo telefonní číslo (tedy pokud nemá mobilní internet), 

na které lze SMS jízdenku posílat (v PID musí znát i text SMS zprávy, v BID ne), ne 

vždy se totiž informační cedulka o SMS jízdence nachází v prostoru zastávky, nestačí 

tedy pouhé vědomí, že na cestující tento jízdní doklad může jet, i když všechny další 

podmínky jinak splňuje [19, 26, 70].  

Požadavkem na dobrý IDS by měly být i široké možnosti placení v automatech 

umístěných např. na zastávkách. V zemích západní Evropy je již téměř standardem, že 

k nákupu jízdenky pro jednotlivou jízdu lze použít i bankovky nebo platit platební 

kartou, v PID však takové možnosti nejsou. V BID je situace o něco lepší; tam lze, i 

když jen ve vybraných automatech (umístěných na letišti a v některých bratislavských 

supermarketech), platit bankovkami nebo platební kartou. 

Nákup jízdního dokladu ale nelze vždy provádět stejným způsobem nebo za 

stejných podmínek. Tak např. u řidiče si lze zakoupit jízdní doklad buď bez jakýchkoli 

problémů (v PID např. v regionálních autobusech), s přirážkou (v PID v městských 

autobusech), nebo vůbec (ve většině zbylých případů). S tím souvisí fakt, že v PID je 

poměrně problematické, opatřit si jízdenku pro jednotlivou jízdu, pokud cestující 

zahajuje svou cestu vlakem. Cestující si totiž musí jednak ověřit, že jeho cesta probíhá 

pouze v rámci železničních tratí s plnou integrací a následně si musí zjistit, zda je 

v místě jeho nástupní stanice či zastávky umístěn automat na jízdenky, protože jízdenku 

PID si v pokladně ani u průvodčího nekoupí (rozborem tohoto a příbuzných problémů 

se zabývá kapitola 2.4.2). Požadavkem na dobrý IDS by tak měl být i přehledný způsob 

nákupu jízdenek; že lze v PID koupit jízdní doklad pouze v některých železničních 
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stanicích nebo zastávkách a navíc jen v rámci železničních tratí s plnou integrací, na 

přehlednosti určitě nepřidává. BID tento problém řešit zatím nemusí; na jízdenky pro 

jednotlivou jízdu v rámci BID (tedy ani na území Bratislavy) cestovat zatím nelze. 

Logickým požadavkem na IDS by měla být i přiměřená docházková vzdálenost na 

nejbližší zastávku. To má samozřejmě mnoho dalších souvislostí, avšak ohledně 

docházkové vzdálenosti je větší problém spíše v přestupních bodech, zejména mezi 

MHD a železnicí, kde je nutno vzít v úvahu, že v historii se MHD a železnice 

nerozvíjely vždy tak, aby se tyto dva systémy vzájemně doplňovaly, což má v dnešní 

době za následek nepříjemné dědictví v podobě mnohdy poměrně velké docházkové 

vzdálenosti při přestupu mezi prostředky MHD a železnicí, a to do jisté míry limituje 

rozvoj zejména městské železnice. Přestože je procentuální zastoupení železničních 

stanic a zastávek, ze kterých je nutno urazit k nejbližší zastávce MHD poměrně velký 

kus cesty, vyšší v Praze, než v Bratislavě, je v Praze potenciál železnice přesto větší, a 

to proto, že pražská železniční síť je mnohem hustší, než bratislavská. 

Dalším požadavkem na dobrý IDS by měl být sjednocený formát JŘ pro všechny 

dopravní prostředky. V tomto ohledu je mnohem dále PID, než BID. Přestože je v PID 

formát JŘ vesměs jednotný, nenachází se vždy, zejména v méně významných 

železničních stanicích nebo zastávkách, v čitelné podobě formát JŘ typický pro PID (ale 

JŘ nebo alespoň časy příjezdů a odjezdů vlaků, vyhotovený od železničního dopravce, 

kterým jsou v PID zatím jen ČD, je naštěstí přítomen prakticky vždy), i když se situace 

zlepšila a zlepšuje. 

Je také nutné zajistit, aby se kontroloři jízdních dokladů (revizoři, průvodčí apod.) 

v rámci působnosti celého IDS vyznali ve velkém množství různých jízdních dokladů 

(tarif by tak měl být co nejsrozumitelnější). To klade velké nároky zejména na průvodčí 

ve vlacích, neboť ti musejí znát nejen charakteristiku jízdních dokladů, spadajících pod 

příslušný IDS, ale především také podmínky použití jízdních dokladů, které lze použít 

na území celého státu, jakož i takové zahraniční jízdní doklady, které jsou platné ve 

státě kontroly. V praxi k pochybení kontrolora občas skutečně dochází. V obrázku 3 na 

straně 40 jsou černými liniemi vyznačeny úseky, ve kterých sice je integrace rámci PID, 

ale ne plná (podrobněji viz kapitola 2.4.2) a právě v jednom z těchto úseků, konkrétně 

na lince S88 mezi Čerčany a Sázavou-Černými Budy, se jistý cestující prokázal dle 

Tarifu PID platným jízdním dokladem, konkrétně krátkodobou časovou jízdenkou 

platnou v rámci celého území PID po dobu 24 h za 160 Kč [47, 62]. Protože je tato 

jízdenka jedinou krátkodobou jízdenkou, kterou lze použít i mimo úseky železničních 
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tratí s plnou integrací, rozhodl zřejmě z tohoto důvodu průvodčí, že je tento jízdní 

doklad neplatný (domníval se, že platí jen na tratích s plnou integrací). Cestujícímu tak 

vznikl dodatečný náklad způsobený nesprávným postupem průvodčího, neboť musel být 

ještě odbaven za Tarif ČD. Daný cestující pak postupoval správně, když následně 

uplatnil v pokladně ČD právo na vrácení peněz, protože se prokázal platným jízdním 

dokladem, který mu platil a jízdním dokladem, za který musel zaplatit rozhodnutím 

průvodčího.  

Dalším požadavkem na dobrý IDS je celosíťový plánek IDS, ve kterém jsou 

zachyceny všechny linky, stanice a zastávky. Tento plánek linkového vedení by měl být 

k dispozici nejen na internetu, v papírové podobě v infocentrech, ale ideálně i v co 

největším množství stanic a zastávek nacházejících se v příslušném IDS. Ovšem 

celosíťový plánek IDS obvykle zabírá velkou plochu a navíc je nutno si uvědomit, že na 

území jádrového města je velká hustota sítě linek a naopak v regionu je tato hustota 

výrazně menší. Z tohoto plánku se pak zjišťují trasy linek na území jádrového města 

nesnadno, protože na malé ploše je zakreslena téměř až nepřehledná změť různých čar 

znázorňujících jednotlivé linky, zatímco území regionu se (při zachování stejného 

měřítka plánku) se jeví téměř jako plýtvání papírem, neboť hustota linek je zde malá. Je 

vhodné tak uplatnit zásadu „zdravého rozumu“ s přihlédnutím k síti konkrétního IDS a 

na stanice a zastávky na území města tak umístit plánek linkového vedení alespoň pro 

město a do regionu umístit jen výřez příslušného okolí a na významnější zastávky 

v regionu umístit příp. i plánek linkového vedení na území jádrového velkoměsta. 

Pochopitelně by však, vzhledem k častým změnám v linkovém vedení, nebylo příliš 

ekonomické, aby se plánek zobrazující ať již území jádrového města anebo regionu 

nacházel např. i na málo frekventovaných zastávkách. Navíc na zastávky bez 

zastávkového přístřešku, které jsou povětšinou zároveň i málo frekventované, by nebylo 

vzhledem k malému množství prostoru na zastávkovém označníku, možné tento plánek 

ani umístit (i když jsou i výjimky; na nových zastávkových označnících v Praze např. 

v zastávce Podbaba plánek alespoň metra a tramvají je). 

Dalším požadavkem může být požadavek na dobré chování pracovníků, přičemž 

cestující vnímá především chování těch pracovníků, se kterými přijde do styku. To se 

týká zejména řidičů, kteří vykonávají jistě nelehkou práci, nicméně cestující neocení, 

pokud řidič kouří nebo telefonuje ve voze, nevydá jízdenku, ač má, nesprávně nebo 

vůbec nezapne hlášení zastávek (ovšem již nyní existuje možnost automatického hlášení 

zastávek pomocí GPS, a tak je její rozšíření jen otázkou času) [32], bezdůvodně odjede 
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ze zastávky pozdě apod. Kromě řidičů je vhodné zmínit i revizory, jejichž práce je 

rovněž nesnadná, neboť občas je agresivní cestující mohou fyzicky napadnout. 

Interakce cestující a revizor tak je mezi veřejností značně rozporuplná, neboť se mnohé 

případy (ne)oprávněně pokutovaných pasažérů mohou objevit v médiích, na Facebooku 

apod., nicméně v zásadě platí, že pokud má cestující jízdní doklad v pořádku, je velmi 

málo pravděpodobné, že by měl s revizorem problém. Cestující si sice může po 

provedené kontrole jízdních dokladů na dopravce stěžovat, že revizor nepostupoval 

správně, avšak dopravce mu zpravidla argumentuje opak, ovšem ten na to nemusí mít 

pro daný konkrétní případ spolehlivý důkaz. A tak za účelem vyšší transparentnosti při 

kontrole jízdních dokladů přišel se zajímavým a inspirativním nápadem přišel od 

1. března 2013 DPB, který vybavil všechny revizory zařízením na vytvoření audio 

záznamu. Sice tím patrně došlo ke zvýšení administrativních nákladů, nicméně na 

základě analýz, které DPB provedl, se už po prvních dvou týdnech ukázalo, že to byl 

rozhodně dobrý krok, který pomohl mnohem objektivněji posoudit sporné případy a 

zároveň se tím zlepšila komunikace mezi revizory a cestujícími, kteří se po upozornění, 

že jsou nahráváni, začali chovat mnohem slušněji [24]. 

Výčet požadavků na IDS by samozřejmě mohl ještě pokračovat, avšak z pohledu 

cestujícího jsou výše uvedené požadavky v zásadě ty nejpodstatnější. Pokud by se měly 

požadavky na IDS formulovat heslovitě, daly by se formulovat např. takto: 

 přehlednost a srozumitelnost 

 efektivnost a transparentnost 

 logičnost (např. v číslování i trasování linek) 

 eliminace znepříjemňujících prvků (nejen) pro cestující 

 pravdivost a úplnost informací 

 přiměřená docházková vzdálenost na stanice či zastávky  

 přijatelná docházková vzdálenost mezi přestupními body v rámci jednoho 

přestupního uzlu 

 bezbariérovost stanic a zastávek 

 přijatelný vzhled a čistota vozidel, stanic a zastávek 

 vybavenost stanic a zastávek mobiliářem (informační panel s plánkem sítě, 

přístřešek, lavička apod.) 

 promyšlený systém prokladů a návazností 

 přítomnost infocenter se zaměstnanci, kteří se v IDS vyznají 
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1.3 Rozšiřování integrovaného dopravního systému a 

jeho limity 

Pro cestujícího je výhodné, pokud platí tentýž tarif a přepravní podmínky 

příslušného IDS na co největším území. S tím souvisí otázka, jak až velké toto území, 

které je pokryto jedním IDS, může být. Dle názoru autora může toto území dosáhnout 

maximálně velikosti státu. To je podtrženo domněnkou, že na světě pravděpodobně 

doposud neexistuje plnohodnotný integrovaný dopravní systém, který by zasahoval na 

území alespoň dvou států, přičemž v každém státě by se jednalo o nezanedbatelnou 

plochu, na kterou působí stejný integrovaný dopravní systém. 

Pokud by IDS totiž přesáhl rámec státu, vyskytly by se zde přinejmenším tři 

významné problémy. Prvním z nich je ten, že v každém státě platí jiná měna (i když 

přibližně v necelé polovině států Evropy se platí jednotnou evropskou měnou, eurem). 

To by s sebou přinášelo nemalé problémy v podobě cen jízdného, které by měly být 

v rámci jednoho IDS stejné; ovšem většina vyspělých zemí světa má plovoucí kurz 

jejich měn. V zúčastněných státech patřících pod jeden IDS by sice mohly platit stejné 

ceny jízdného, které by byly stanoveny měnovým kurzem k určitému datu tak, aby se 

částka za určitou přepravní službu ve státě „A“ rovnala částce za tutéž přepravní službu 

ve státě „B“ vyjádřené v jejich národní měně, ovšem již třeba po několika dnech se 

může měnový kurz výraznějším způsobem změnit, což by znamenalo, že v jednom ze 

států bude stejná služba levnější a v druhém dražší.  

Druhý problém by nastal v rozúčtování (klíčování) tržeb. Cestující by zaplatil 

jízdné třeba ve státě „A“, ale na tentýž jízdní doklad by většinu cesty realizoval ve státě 

„B“. To může platit i opačně. Zajistit tedy, aby každý stát dostal přesně tolik peněžních 

prostředků, kolik si zaslouží, by tedy bylo velice obtížné. Nicméně vzhledem ke 

skutečnosti, že postupná elektronizace pronikla prakticky již do všech sfér, na které si 

člověk vzpomene, přičemž VHD není výjimkou, není tento problém úplně neřešitelný. 

Pokud by měl cestující kartu, kterou by v místě nástupu přiložil ke čtečce a totéž by 

provedl i v místě výstupu (čímž za sebou zanechá „stopu“) a dělali by to tak všichni 

cestující, nebyl by s rozúčtováním tržeb větší problém (problém by však mohl nastat 

v případě nepravidelných cestujících, kteří by požadovanou kartu neměli). Tato data z 

karet si dopravci zpravidla ukládají do svých databází a snadno tak mohou vyčíst, kolik 

cestujících jezdí kterými spoji (čímž mohou pružně reagovat na přepravní poptávku, což 

je pozitivní), čehož mnozí dopravci využívají, ale vzhledem k tomu, že karty jsou 
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zpravidla na jméno, mohou tak dopravci zjišťovat, kdy, odkud a kam jezdí daný 

cestující, takže tu existuje potenciální riziko špionáže. 

Třetím problémem je, že ekonomika různých států je různá, a tak je různá i 

cenová hladina, mzdová sazba, produktivita práce apod. V tomto kontextu lze pomocí 

následujícího Balassova a Samuelsonova modelu poměrně jasně vysvětlit, proč je 

myšlenka společného IDS ve vyspělejší a méně vyspělé zemi prakticky nemožná. 

K tomuto vysvětlení je nejprve nutno si rozdělit statky (tj. zejména zboží a služby) na 

obchodovatelné a neobchodovatelné. Mezi obchodovatelné statky se řadí především 

zboží a mezi ty neobchodovatelné pak hlavně služby. Též je nutno si uvědomit, že „ve 

vyspělých zemích je pracovní síla při výrobě obchodovatelných statků produktivnější 

než v zemích méně vyspělých, což je dáno zejména vyšší kapitálovou vybaveností práce 

ve vyspělých zemích.“ ([5] ; str. 78) Vyšší produktivita je tak ruku v ruce spojena 

s vyšší mzdou ve vyspělé zemi. Mzdové náklady, které zjednodušeně přestavují cenu, 

by tak měly být u obchodovatelných statků v obou zemích stejné (patrné ze vzorce 

níže). Ovšem neobchodovatelný statek, jakým je např. přeprava autobusem, souvisí 

převážně se mzdami řidičů autobusů a produktivita řidičů je na Slovensku přibližně 

stejná, jako v Rakousku (při stejně dlouhé pracovní době najezdí přibližně stejně 

dlouhou trasu). To má své další konsekvence, které naznačí, že sjednocení IDS BID 

v okolí Bratislavy a IDS VOR v širším okolí Vídně, které spolu bezprostředně sousedí, 

není příliš reálné. Dále, za méně vyspělou zemi se považuje Slovensko a za vyspělou 

zemi Rakousko. Nejprve je však nutno vyjít ze vzorce: 

P   
W

 
 

Zde P = cena, 

W   mzdová sazba, 

    produktivita práce. 

Na základě vzájemného následného porovnání těchto veličin si je třeba ještě 

ujasnit význam indexů u nich: 

 horní index „T“ (angl. tradables) vyjadřuje obchodovatelné statky (zboží) 

 horní index „N“ (angl. non-tradables) vyjadřuje neobchodovatelné statky 

(služby) 

 dolní index „A“ značí, že se jedná o Rakousko 

 dolní index „SK“ značí, že se jedná o Slovensko 
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Z výše uvedeného textu platí následující: 

 
A

T
 >  

SK

T
 a WA

T  > WSK
T , 

a proto také musí na základě výše uvedeného vzorce platit: 

PA
T  = PSK

T . 

Protože je ale produktivita práce v neobchodovatelném sektoru v Rakousku 

přibližně stejná jako na Slovensku, ale mzdy musí být v každém státě shodné (tj. je 

nutné, aby WA
T  = WA

N  a WSK
T  = WSK

N , což je tzv. mzdová nákaza), jako 

v obchodovatelném sektoru, platí: 

 
A

N
 =  

SK

N
 a WA

N > WSK
N , 

a proto také musí na základě výše uvedeného vzorce platit: 

PA
N > PSK

N . 

Uvedené vztahy vysvětlují, že mzdy řidičů autobusů v Rakousku jsou vlivem 

mzdové nákazy jdoucí od sektoru rakouských obchodovatelných statků vyšší, než mzdy 

řidičů autobusů na Slovensku, přestože je jejich produktivita práce v obou zemích 

srovnatelná. Kdyby byly jejich mzdy v obou zemích stejné, nikdo by v Rakousku 

nechtěl jako řidič autobusu pracovat, protože by rakouský obchodovatelný sektor 

nabízel vyšší mzdy a pracovní síla by směřovala právě tam.      

Tím se také vysvětluje, proč je zboží v Rakousku přibližně stejně drahé jako na 

Slovensku a proč jsou služby, jako např. přeprava autobusem, v Rakousku dražší, než 

na Slovensku. Analogický rozdíl je např. i mezi Německem a ČR [5]. 

Přestože se na Slovensku i v Rakousku platí stejnou měnou, eurem, není právě 

z důvodu existence mzdové nákazy příliš reálné, aby ke sjednocení IDS BID a IDS 

VOR došlo. Uvedené problémy v této podkapitole však jsou jen ilustrativní, 

samozřejmě by se našly i mnohé další, které by rozšíření IDS minimálně do dvou 

různých států velice ztěžovaly. 

Logicky tím ale vyvstává otázka, co vede Rakušany k tomu, aby jezdili VHD, 

když tam je cena jízdenky vyšší než na Slovensku, zatímco cena benzínu je v Rakousku 

prakticky stejně vysoká jako na Slovensku, takže jízda autem může v Rakousku vyjít 

výhodněji, než jízda VHD. Na to mohou poskytnout odpověď např. následující 

argumenty (ale i mnohé další, zde neuvedené): 

 váží si více svého času, který řízením auta jakoby „ztrácejí“ a tento čas 

umějí efektivněji využít při cestě prostředky VHD (např. čtením knih, 

vyřizováním e-mailů apod.) 
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 vyšší poplatky za parkovné při cestách autem do bodů zájmu (města, dolní 

stanice lanových drah apod.) 

 vyšší poplatky za užití dopravní cesty (mýtné na dálnicích apod.) 

 vyšší ekologické povědomí bez ohledu na finanční náklady na jízdu autem 

v porovnání s jízdou VHD 

O tom, že území IDS může dosáhnout „alespoň“ velikosti státu, je možné se 

přesvědčit ve Švýcarsku. Ani tam se sice nejedná o zcela dokonalý celostátní IDS (tak 

např. na jediný jízdní doklad platný zcela odkudkoli zcela kamkoli v rámci Švýcarska se 

ne vždy jde odbavit), přesto se dá říci, že Švýcarsko je země se 

zřejmě nejpropracovanějším systémem VHD na světě. Tak např. „lze si koupit jízdenku, 

která platí na hromadnou dopravu ve všech městech, meziměstské vlaky a autobusy 

včetně některých lanovek v Alpách.“ ([3] ; str. 75) Tuto celosíťovou jízdenku si lze 

zakoupit buď v podobě roční průkazky, nebo si lze koupit mnohem levnější průkazku 

s tím, že cestující platí za využití VHD vždy 50 % plného jízdného. Vlastníci těchto 

dokladů tak jsou motivováni k maximálnímu využití VHD. Přestože VHD je zde 

zajišťována velkým množstvím dopravních společností, není zde s rozúčtováním tržeb 

žádný významnější problém [3]. 

Výše uvedená tvrzení o švýcarském dopravním systému znějí v porovnání s PID a 

BID (nebo dokonce s územím celé ČR nebo SR), téměř až jako sci-fi. Stačí si jen 

uvědomit, že v rámci PID se nelze dostat ani do centra největšího města Středočeského 

kraje, Kladna, přitom je vzdálenost tohoto města od Prahy poměrně malá, nebo že na 

některých regionálních autobusových linkách spojujících Bratislavu a okolí platí odlišný 

tarif. Je však pravdou, že pokud by, podobně jako ve Švýcarsku, existovala za 

rozumnou cenu celosíťová jízdenka pro celou ČR nebo SR (tj. pokud by došlo 

k integraci na celém území daného státu), jistě by byl o ni zájem a vytvořila by se tak 

velká konkurence pro IAD. Tomu však brání např. současný systém krajského 

uspořádání. Je sice pravdou, že ČD nabízejí jízdní doklad „IN 100 % – síťová 

jízdenka“, ale ta platí v rámci ČR jen pro vlaky a jen pro vlaky dopravce ČD a jen jimi 

lze na základě tohoto jízdního dokladu cestovat zcela zdarma, takže tato integrace je jen 

ostrůvkovitá. V SR takový doklad ZSSK nabízejí pod názvem „Maxi Klasik“ a pojí se 

k němu téže skutečnosti, uvedené v předchozí větě. ČD však sice dále ve svých 

obchodních nabídkách mají, že za přijatelnou částku lze v rámci celé ČR cestovat 

s pevnou procentní slevou (25 % nebo 50 %), avšak i toto je limitováno jen na vlaky 

dopravce ČD, takže při cestování vlakem jiného dopravce nebo při cestě autobusem 
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cestující tuto slevu nedostane. Obdobnou obchodní nabídku nabízí v SR za stejných 

limitujících podmínek i ZSSK. U meziměstských autobusů jsou obchodní nabídky 

výrazně chudší, a to v ČR i v SR a zároveň nejsou kompatibilní se železnicí. 

 

1.4 Problematika logistiky veřejné hromadné dopravy 

Snahou logistiky obecně je mj. efektivně rozmístit zdroje v čase. Těmito zdroji 

jsou dopravní prostředky. Aby mohlo být jejich efektivního rozmístění dosaženo, musí 

být vytvořeny proklady (koordinace) jízdních řádů dvou či více linek (zejména 

tramvajových, ale samozřejmě i autobusových a trolejbusových), které v určité části své 

trasy projíždějí stejným úsekem. Výsledný interval pak může být přesně poloviční, 

třetinový apod., než je interval jedné linky. Podmínkou ale je, aby každá linka měla 

stejné intervaly. U jiných dopravních prostředků (např. metro, vlak, lanová dráha, 

plavidlo) se proklady řešit nemusejí, protože po dané trase jezdí jen jedna linka, což u 

vlaků neplatí vždy, takže i tam by se v ojedinělých případech proklady řešit měly.  

 Čím je síť např. tramvajových linek složitější a čím je těchto linek více, tím je 

vytváření prokladů a tím pádem i zvládnutí kvalitní logistiky VHD náročnější. Na 

následujícím obrázku 1 je zachycena jedna z těch jednodušších situací, která nastává, 

pokud je třeba řešit proklady. 

 

Obrázek 1 Prokladové dilema 

 
Zdroj: [38] 

 

Se zvládnutím logistiky VHD souvisí řada problémových okruhů, se kterými je 

nutné počítat. Klasickým problémem je, že před společným úsekem nabere jedna 

z prokladových linek zpoždění (typicky se tak děje kvůli silné IAD popojíždějící 

v dráze MHD). Pak se snadno stane, že tato zpožděná linka pojede ve společném úseku 

těsně před před tou druhou linkou, která jede bez zpoždění. Zpožděná linka se ve 

společném úseku zpravidla naplní až na dvojnásobek běžného stavu, protože musí 
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odvézt i cestující, kteří měli jet až tou druhou z prokladových linek. Může nastat i horší 

situace, kdy zpožděná linka pojede až za linkou, která jede přesně, což je u tramvají a 

trolejbusů problém, protože zpožděná linka nemůže nezpožděnou linku nejen předjet, 

ale navíc je zpožděná linka blokována nezpožděnou linkou, která limituje rychlost jízdy 

zpožděné linky. V případě, že je tato nezpožděná linka dokonce nadjetá (tj. jede oproti 

svému JŘ dříve), musí tato nezpožděná linka vyčkat v tzv. kontrolním bodě do času 

svého pravidelného odjezdu a teprve poté může vyjet. Kontrolní body jsou totiž zařízení 

na vybraných zastávkách, od kterých nesmí spoj odjíždět nadjetý. Pokud se tak stane, 

neprodleně se to dozví dispečink a řidič má problém. Nadjetá linka tak může 

v kontrolním bodě ještě zvýšit zpoždění zpožděné linky. 

Pokud je zpoždění dané linky pravidelné, může se přikročit k prodloužení jízdní 

doby linky v inkriminovaném úseku. Musí se ale jednat o pravidelné zpoždění, jinak 

může po úpravě jízdní doby nastat situace, že bude linka nadjetá a ta pak může ve 

společném úseku blokovat v kontrolním bodě jinou linku.  

V jízdních řádech (nejen v rámci PID a BID) je počítáno s tím, že hustší provoz 

IAD se tvoří zejména v pracovní den od rána do podvečera, čemuž je uzpůsobena i 

jízdní doba linek. V JŘ na zastávkách (tj. v zastávkových JŘ) je vždy uvedena ta 

nejdelší jízdní doba pro denní část pracovního dne. O víkendu a celotýdenně večer je 

pak skutečná jízdní doba cca o 10 % kratší, než jízdní doba uváděná v zastávkových JŘ.    

Tím však problematika prokladů nekončí. Někdy je nutno proložit linky, na které 

jsou nasazována vozidla o různé kapacitě. V tramvajové dopravě to jsou typicky 

solovozy (jen jeden vůz) či spřažené soupravy (dva vozy nebo jejich ekvivalent 

v podobě jednoho velkokapacitního vozu). Pokud je třeba v určitém úseku proložit 

solovůz a spřaženou soupravu, je možné provést proklad na základě intervalu nebo na 

základě nabízené kapacity. V případě, že je interval 15 minut, je proklad na základě 

intervalu takový, že solovůz a souprava jedou střídavě po 7 a 8 minutách. Solovůz však 

může být přeplňovaný, a proto je možno přistoupit k prokladu na základě nabízené 

kapacity; protože má solovůz poloviční kapacitu oproti spřažené soupravě, z pohledu 

rovnoměrného vytížení vozidel cestujícími je ideální, když solovůz jede již 5 minut po 

odjezdu spřažené soupravy. Odjezdy jsou tedy střídavě po 5 a 10 minutách. V praxi se 

proklad na základě nabízené kapacity příliš neprovádí, protože může snadněji dojít 

k situaci, že se kapacitnější vozidlo zpozdí a ve společném úseku pojede společně se 

solovozem. 
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V případě, že probíhá v určitém úseku sítě (např. tramvajové) výluka, jsou 

dotčené linky zpravidla odkloněny po objízdných trasách, které jsou obvykle delší, než 

vyloučený úsek. Linka (např. č. 1) vracející se z objízdné trasy do pravidelného úseku 

tak obsluhuje příslušné zastávky v jiných časech (časových polohách), než v době 

bezvýlukového stavu. Tyto jiné časy často znamenají problém, protože JŘ linky 1 může 

být navázán na JŘ linky 2, které se výluka netýká a u těchto dvou linek navzájem může 

být narušen proklad. JŘ linky 2 sice může být s ohledem na změny časových poloh 

linky 1 také změněn, ale to by pak znamenalo, že změněné časové polohy budou platit 

pro celou trasu linky 2. Ovšem v určité části této trasy, kde se linka 2 prokládá s třeba s 

linkou 3, téměř jistě nastane prokladový problém. Řešení problémů s proklady při 

výlukách tak je velmi obtížné. Linka jedoucí objízdným úsekem může na svou trasu 

vyjet dříve, ale to zas může znamenat narušení prokladů v úseku před objízdnou trasou. 

V praxi se uplatňuje tzv. „cesta nejmenšího odporu“, tzn., že prokladovou přednost má 

delší (nebo významnější) úsek a kratší úsek má bohužel smůlu. 

Mít efektivně rozmístěné zdroje, tedy dopravní prostředky, však není možné jen s 

pomocí prokladů. Jejich efektivní rozmístění je potřeba řešit i v rovině návazností 

z linky na linku, což ale nelze vždy splnit, a to s ohledem na skutečnost, že VHD je 

tvořena sítí a je tak nemožné, zajistit v každém potenciálním přestupním bodě 

přijatelnou dobu na přestup z jedné linky na druhou. Na území města se tak vzhledem 

ke krátkým intervalům linek tyto přestupní vazby (kromě nočních linek) většinou 

neřeší. Naopak na území regionu se vzhledem k delším intervalům linek přestupní 

vazby zpravidla řeší. 

Efektivní také je, mít co nejlepší přístup na stanici nebo zastávku. Tak např. 

v Praze je přístup do některých stanic metra jen z jedné strany, tj. jen na jeden z konců 

stanice. Vzhledem k tomu, že jsou oba konce stanice metra od sebe poměrně daleko 

vzdáleny, zavedením přístupu do metra i z druhé strany by se z daných lokalit zlepšila 

pěší dostupnost k příslušné stanici metra. Zde by ovšem byly náklady výrazně vyšší, než 

užitky, protože prokopání druhého vchodu do metra je velmi drahá záležitost a mnohdy 

je i na hranici proveditelnosti (vchod do metra by musel být např. uvnitř domu).  

Jako mnohem splnitelnější, avšak i tak obtížně splnitelné, se jeví zlepšení přístupu 

do mnohých železničních stanic. V Praze se jedná např. o velmi významné stanice 

Praha hl. n. či Praha-Vršovice, které jsou dostupné pouze ze strany, kde leží nádražní 

budova. Problém je o to aktuálnější, že v obou stanicích je na straně, kde neleží nádražní 

budova, se nachází poměrně hustá zástavba. Cestující tak musejí při cestě na tato 
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nádraží z nevhodné strany buď riskovat pokutu od železniční policie či život, nebo se na 

nádraží musejí dostat neúměrně dlouhou oklikou. Dobrou vizitku městu to však 

každopádně nedělá. U obou stanic je totiž problém ohledně pozemků, přes které by měl 

průchod vést, stejně jako legislativní problémy. Nedá se však vyloučit ani varianta, že 

se jednoduše „nechce“. V Bratislavě problém s přístupem k železničním stanicím 

vesměs není (také proto, že v Bratislavě se nenachází tolik nádraží s pravidelnou osobní 

dopravou, jako v Praze), neboť je tento přístup ze strany, na které neleží nádražní 

budova, zajištěn poměrně blízkým podjezdem, podchodem, nebo nadchodem. V rámci 

IDS obou měst, tj. v regionu, je problém s přístupem k železničním stanicím jen 

ojedinělý.  

 

1.5 Optimalizace dopravních vztahů 

Má-li být provoz na určitém území optimální, je potřeba jej pravidelně 

vyhodnocovat. Toto vyhodnocení probíhá pomocí přepravních průzkumů, které se 

přibližně dělí na komplexní a dílčí. Zatímco komplexní přepravní průzkumy probíhají 

jednou za několik let, dílčí přepravní průzkumy probíhají několikrát ročně. 

Výsledky přepravních průzkumů ovšem nejsou dostatečným podkladovým 

materiálem k implementaci určité optimalizace. Z výsledků přepravních průzkumů se 

totiž mj. nepozná, kolikrát a zda cestující přestupuje. Právě přestupy jsou totiž mezi 

cestujícími všeobecně neoblíbené, a to zejména proto, že se v mnohých případech musí 

jít přes křižovatku, za roh, do podchodu, ujít stovky metrů apod. Navíc není ideální, 

pokud cestující v daném místě přestupuje poprvé a není zřejmé, kam má na další spoj 

jít. Dále, jak bylo v kapitole 1.2 již zmíněno, zejména přestupy mezi MHD a železnicí 

nejsou vždy optimální, a proto další umělé navyšování počtu přestupů (v rámci MHD 

např. v nepřehledných přestupních uzlech) celou VHD jen zhoršuje. Dalším důvodem 

neoblíbenosti přestupů jsou neexistující návaznosti a s tím související negarantované 

stihnutí požadovaného spoje (negarantovaná návaznost), neboť pokud má původní spoj 

zpoždění, doba na přestup se tak zkracuje a hrozí, že požadovaný spoj ujede (a pokud se 

tak stane a cestující má jízdenku s omezenou dobou platnosti, může nastat situace, že při 

jízdě dalším spojem mu, ještě než se dostane do cíle, může vypršet platnost jízdenky).  

V případě MHD je tento problém prakticky nevyřešitelný a je to pochopitelné, 

neboť existuje obrovské množství kombinací, ze které na kterou linku lze na které 

stanici či zastávce přestoupit. Navíc jezdí spousta linek v tak krátkém intervalu, že 
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žádný garantovaný přestup není ani potřeba. Mimo území jádrové oblasti města, kde 

jsou intervaly mezi spoji mnohem delší, se otázka přestupů řeší v PID i BID tak, že 

většina přestupů je garantovaných a v JŘ příměstských autobusových linek je možnost 

vzájemného přestupu na mezi linkami vyznačena trojúhelníkem s černou výplní nebo 

bez ní a s potřebou vysvětlivkou. Avšak v období slabé přepravní poptávky (večer a 

víkend) je i v případě linek MHD poměrně dost dlouhý interval a právě v těchto 

obdobích by na některých důležitých přestupech byl garantovaný přestup velmi vhodný. 

Posledním z několika možných „silných“ důvodů neoblíbenosti přestupů mohou být 

zavazadla, která s sebou cestující veze. Manipulace se zavazadlem totiž není při 

přestupu příjemná. 

K problematice přestupů probíhají občas ankety, ale zde je nutné si uvědomit, jak 

se k tomuto problému staví běžný cestující. Když dostane běžný cestující otázku, zda je 

pro něj pohodlnější se dostat z bodu A do bodu B s nižším počtem přestupů (nebo bez 

přestupu), ale s delším intervalem použitých linek, nebo s vyšším počtem přestupů, ale s 

kratším intervalem použitých linek, odpoví tak, že by chtěl jet bez přestupu (nebo s co 

nejnižším počtem přestupů) a s co nejkratším intervalem použitých linek. Tato odpověď 

svědčí o nízkém dopravním povědomí cestujícího, protože tomuto přání bohužel není 

možné z principu vyhovět. Síť linek totiž může být koncipována buď tak, že bude v této 

síti jezdit více linek s delším intervalem, nebo tak, že v této síti pojede méně linek 

s kratším intervalem. Toto je předmětem nikdy nekončících sporů mezi zastánci a 

odpůrci jednoho či druhého uspořádání sítě linek. Jednoznačná shoda panuje pouze 

v tom, že se nesmí zajít do jakéhokoli z obou extrémů. Dle poznatků autora se však 

odborná i méně odborná veřejnost alespoň v otázce optimální sítě tramvajových 

(trolejbusových) linek přeci jen přiklání spíše k síti s větším počtem linek a delším 

intervalem. Avšak ohledně sítě městských autobusových linek se veřejnost přiklání 

spíše k síti s menším počtem linek a kratším intervalem; důvodem je zřejmě fakt, že 

všeobecně je v jakémkoli městě oproti tramvajovým (trolejbusovým) linkám mnohem 

více autobusových linek, jejichž síť je značně roztříštěná, mnohdy i nepřehledná (a tedy 

i obtížně zapamatovatelná), interval autobusových linek je oproti linkám tramvajovým 

značně různorodý a zpravidla i delší. Veškeré poznatky plynoucí ze dvou základních 

možných uspořádání linek v síti shrnují dvě následující tabulky 1 a 2 (z nich může 

plynout, že síť mnoha linek s delším intervalem je výhodnější, avšak záleží také na tom, 

jaká váha se přikládá faktorům uvedeným v tabulkách). 
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Tabulka 1 Síť mnoha linek s delším intervalem 

Výhody Nevýhody 

málo přestupů či bez přestupu nutnost pamatovat si mnoho tras mnoha 

linek (nepřehledná síť) 

pohodlné pro cesty se zavazadlem náročné na proklady, které nemusejí ani 

vyjít 

protože cestující není vázán přestupem, 

zpoždění linky při cestě bez přestupu 

tolik nevadí 

 

při použití jízdenky pro jednotlivou jízdu 

má cestující větší jistotu, že se v rámci 

její platnosti dostane do cíle 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 2 Síť menšího počtu linek s kratším intervalem 

Výhody Nevýhody 

stačí si pamatovat jen malý počet linek 

(přehledná síť) 

mnoho přestupů, často s dlouhým 

přesunem  

nenáročné na proklady nepohodlné pro cesty se zavazadlem 

 zpoždění linky je příčinou ujetí dalšího 

spoje 

 při použití jízdenky pro jednotlivou jízdu 

může vlivem ujetí dalšího spoje vypršet 

její platnost  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jako zajímavé a vhodné, i když doposud málo rozšířené, jsou přestupní body u 

zastávek s úpravou pěšího přesunu „hrana – hrana“, nebo vertikálně, kdy jsou oba obory 

dopravy vedeny kolmo na sebe ve dvou výškových úrovních. Přestup „hrana – hrana“ 

představuje stav, kdy oba dopravní obory jsou v jedné rovině vedle sebe, takže cestující 

nemusí překonávat žádné překážky [1]. 

„Pro návrh městského dopravního systému jsou důležité i průzkumy názorů 

cestujících na optimální vybavení a funkci dopravního systému. Z provedených 

průzkumů názorů cestujících vyplývá: 

 přímé jízdy bez přestupu jsou nejpřitažlivější, cesty s jedním přestupem 

jsou přijatelné, se dvěma přestupy ještě možné, ale s více jak dvěma 

přestupy zcela nevyhovující 

 optimální interval v MHD je do 8 minut a interval delší než 20 minut je 

zcela nevyhovující“ ([1] ; str. 23 a 24) 

Co se týče příměstských autobusových linek, je jejich interval oproti městským 

autobusovým linkám zpravidla výrazně delší, což je vzhledem k jejich trase vedoucí 

vesměs přes malé obce logické. Není tu tak prakticky žádný prostor k rozhodování, zda 
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zvolit síť s menším či větším počtem linek, protože kdyby byla zvolena síť s větším 

počtem linek, byl by interval každé takové linky extrémně dlouhý a působilo by to 

velice kontraproduktivně. Sice by bylo přímé spojení z určité malé obce do velkého 

množství dalších obcí pomocí velkého množství linek, ale toto spojení by vzhledem 

k velmi slabým vazbám mezi některými obcemi prakticky nebylo využívané. Navíc by 

při jízdě z města do dané malé obce docházelo k tomu, že dané linky by odjížděly 

z několika různých míst na okraji města, takže by cestující musel nosit v hlavě nebo 

s sebou několik JŘ a podle toho, kolik je zrovna hodin, dojet prostředky MHD na 

takový terminál, od kterého daná linka odjíždí v nejpříhodnější dobu. 

Příměstské autobusové linky rovněž nemohou plošně obsloužit určitý region na 

určitou světovou stranu od města, neboť s rostoucí vzdáleností od města se čím dál více 

projevuje jejich liniový charakter. Daná linka může jet jen po jedné linii (tedy silnici) a 

obsluhovat jen obce na ní ležící. Z tohoto důvodu není možné, aby všechny obce 

v jakékoli vzdálenosti od města byly obsluhovány přímou linkou vedoucí do města. 

Není to možné proto, že by na terminál na okraji města přijíždělo takové množství 

autobusů, které by tento terminál nemohl pojmout. Řešením tedy je, vést z města 

přiměřené množství linek a v určitém místě v regionu vytvořit přestupní místo 

s garantovaným přestupem na návazné autobusové linky. Dá se říci, že toto řešení 

pracuje s principem konsolidace a dekonsolidace zásilek používaným v logistice. Jediná 

drobná nevýhoda tohoto řešení je, že některé obce se musí spokojit s tím, že mají do 

města spojení pouze s přestupem, byť garantovaným, s čímž však souvisí riziko 

přelévání zpoždění z jedné linky na druhou.       

Též je vhodné zmínit, že výraz „optimalizace“, který se nikoli ojediněle používá, 

je poměrně ošemetný. Přestože tento výraz navozuje pocit, že po implementaci 

optimalizace bude provoz VHD např. v určité oblasti optimální, je nutné si uvědomit, ze 

kterého úhlu pohledu je na tento nový stav nahlíženo. Cestující totiž ne vždy může 

považovat stav po implementaci optimalizace stejně pozitivně, jako organizátor IDS, 

který jej navrhl a realizoval. Proto je nutné, se při setkání s tímto výrazem, mít „na 

pozoru“ a nedomnívat se, že se vždy jedná o zlepšení stavu. Každopádně by bylo 

ideální, pokud by se tento výraz spojoval pouze s pozitivními změnami jak pro 

organizátora, tak i pro cestujícího. Pohnutky, které mohou vést organizátora IDS 

k optimalizaci, jsou např. tyto: 

 nová zástavba v příslušné lokalitě  

 zřízení nové dopravní stavby (metra, tramvajové tratě apod.) 
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 již nevyhovující stávající linkové vedení 

 inspirace jiným IDS (tuzemským či zahraničním) 

 změna (zpravidla snížení) objemu peněžních prostředků jdoucích 

z příslušné veřejnoprávní (ojediněle i ze soukromoprávní) korporace, která 

daný IDS financuje či spolufinancuje 

Výše uvedený výčet je sice jen demonstrativní, avšak důvody optimalizace 

uvedené v tomto výčtu se mohou navzájem prolínat.  

Lze též konstatovat, že IDS se dá přirovnat k organismu, který je velmi složitý a 

provázaný a tím pádem i citlivý na jakékoli změny, neboť změna jedné skutečnosti, 

např. při optimalizaci, může mít vliv na skutečnosti, které zůstaly nezměněny a v 

krajním případě tak může nastat dominový efekt v podobě zhoršení se kvality VHD jak 

v optimalizované oblasti, tak i jinde. Je tedy nutné, vždy domýšlet, jaké důsledky 

s sebou určitá změna nese. Nejjednodušším příkladem může být interval jedné 

konkrétní linky, který očima organizátora IDS není vyhovující, ať již jako krátký, nebo 

dlouhý. Pokud by byl příliš krátký, nabízelo by se, jej prodloužit. Tento úkon ale není 

možné provést „od stolu“. Je nutné znát další informace, minimálně délku tohoto 

„krátkého“ intervalu. Pokud je např. 2 minuty a existovaly by zde důvody jej prodloužit 

na 4 minuty, jedná se přeci jen o odlišný případ, než kdyby byl interval 30 minut a 

existovaly by důvody jej prodloužit též na dvojnásobek, tedy na 60 minut. Je nutné si 

totiž uvědomit, že od určité hodnoty intervalu je VHD pro cestujícího neatraktivní a 

počet cestujících tak bývá v daném spoji linky s nově prodlouženým intervalem 

paradoxně nižší, než před prodloužením intervalu, ač by se někomu mohlo zdát 

logičtější, že při prodloužení intervalu linky se cestující se zrušených spojů „přelijí“ do 

zachovaných spojů a zvýší tak jejich obsazenost. Analogicky, pokud se intervaly na 

lince zkracují, může se její obsazenost paradoxně zvýšit, protože její kratší interval má 

potenciál přilákat cestující. 

 

1.6 Povědomí o integrovaném dopravním systému a 

jeho atraktivita 

Přestože IDS není příliš nový systém, cestující veřejnost se tento systém doposud 

nenaučila efektivně využívat, i když povědomí veřejnosti o IDS se stále zlepšuje. V BID 

je toto povědomí cestujících jistě nižší než v PID, neboť IDS BID stále není zcela 

dotvořen a i to, co BID doposud nabízí, tu neexistuje příliš dlouho. Přesto ani cestující 



27 

 

v PID stále ještě nedocenili význam železnice na území Prahy, tj. městské železnice. 

Existuje stále příliš velké množství lidí, kteří se při svých cestách po Praze doposud 

nenaučili používat vlak a volí pouze běžné dopravní prostředky MHD. To může být 

např. jednak „odstrčeností“ železničních stanic a zastávek od MHD (jak bylo již 

několikrát zmíněno), delšími intervaly oproti MHD, ale i dalšími faktory. V Bratislavě 

je využívání vlaku na území města velice omezeno, a to vzhledem k tamější nevýhodné 

železniční síti. 

Čím větší povědomí o IDS (nebo alespoň o MHD) bude, tím může být větší 

naděje na přesun lidí z IAD do VHD. Vzhledem k tomu, že průměrná velikost zabrané 

dopravní plochy (veřejného prostoru) pro přepravu jednoho cestujícího je např. 

u tramvaje 1,95 m
2
, u autobusu 3,1 m

2
 a u osobního automobilu 37,7 m

2
, není vůbec 

marné, povědomí lidí o IDS zvyšovat. Nejméně náročná na zábor plochy tak je kolejová 

doprava [1]. 

Zvyšování povědomí lidí o IDS a jejich nalákání do VHD je jistě dlouhodobý 

proces, který je ovlivněn mnoha faktory, nicméně každý motorista ví, že svým 

automobilem se dostane přesně „odkudkoli kamkoli“, tj. „z domu do domu“, takže 

nemusí řešit docházkovou vzdálenost z výchozího místa na nejbližší zastávku a 

docházkovou vzdálenost z cílové zastávky na místo určení. Musí-li člověk při své cestě 

ještě přestupovat, může ho ještě odradit i nepohodlný pěší přesun v rámci určitého 

přestupního uzlu. 

Aby tento dlouhodobý proces nalákání lidí do VHD byl úspěšný, je nutno dodržet 

přiměřené hodnoty následujícího ukazatele vyjadřujícího potřebnou k překonání 

vzdálenosti od začátku do cíle cesty: 

T = TP + TČ + TJ + TT 

Zde T   celková doba cesty, 

TP   doba potřebná k pěšímu překonání vzdálenosti od začátku cesty k nástupní 

zastávce VHD a od výstupní zastávky k cíli cesty, 

TČ = doba čekání na dopravní prostředek na zastávce, 

TJ   doba jízdy, 

TT   doba potřebná na přestup včetně čekací doby na dopravní prostředek 

v přestupní zastávce [1].  

Někteří odborníci na VHD se domnívají, že její atraktivitu může zvýšit zavedení 

VHD zdarma, ale jen v rámci MHD. Přestože se tu a tam v malých městech MHD 

zdarma realizovala, z větších měst se k tomuto kroku pravděpodobně odhodlalo zatím 
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jen město Tallinn, hlavní město Estonska, a to od 1. 1. 2013. MHD zdarma tam však je 

jen pro občany s trvalým bydlištěm v Tallinnu [63].  

 

1.7 Trendy v integrovaných dopravních systémech  

Trendy v IDS (ale i v celé VHD vůbec) se jasně ubírají směrem k intenzivnímu 

využívání informačních technologií, které se stále zdokonalují, byť je velmi těžké, se 

v nich profesionálně orientovat. Do VHD tak již vstoupily čipové karty (každá z nich 

ale zpravidla platí pouze na omezeném území, takže kdo chce cestovat za výhodnější 

cenu na území celého státu všemi prostředky VHD, musí vlastnit velké množství 

různých karet), preference VHD na křižovatkách může být řešena pomocí GPS, existují 

SMS jízdenky, mobilní internet, nepřeberné množství aplikací, postupně se zavádí wi-fi 

do dopravních prostředků, zavádějí se stránky (účty) dopravců nebo koordinátorů na 

Facebooku apod. Ve VHD tak snad již neexistuje dílčí tematický okruh, do kterého by 

alespoň nějakým způsobem nepromlouvaly informační technologie. 

V souvislosti s tím se cestující mezi sebou stále více polarizují tak, do jaké míry 

informační technologie při přepravě VHD využívají. Zatímco převážně mladá generace 

si spojení operativně hledá v „terénu“ pomocí chytrých telefonů a mobilního internetu, 

dávají mnozí stále ještě přednost vyhledávání si spojení na internetu pouze z domova 

(příp. s kombinací tisku papírových JŘ), ovšem stále mnoho lidí, převážně z řad starší 

generace, si spojení doposud hledá fyzickým příchodem na zastávku a opsáním si 

odjezdů příslušné linky na papír, příp. se na spojení zeptá v infocentru. Bariérou pro 

tyto lidi může být jednak nedůvěra či strach z používání nových technologií, ale i 

mnohem praktičtější důvody, jako např. obava z nepochopení ohledně správného 

použití dané technologie a přestože na veškerou elektroniku existují návody, i ty ale 

nemusí každý správně pochopit a v případě nejasností tak je obtížné, sehnat někoho, 

kdo by příslušný dotaz zodpověděl. 

Na druhou stranu, aby si cestující mohl při poznávání neznámých měst a regionů 

pružně nacházet informace o dopravním spojení, bez mobilního internetu se neobejde. 

VHD totiž klade značně vysoké nároky na informovanost cestujícího, ovšem ten si musí 

tyto informace nějak zjistit a v případě, že daný „terén“ nezná, musí se k němu dostat 

skutečně velké množství informací, např. kde je zastávka a kudy na ni jít, kam se z té 

zastávky prostředkem VHD dostane, v kolik hodin mu jede spoj, kde má přestoupit, 

kudy musí jít na další spoj (ne vždy je totiž v přestupních uzlech napsáno, kudy musí 
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cestující jít), příp. si ověřit (což lze někdy těžko), zda je přestup garantovaný, na jaké 

zastávce má vystoupit a kudy musí dojít do cíle. Cestujícímu by se také hodila 

informace ohledně ceny jízdného, a pokud cestuje třeba s jízdním kolem anebo lyžemi, 

musí si ověřit, zda a za jakou cenu mu budou tyto věci přepraveny. Toto vše je ale 

náročné na přenos dat, navíc musí uživatel brouzdat mezi několika internetovými 

stránkami, protože ne na všechny výše uvedené věci je schopna jediná webová stránka, 

např. vyhledávač spojení (IDOS, CP nebo vyhledávače na stránkách DPP, DPB apod.), 

odpovědět. Další komplikací je, že některé vyhledávače spojení umějí vyhledávat jen 

některé druhy dopravních prostředků nebo hledají jen v rámci omezeného území. Navíc 

ne vždy vyhledávač spojení najde nejvýhodnější spojení; někdy dá málo, někdy zas 

příliš mnoho času na přestup (takže by se přesup s přehledem stihnul i pozdějším 

spojem), někdy najde spojení po méně vhodné (delší) trase apod. Proto je kolikrát 

výhodnější, když si uživatel hledá spojení „manuálně“, tj. pro každý použitý dopravní 

prostředek zvlášť, ale to je zase časově náročnější.   

Poměrně nová věc je funkce Veřejná doprava na Mapách Google [40], která 

oproti vyhledávači spojení umí i ukázat na mapě, kudy musí cestující jít z výchozího 

místa na nástupní zastávku a kudy musí jít z výstupní zastávky do cíle. Bohužel však 

není pokryta Bratislava ani okolí a v rámci PID neumí tato funkce vyhledávat vlaky a 

není to nikde napsáno, cestujícímu se tak při zadání spojení např. z Prahy do Českého 

Brodu najde jen cesta zdlouhavou oklikou regionálními autobusy, a tak tuto funkci 

nelze plně využít. Tato skutečnost může znamenat problém i pro cestování byť jen po 

Praze, neboť spojení z mnohých pražských lokalit na okrajích Prahy je založeno na 

přepravě autobusem k nejbližší železniční stanici nebo zastávce, odkud jede návazný 

vlak do centra Prahy. 

Ve výčtu toho, které internetové stránky nebo které aplikace co umí a neumí, by 

se dalo ještě dlouze pokračovat. Všichni tito pomocníci však zpravidla mají jednoho 

společného jmenovatele, a tím je neúplnost a rozdrobenost. Co se dá najít na jedné 

internetové stránce, se nedá najít na druhé, ale co se dá najít na druhé, se zas nedá najít 

na první apod. Je tedy nutné, se mít při vyhledávání spojení na pozoru a nenechat se 

„napálit“ např. výše uvedeným doporučovaným spojením z Prahy do Českého Brodu 

regionálním autobusem, když je tam možnost dojet mnohem rychleji vlakem. 

Dalším moderním trendem je postupné otevírání se dopravců nebo koordinátorů 

široké veřejnosti, a to i v méně formálním styku. To se děje pomocí toho, že tito 

dopravci nebo koordinátoři mají zřízenu stránku (účet) na Facebooku a každý 
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potenciální cestující tam může pokládat dotazy a pokud je tento dotaz v mezích 

slušnosti (bohužel, ne všichni tak činí), příslušný pracovník na tento dotaz odpoví. To je 

výhodné, neboť podobný dotaz mohou mít i jiní lidé a ti si pak otázku a odpověď pouze 

přečtou a nemusejí tak na dopravce nebo koordinátora vznášet stejný dotaz. Ne každý si 

však příslušné stránky na Facebooku prohlíží, takže dopravce nebo koordinátor tak na 

stejný dotaz musí přesto odpovídat, např. přes telefon nebo e-mail. Je samozřejmé, že 

pro komunikaci na formální úrovni, např. ohledně složitějšího dotazu, příp. stížnosti, je i 

nadále nejvhodnější používat např. klasickou nebo elektronickou poštu. Každopádně 

jsou stránky na Facebooku velice dobrým počinem, který za určitých okolností může 

zvýšit povědomí nebo oblibu u VHD. Ne všichni dopravci nebo koordinátoři však 

stránky na Facebooku mají. Tak např. ROPID, DPB nebo ZSSK své stránky na 

Facebooku mají, ale BID, DPP, nebo ČD tyto stránky zatím nemají. 

Dobrým trendem je i vydávání papírových JŘ. Samozřejmě není možné vydávat 

zdarma papírové JŘ všech linek v IDS, nicméně např. již několikátým rokem vydává 

ROPID kartičkové JŘ všech vlakových linek nejen v celé PID, ale i v širším okolí. Ty 

jsou velmi oblíbené i přesto, že s rozmachem mobilního internetu význam těchto 

papírových pomocníků již není takový, jaký býval ještě před jeho masovějším 

rozšířením. Velké množství cestujících (kteří jsou nejspíše stále ještě ve většině) se tak 

stále drží hesla „papír je papír“. Navíc, na elektronické pomocníky není vždy 

stoprocentní spolehnutí (např. slabý signál, vybitá baterie apod.), nebo nemusejí být 

vždy výhodní (používání mobilního internetu na území cizího státu je dražší), nebo ne 

zcela komfortní (zorientování se ve složitém schématu sítě linek v příslušném IDS na 

malém displeji elektronického zařízení). Na druhou stranu, JŘ nebo linkové vedení se 

může změnit, což se v IDS a především v MHD děje často, a tak nemusejí být papírové 

podklady již aktuální. Jako nejvhodnější se tak při cestování VHD může jevit 

kombinace papírových i elektronických podkladů. 

Čím dál častěji se např. v papírových informačních materiálech od dopravců nebo 

koordinátorů objevuje tzv.  R kód (z angl.  uick Response, tj. rychlá reakce), který 

v sobě ukrývá určitou textovou informaci. Tato informace v sobě skrývá např. přímý 

odkaz na danou internetovou stránku, v dopravním prostředí se tak může jednat třeba o 

odkaz na internetovou stránku s celosíťovým plánkem příslušného IDS. Cestující ale 

musí mít zařízení, které umožňuje  R kód přečíst (tím je třeba chytrý telefon) a zároveň 

musí mít aktivován mobilní internet, aby si mohl prohlédnout příslušnou internetovou 

stránku. 
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Další poměrně moderní záležitostí jsou čipové karty, které jistě mají své výhody, 

ale i stinné stránky. Tak např. v PID se používá Opencard, která je údajně málo 

zabezpečena a lze ji prý poměrně snadno prolomit (a paradoxní přitom je, že běžný 

uživatel se ani s pomocí internetu nedozví, do kdy mu platí předplatní časová jízdenka 

na této kartě). Bratislavskou městskou kartu, používanou v BID, však prolomit nelze 

[68]. 

Dále se začínají objevovat aplikace, do kterých zúčastnění uživatelé píší, kde se 

nacházejí revizoři. Jedná se o aplikaci FareBandit, která je založena na sdílnosti 

uživatelů a tam, kde zúčastněný uživatel vidí revizora, vloží do databáze příslušné 

informace, které se pak zobrazují dalším zúčastněným uživatelům. Tato aplikace 

funguje pro Prahu, ale pro Bratislavu zatím ne. Přestože právníci nevidí na této aplikaci 

nic nezákonného, protože na toto jednání žádný paragraf ani neexistuje, lze tuto aplikaci 

považovat minimálně za neetickou. Otázkou zůstává, zda tato aplikace nenarazí při 

svém masovějším rozšíření např. na tyto limity, kterými může být používání aplikace i 

mezi revizory (ti tak mohou značně zkreslovat informace o jejich skutečném výskytu), 

nebo používání aplikace zlomyslnými cestujícími, kteří ve snaze vyprázdnit přeplněné 

vozidlo přidají nepravdivý příspěvek o existenci revizora v tomto vozidle. Dalším 

limitem, který je patrný již nyní, je fakt, že revizoři během své směny často mění svá 

stanoviště, takže informace v aplikaci rychle zastarávají. S ohledem na tyto limity tak 

není příliš pravděpodobné, že by černí pasažéři získali s touto aplikací zvlášť velkou 

jistotu, že nenarazí na revizora [42]. 

  

1.8 Financování 

Přestože se tato práce orientuje na IDS především z pohledu cestujícího, není na 

škodu, alespoň ve velmi hrubých a obecných rysech nastínit, jak financování určitého 

IDS probíhá, a to i přesto, že toto téma je cestujícímu využívajícímu VHD, skryto. 

Potřebné finanční prostředky pro zdárný chod příslušného IDS jsou získávány z: 

 jízdného 

 veřejného sektoru (v drtivé většině) 

 soukromého sektoru (sporadicky) 

Tyto finanční prostředky jsou pak přerozděleny (pomocí rozúčtování neboli 

klíčování) jakožto kompenzace příslušným dopravcům tak, aby měli přiměřený zisk. 

Toto přerozdělení není jednoduchou záležitostí, neboť ve vlacích se cestující může 
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odbavit buď za tarif IDS, nebo za tarif železničního dopravce. Proto ve vlacích 

pravidelně probíhají průzkumy, které mají za úkol zjistit, do jaké míry jezdí cestující na 

jízdní doklady IDS, nebo na jízdní doklady železničního dopravce. 

Z veřejného sektoru jsou finanční prostředky na jednotlivé linky získávány dle 

toho, kudy tyto linky jezdí. Pokud jezdí na území jádrového velkoměsta (Praha nebo 

Bratislava), toto velkoměsto všechny tyto linky na svém území také financuje. 

V případě, že se jedná o regionální linky začínající na území jádrového velkoměsta a 

končící mimo jeho území, dotuje poměrnou část velkoměsto a poměrnou část kraj či 

příslušné obce. Pokud linka jede pouze v regionu, dotuje ji pouze kraj či příslušné obce. 

Soukromý sektor financuje linky jen málokdy. Většinou se jedná o 

spolufinancování společně s veřejným sektorem, jako je tomu např. na lince PID č. 218 

jedoucí k Obchodnímu centru Šestka (toto obchodní centrum ji spolufinancuje) nebo na 

lince č. 354 jedoucí do zast. Jirny, DHL (spolufinancuje ji logistická společnost DHL). 

V rámci BID spolufinancování linek ze soukromého sektoru není. Avšak může se jednat 

i o případy, kdy soukromý sektor financuje příslušnou linku zcela, např. k nákupním 

centrům; takové linky ovšem nepatří pod IDS a proto nejsou ani zakresleny v pláncích 

linkového vedení. Na těchto linkách je přeprava sice zdarma, avšak je obvykle nutno jet 

touto linkou až na konečnou zastávku k obchodnímu centru, výstup v nácestných 

zastávkách je většinou zakázán. Analogicky se tak děje i při jízdě opačným směrem.  

Protože jsou finanční prostředky na jednotlivé linky získávány v drtivé většině 

z veřejného sektoru, je tak provoz linek v IDS závislý na veřejných rozpočtech, které 

jsou v současné době velmi napjaté, a to jak na území IDS PID, tak i IDS BID. Z tohoto 

důvodu mnohdy dochází v rámci trvalých změn k prodlužování intervalu nebo k rušení 

spojů na zejména na méně vytížených linkách. 
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2 Pražská integrovaná doprava 

 

2.1 Základní charakteristika PID 

PID je založena na pásmovém uspořádání, které lze charakterizovat jako systém 

pásem ve tvaru soustředných kružnic kolem sídelního jádra, tedy Prahy. Toto 

uspořádání je pro cestujícího na první pohled přehledné a srozumitelné [4], ovšem 

tvrzení o přehlednosti a srozumitelnosti je mnohdy pouze zdánlivé, neboť se v mnohých 

případech objevují určitá „ale“ (viz kapitola 2.4.2). Do systému PID je zařazeno celkem 

6 druhů dopravních prostředků (metro, tramvaj, autobus, vlak, lanová dráha, přívoz). 

„Systém PID je založen na preferenci páteřní kolejové dopravy (metro, tramvaje, 

železnice), autobusová doprava je organizována především jako návazná k terminálům, 

budovaným u stanic kolejové dopravy.“ ([4] ; str. 272) 

Využít systému PID mohou i motoristé, kteří mohou kombinovat individuální a 

hromadnou dopravu prostřednictvím záchytných parkovišť P+R (zpravidla na okrajích 

Prahy), nabízejících příznivou cenu za parkování a majících za cíl, omezit vjezd IAD do 

centra města. Tato parkoviště tak motoristům umožňují částečně využít služeb VHD, 

např. z důvodu, že regionální linka z jejich obce jim nejede ve vyhovující časové poloze 

[55]. 

Do IDS PID je zapojených celkem 17 dopravců [49], přičemž dopravcem u všech 

linek metra, tramvají, u většiny městských autobusových linek a u menšiny regionálních 

autobusových linek je DPP. Logo PID je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Logo PID 

 
Zdroj: [52] 
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2.2 Dopravní prostředky zařazené do PID 

2.2.1 Metro 

Metro jezdí pouze na území Prahy, a to tři linky, všechny jen v denním provozu: 

 A (označuje se zelenou barvou) 

 B (označuje se žlutou barvou) 

 C (označuje se červenou barvou) 

Všeobecně by se dalo říci, že metro je jediný dopravní prostředek, který se dá 

v rámci pražské MHD, na rozdíl od páteřních tramvajových a autobusových linek, o 

kterých se též zmiňuje kapitola 2.5, skutečně považovat za páteřní. Oproti (i páteřním) 

tramvajovým a autobusovým linkám se metro vyznačuje kratším intervalem (ve špičce 

pracovního dne 2 až 3 minuty, tedy kromě úseků, do kterých zajíždí pouze každý druhý 

spoj metra), mnohem vyšší rychlostí, kapacitou a vzhledem k podpovrchovému provozu 

nezávislému na často nepropustných ulicích i (až na výjimky) absencí zpoždění. 

Nevýhodou metra je, že se nehodí pro cestování na kratší vzdálenost, neboť 

mnohé stanice jsou umístěny hluboko pod povrchem a pěší přesun na nástupiště metra a 

od něj prodlužuje celkovou dobu cesty. Toto je nutno zohlednit i při přestupech z metra 

na jiné dopravní prostředky; i po vyjití na povrch musí cestující zejména v autobusovém 

terminálu ujít mnohdy ještě stovky metrů. Další nevýhodou metra je, že zdaleka nejede 

do všech míst. Sice dochází ke stavbě nových úseků, nicméně v posledních letech to 

spíše vypadá, že nové úseky metra vedou do míst, ve kterých není příliš velká zástavba. 

Příkladem může být prodloužení linky C do Letňan (byť se v jeho rámci zlepšila 

obsluha alespoň velkého sídliště na Proseku), prodloužení linky A do Depa Hostivař 

nebo v současné době budované prodloužení linky A na jejím opačném konci do 

Motola; všechna tato prodloužení tak sledují spíše zájem politický, než zájem 

cestujících. Naproti tomu, mnohem potřebnější výstavba nové linky D do velkých 

sídlišť v Krči a Libuši se neustále odkládá. Vášnivé diskuze, obzvláště po realizaci 

úsporných trvalých změn ze září 2012, nastíněných též v kapitole 2.5, vzbuzuje i 

zamýšlené rozšíření mobilního a internetového signálu i do tunelů metra, které je 

finančně náročné.  

 

2.2.2 Tramvaj 

I tramvaj jezdí pouze na území Prahy (i když se občas hovoří i o prodloužení 

tramvajových tratí do přilehlých mimopražských obcí, to však s ohledem na napjaté 
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rozpočty zatím není reálné, i s ohledem na fakt, že se doposud nezačaly stavět ani 

mnohem potřebnější tratě na území Prahy). Na rozdíl od metra však patří k 

operativnějšímu a u mnohých cestujících i k oblíbenějšímu dopravnímu prostředku, a to 

vzhledem k husté tramvajové síti (hustota tramvajové sítě v Praze patří k nejvyšším 

v Evropě). 

V denním provozu vyjíždí na své trasy celkem 21 tramvajových linek č. 1 až 26, 

přičemž č. 13, 15, 19, 21 a 23 nejsou obsazena; v noci je pak v provozu 9 tramvajových 

linek č. 51 až 59, každá v intervalu 30 minut. Tramvajové linky v denním provozu se 

dají rozdělit na tři druhy:  

 páteřní linky: jejich interval je poloviční, než udává tabulka 3 níže a jde o 

linky 3, 9, 11, 17 a 22 

 páteřní svazky linek: interval každé linky z tohoto svazku je stejný, jaký je 

v tabulce 3 a ve společných částech svých tras jede tento páteřní svazek 

vždy dvou linek v souhrnném intervalu jedné páteřní linky (tento svazek 

tedy jede ve vzájemném prokladu dvou linek), jde o linky: 1+25, 5+26, 

10+16, 12+20 

 obyčejné linky: interval a rozsahy provozu každé z těchto linek jsou různé 

a zcela v souladu s tabulkou 3 jsou jen linky 8 a 18, u zbylých linek je 

interval i rozsah provozu různě modifikován a zbylé linky jsou tyto: 2, 4, 

6, 7, 14 a 24 

 

Tabulka 3 Interval obyčejných pražských tramvajových linek (v minutách) 

Období Pracovní den Sobota Neděle 

Ranní špička / ráno 8 15-20 20 

Sedlo / dopoledne 10 15 20 

Odpol. špička / odpoledne 8 15 15 

Večer 20 20 20 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Uvedené informace o charakteristice tramvajových linek nebyly s ohledem na 

tematickou šíři této práce zcela přesné, ale pro základní orientaci postačují. Dále platí, 

že po určité tramvajové trati mohou jet různé kombinace těchto tří druhů tramvajových 

linek v různém počtu. Pokud však v určitém úseku jede jen jedna linka, byť páteřní, 

nemusí být obsluha tohoto úseku vždy spolehlivá; jedná se např. o úsek Vypich – Bílá 

Hora, kde jezdí pouze páteřní linka č. 22. Linka č. 22 totiž projíždí v centru Prahy 

oblastí Malé Strany, která je pověstná silným provozem IAD; ta pomalým popojížděním 
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po tramvajových kolejích prakticky denně způsobuje menší či větší nepravidelnosti v 

provozu tudy jedoucích tramvajových linek. 

I přes velkou hustotu tramvajové sítě je síť zejména v centru Prahy nedostatečná. 

Jedná se např. o Václavské náměstí, příp. i ulice Na Příkopě a 28. října; v těchto místech 

byla v souvislosti se zprovozněním metra tramvajová doprava zrušena, což dodnes 

působí problémy jak mnohým cestujícím, tak i při výlukách, neboť linky z jediné tratě 

v Jindřišské a Vodičkově ulici není kudy smysluplně odklonit. Obnovení provozu 

tramvají na Václavském náměstí by též pomohlo i Vinohradům (kde jezdí tak trochu 

odstrčená linka č. 11), které by tak mohly získat kvalitní spojení s centrem [41].  

 

2.2.3 Autobus 

2.2.3.1 Městský autobus 

Městské autobusové linky, jak již název praví, jezdí pouze na území města, zde 

Prahy, a společně s regionálními autobusovými linkami tvoří nejsložitější a 

nejroztříštěnější síť ze všech dopravních prostředků celé PID (a společně s regionálními 

autobusovými linkami se též vyznačují velkým počtem různých dopravců). Tomu 

odpovídá i velké množství linek; ty městské denní jezdí pod čísly 100 až 299 (ne 

všechna jsou obsazena), jedná se tedy o „stovky“ a „dvoustovky“. U městských nočních 

linek se jedná o „pětistovky“, tedy o linky č. 501 až 515. 

Interval městských autobusů je značně různorodý. Pro snadnější rozlišení linek 

s kratším a delším intervalem je v pláncích zvolena různá barva; linky s delším 

intervalem jsou vyznačeny modře a linky s kratším intervalem pak fialově (tak tomu je i 

na zastávkových označnících). Linky s kratším intervalem jsou označovány jako 

metrobusy. Toto barevné rozlišení je však jen orientační, neboť všechny spoje dané 

linky metrobusu mohou být provozovány jen v části trasy příslušné linky a ve zbylé 

části trasy může být interval mnohem delší, fialové označení však zůstává i na té části 

trasy s delším intervalem. Naproti tomu u linek s delším intervalem stačí, když byť jen o 

trochu překročí třeba jen v jediném časovém období (třeba jen odpolední špička 

pracovního dne) maximální interval stanovený pro metrobus a už se označují modrou 

barvou. 

Maximální intervaly metrobusů jsou vyznačeny v následující tabulce 4. Velmi se 

podobají intervalu obyčejných tramvajových linek v tabulce 3 (takže se téměř dá říci, že 

intervaly obyčejné tramvajové linky jsou prakticky totožné, jako intervaly metrobusu). 
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V souvislosti s tím se tak nabízí otázka, zda by v tramvajové síti nepostačovaly pouze 

obyčejné tramvajové linky (aby se tak zachovala variantnost tras v rámci sítě, přičemž 

počet linek by zvýšil jen minimálně), když interval většiny metrobusů je roven tomu 

maximálnímu. 

 

Tabulka 4 Maximální intervaly pražských metrobusů (v minutách) 

Období Pracovní den Sobota Neděle 

Ranní špička / ráno 7,5 15-20 20 

Sedlo / dopoledne 15 15 20 

Odpol. špička / odpoledne 7,5 15 15 

Večer 20 20 20 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je logické, že nejdelší interval autobusů je v místech s malou hustotou zástavby 

(typicky okraj Prahy) a nejkratší je na sídlištích, zejména na těch, do kterých jezdí 

kolejová doprava jen částečně nebo vůbec (zejm. Bohnice a jihovýchod Prahy apod.). 

Pro městské autobusové linky je příznačné, že v centru Prahy jich moc nejezdí, což je 

s ohledem na výfukové plyny zřejmé. To ale znamená, že při cestě z určitého místa, ze 

kterého jezdí jen autobus, je nutno pro dosažení centra většinou přestoupit na jiný 

dopravní prostředek. S tím také souvisí skutečnost, že velké množství autobusových 

linek plní jen funkci napaječe, tj. z počáteční zastávky na sídlišti jedou k nejbližší 

stanici metra, kde končí. Také tangenciální linky jsou významné (i když jich není 

mnoho); ty spojují okrajové části města bez nutnosti zajíždění do centra. Dále existují i 

jiné typy linek a samozřejmě existuje také mnoho linek, které plní více funkcí současně. 

Pozitivním trendem posledních let je, zavádět autobusovou dopravu i do míst, do 

kterých MHD nikdy nejezdila. Jedná se o místa (v samotném centru, ale i na periferii), 

ve kterých není ani významná, ani nevýznamná zástavba, ale ze kterých byla k nejbližší 

zastávce MHD poměrně dlouhá docházková vzdálenost. Tato místa jsou obsluhována 

nízkokapacitními autobusy a tyto o linky je poměrně velký zájem, např. u hůře 

pohyblivých spoluobčanů. 

Poměrně nenápadným detailem ukazujícím nehomogenitu systému je vyznačení 

přestupů na vlak na JŘ městských autobusů, což patrně souvisí s množstvím různých 

autobusových dopravců. U každého autobusového dopravce totiž nejenže toto 

vyznačení přestupu na vlak vypadá zpravidla jinak, ale i u různých linek stejného 

dopravce je toto vyznačení různé. Stačí si prohlédnout JŘ např. autobusových linek 

č. 121, 172, 173, 262, 269, 273 a 293. U příslušných zastávek v blízkosti těch 
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železničních se na JŘ kombinuje buď stylizované písmeno „S“ symbolizující vlakové 

linky, nebo obrázek vlaku, nebo obojí dohromady, nebo jen poznámka pod čarou, nebo 

také vůbec nic z toho (žádná poznámka není např. u linek č. 121 a 293 v případě 

zastávky Nádraží Krč). Podobný problém panuje i s označením přestupu na přívoz; tak 

např. na přívoz P2 odkazuje jen JŘ linky č. 236, ale JŘ linky č. 112 na něj neodkazuje, 

ač tato linka k němu jede také, přitom u obou autobusových linek je dopravcem DPP. 

Zřejmě by se našly i další kombinace dopravních prostředků, kde tyto detaily nejsou 

řádně (nebo vůbec) ošetřeny, nicméně jde o věci, které by si organizátor ohlídat měl. 

 

2.2.3.2 Regionální autobus 

Regionální autobusové linky mají svou trasu určenu primárně mimo území Prahy; 

na území Prahy začínají svou trasu většinou u terminálů na okraji Prahy, zejména u 

stanic metra. Na území Prahy však zajíždí pouze část regionálních linek, a to těch, které 

mají číselné označení 301 až 399, jedná se tak o „třístovky“. Druhá část regionálních 

linek, jedoucích výhradně po území regionu, má číselné označení 401 až 499, tj. jde o 

„čtyřstovky“; tyto linky mají jeden z konců svých tras zpravidla na vlakovém nebo 

autobusovém nádraží ve středních Čechách a fungují např. jako návazná doprava do 

okolních obcí, do kterých nezajíždí vlak nebo do kterých nejedou přímé regionální 

autobusové linky z Prahy. Jak „třístovky“, tak i „čtyřstovky“, jsou linkami denními (a 

ne všechna čísla jsou obsazena); existují totiž i regionální linky noční, mající číselné 

označení 601 až 610, jedná se tedy o „šestistovky“. Stejně jako u městských autobusů, 

je i u regionálních autobusů složitá a roztříštěná síť linek i velký počet různých 

dopravců.  

Regionální autobusy se oproti těm městským zpravidla vyznačují výrazně delším 

intervalem (ovšem panují obrovské rozdíly mezi linkami navzájem, proto nemá smysl 

zde uvádět tabulku s intervaly), který někdy nemusí být ani pravidelný (velmi ojediněle 

se může jednat třeba jen o jeden spoj, který navíc může jet jen v některé dny v týdnu a 

jen v jednom směru trasy; všechny tyto parametry zároveň splňuje regionální noční 

linka č. 608). Časové polohy odjezdů těchto regionálních autobusů jsou mnohdy 

navázány na jiné dopravní prostředky, např. na vlak či na jiný regionální autobus tak, 

aby byl mezi nimi zajištěn přestup, což je vzhledem k intervalu zúčastněných linek 

velice užitečné.  
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2.2.4 Vlak 

Vlaky jezdí v rámci celého území PID a představují poměrně rychlou a pohodlnou 

variantu, jak pro příměstské, tak i městské cestování (oproti metru se vyznačují vyšší 

průměrnou rychlostí), na rozdíl od většiny autobusů jedou zpravidla až do centra Prahy, 

na druhou stranu však vlaky zdaleka nejedou do všech míst, nezastavují tak často a 

jejich interval je oproti MHD delší. Výhodou vlaku je, že má dopravní cestu pouze pro 

sebe, tato výhoda je oproti metru ovšem limitována, zejména na hlavních tratích, 

nutností dělit se o prostor i s dálkovými vnitrostátními i mezinárodními a nákladními 

vlaky, což je např. mezi pražským Hlavním a Smíchovským nádražím velký problém, 

který by se s ohledem na hustou zástavbu mezi těmito nádražími dal vyřešit jedině 

vybudováním městského železničního tunelu, což je ale v horizontu nejbližších let 

mimo realitu [2]. Tento problém také souvisí s tím, že neexistují železniční tratě zvlášť 

pro regionální a zvlášť pro dálkovou dopravu, které jsou v západní Evropě běžné. Další 

nevýhody při cestování vlakem byly částečně zmíněny již v kapitolách 1.4 a 1.6. 

Cestování vlakem je také dehonestováno existencí mnohých zanedbaných stanic a 

zastávek, které jsou počmárané, v okolí se povaluje mnoho odpadků nebo v blízkosti 

pobývají bezdomovci a narkomani, což zneatraktivňuje tento dopravní prostředek.  

Z výkladového hlediska je poměrně náročné, zmínit všechny relevantní 

souvislosti ohledně vlaků, neboť se na mnohé věci dívá z jiného úhlu pohledu ROPID a 

z jiného zase železniční dopravce (do systému PID je zařazen pouze jeden dopravce, a 

to ČD), příp. správce infrastruktury a pro cestujícího tak je složité, aby se zorientoval. 

Tak např. se cestující při svých cestách jistě setká se dvojím označením železničních 

tratí. Jedno z označení se používá v PID; tím je kombinace písmena a čísla, např. S4 

(pro osobní vlaky; toto písmeno se používá v Německu a je odvozeno ze slova 

Stadtbahn   městská dráha, železnice) nebo R4 (pro rychlíky), pokud je číslice stejná, 

jako v tomto případě, jedná se o tutéž železniční trať, písmena rozlišují jen druh vlaku. 

Hovořit v rámci PID o železničních tratích však není úplně přesné, neboť označení, jako 

S4 a R4 se používá pro linky, které mohou a nemusí být totožnou množinou, kterou je 

druhé označení, a tím jsou čísla železničních tratí (zde je tento pojem již na místě) 

uváděná v železničním JŘ. V případě linek S4 a R4 se jedná dle železničního JŘ vesměs 

o trať 091 (ani toto ale neplatí úplně přesně, pro pochopení logiky věci to však 

postačuje). Dvojí označení tu existuje proto, že určitá linka, např. S20, může působit na 

různých železničních tratích nebo že v části jedné železniční tratě může jet více linek 
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„S“ nebo linky „S“ a „R“ zároveň apod. Všechny železniční linky mají vesměs 

příměstský nebo regionální charakter; tak trochu výjimkou je linka S41, která se dle 

železničního JŘ jako jediná neoznačuje číselně, nýbrž jako trať „ML“, což je zkratka 

pro městskou linku, jenže tento pojem není úplně přesný; jedna stanice se totiž nachází 

mimo Prahu, a tou je konečná stanice v Roztokách u Prahy. 

Vlaky v systému PID jezdí (až na výjimky) pouze v denním provozu; jejich 

interval je (také až na výjimky) pravidelný a s ohledem na příslušnou linku a časové 

období činí 15, 30, 60 nebo 120 minut (výjimečně je i jiný pravidelný interval). Do 

systému PID jsou zahrnuty všechny osobní a spěšné vlaky. Rychlíky jsou sem zahrnuty 

také, ale pouze tam, kde jezdí i linky „R“; jedná se pouze o tři směry, a to z Prahy do 

Všetat, Kralup nad Vltavou, nebo do Kladna, všude jinde lze za Tarif PID cestovat jen 

v osobních a spěšných vlacích. Obecně je tarifní problematika u vlaků velmi složitá a 

zabývají se jí kapitoly 2.3.1 a 2.4.2, autor doporučuje i studium zdroje [62]. Dobrou 

pomůckou pro porovnání doposud uvedeného výkladu s obrázkovou verzí je i obrázek 3 

níže, na němž jsou také vyobrazeny skutečnosti, které jsou (zejm. tarifní pásma a různé 

stupně integrace tratí) rozebírány právě v kapitolách 2.3.1 a 2.4.2. 

  

Obrázek 3 Tarifní pásma železnice v PID 

 
Zdroj: [61] 
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2.2.5 Přívoz 

Přívoz, resp. obecnějším pojmem plavidlo, patří společně s lanovou dráhou 

k méně konvenčním, a tedy i oblíbeným dopravním prostředkům. Protože je ale v rámci 

PID zajišťována vodní doprava pouze z jednoho břehu řeky na protější břeh (s výjimkou 

jediné linky P5 mající mezizastávku na Císařské louce), lze obecnější pojem plavidlo 

nahradit konkrétnějším pojmem přívoz.  

Přívozy integrované do PID se nacházejí jen na území Prahy a platí na nich běžný 

Tarif PID. Ve směru po proudu Vltavy jde o pět linek přívozů: P6, P3, P5, P2 a P1. 

Převažující sestupný trend číslování linek tak není pravidelný a chybí linka P4, která 

byla zrušena. Dopravcem na čtyřech linkách přívozů jsou Pražské Benátky, s.r.o., pouze 

na lince P3 je dopravcem Vittus group, s.r.o. Mimo území Prahy, avšak na území IDS 

PID, se nachází také několik přívozů, bohužel ani jeden z nich není do PID integrován a 

také pro ně platí, že je IDOS neumí vyhledat (přívozy v PID však IDOS vyhledat umí). 

ROPID však má zájem na integraci těchto neintegrovaných přívozů do PID, k realizaci 

tohoto záměru však vzhledem ke složitým jednáním dojde nejdříve za několik let [67]. 

Všechny detailní informace o přívozech v PID poskytuje zdroj [56]. 

 

2.2.6 Lanová dráha 

Jedinou lanovou dráhou, a to na území Prahy, integrovanou do PID, je pozemní 

lanová dráha linky LD, jedoucí z Újezdu přes mezistanici Nebozízek na Petřín. Platí na 

ní běžný Tarif PID, dopravcem je DPP, její rozsah provozu je cca 9.00 až 23.30 h a 

jezdí v intervalu 10 až 15 minut [18]. 

 

2.3 Přepravně-právní vztahy 

2.3.1 Tarif 

V návaznosti na kapitolu 2.1 lze upřesnit systém pásmového uspořádání; na území 

Prahy má PID 4 tarifní pásma (někdy jsou též označována jako vnitřní pásma): 

 P (dvojpásmo; je sem zahrnuto metro, tramvaje, městské autobusové linky, 

lanová dráha na Petřín, přívozy, vybrané železniční stanice a zastávky)   

 0 (dojezdové pásmo pro příměstské autobusové linky a pro vybrané 

železniční stanice a zastávky)  

 B (vnější část dojezdového pásma; jsou zde zastávky vzdálené cca 3 až 

5 km od hranic Prahy směrem do centra pro příměstské autobusové linky a 
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železnici, pro předplatní časové jízdenky se pásmo B nezapočítává, je 

součástí pásma 0) 

Dále má PID 7 tarifních pásem mimo území Prahy (někdy jsou též označována 

jako vnější pásma): 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [60] 

Z obrázku 3 na str. 40, na němž jsou pro přehlednost zobrazena jen tarifní pásma 

železnice, lze vyčíst uspořádání výše uvedených tarifních pásem, avšak pásma 6 a 7 zde 

chybějí, neboť do těchto pásem jsou zahrnuty pouze příměstské autobusové linky, 

železnice však nikoli. 

Tarif PID je velmi složitý a závisí na mnoha okolnostech, které jsou dány zejména 

tímto „rozcestníkem“, který naznačuje, podle jakých kritérií se pro daného cestujícího 

odvíjí cena jízdného: 

 dle toho, zda cestující jede jen po Praze, nebo jen po regionu, nebo v obou 

lokalitách a kolik pásem projede 

 dle toho, zda cestující uskutečňuje část své cesty na předplatní časovou 

jízdenku (např. po Praze cestuje na předplatní časovou jízdenku, takže při 

cestě do regionu platí jen za mimopražský úsek) 

 dle věku cestujícího 

 dle ekonomické aktivity cestujícího (zda studuje či nikoli) 

 dle toho, jaký dopravní prostředek cestující použije (pro některé kategorie 

cestujících totiž platí jiné podmínky pro přepravu např. regionálním 

autobusem a jiné podmínky pro přepravu vlakem, od čehož se odvíjí cena 

za přepravu) 

 dle toho, jaký dopravní prostředek cestující použije při cestě jedním 

vnějším pásmem nebo při cestě v rámci dvou sousedících vnějších pásem, 

pokud v obou případech cestuje max. 15 minut (při cestě regionálním 

autobusem platí 12 Kč, při cestě vlakem za Tarif PID pak 18 Kč) 

 dle toho, zda cestující vlastní čipovou kartu Opencard 

Vzhledem k tomu, že se některá tato kritéria mohou navzájem kombinovat, vyšla 

by analýza Tarifu PID s rozebráním všech možných kombinací těchto kritérií na 

samostatnou práci. Je ale potřeba uvést alespoň nejzákladnější informaci, kterou je cena 

jízdenky pro jednotlivou jízdu po Praze; ta je 24 Kč a platí 30 minut, nebo 32 Kč 

s platností 90 minut (obě jsou přestupní). Jízdenku za 32 Kč lze koupit i u řidiče 
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městského autobusu, ovšem s přirážkou 8 Kč, takže cena jízdenky je 40 Kč (zdroj [17] 

uvádí neúplnou informaci ve znění „doplňkový prodej – řidič“ a cestující tak může 

nabýt mylného dojmu, že jízdenku lze zakoupit např. i u řidiče tramvaje). Cena roční 

předplatní jízdenky (základní občanské) pro jízdy po Praze pak činí 4750 Kč a lze na ni 

jet všemi dopravními prostředky PID (což je možné i na jízdenky pro jednotlivou jízdu). 

Potřebné podrobnější informace o Tarifu PID poskytují zdroje [59] a [60]. 

Kromě jízdenek pro jednotlivou jízdu i předplatních časových jízdenek existují i 

méně známé a tedy i méně používané jízdní doklady, které odbourávají některá omezení 

uvedená v odrážkách výše (tj. dle jakých kritérií se pro cestujícího odvíjí cena 

jízdného). Je možno začít tímto jízdním dokladem, který je používaný poměrně hojně, a 

tím je krátkodobá časová jízdenka platná na území Prahy po dobu 24 h za 110 Kč (příp. 

po dobu 3 dnů za 310 Kč); z tarifního hlediska je však zajímavější krátkodobá časová 

jízdenka platná na území celé PID (tedy i na plně i nikoli plně integrovaných 

železničních tratích) po dobu 24 h za 160 Kč, která je používána mnohem méně. 

S uznáním této jízdenky na nikoli plně integrovaných železničních tratích ale mohou 

nastat problémy (viz kapitola 1.2). Jízdenky za 24 Kč, 32 Kč, 110 Kč nebo 310 Kč lze 

za stejnou cenu a se stejnou časovou platností lze pořídit i ve formě SMS jízdenky. 

Všechny jízdenky PID jsou přestupní [19, 47, 62]. 

Skutečně málo známý je jízdní doklad, který lze použít jen v sobotu, neděli nebo 

ve státní svátek. Málo známý je proto, že rozsah jeho použitelnosti i možnosti jeho 

koupě jsou omezené. To svědčí o nedomyšlenosti tohoto jízdního dokladu. Může být 

vydáván ve dvou druzích; buď může mít název „Skupinová víkendová jízdenka region 

Středočeský + MHD Praha“, ten stojí 400 Kč, nebo existuje „Skupinová víkendová 

jízdenka (celá ČR) + MHD Praha“ za 700 Kč. U obou jízdních dokladů platí, že jejich 

platnost končí vždy ve 24.00 h příslušného dne platnosti a lze je zakoupit v předprodeji. 

Zároveň na ně lze cestovat ve skupině až 5 osob, ale maximálně 2 osoby z nich mohou 

být starší 15 let. Omezený rozsah jejich použitelnosti spočívá v tom, že je nelze v plném 

rozsahu použít v celé síti PID; nelze totiž na něj jet regionálními autobusy PID ve 

vnějších tarifních pásmech. Omezené jsou i možnosti jeho koupě; lze jej zakoupit pouze 

v pokladně ČD nebo u průvodčího. Na kterýkoli z těchto dvou jízdních dokladů tak lze 

cestovat linkami PID na území Prahy a na doklad za 400 Kč lze cestovat také vlaky na 

území Středočeského kraje a na doklad za 700 Kč lze cestovat vlaky na území celé ČR, 

přičemž oba doklady platí nejen pro jízdu vlaky ČD, ale i pro jízdu vlaky jiných 

železničních dopravců, ovšem jen některých [60]. 
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2.3.2 Smluvní přepravní podmínky 

S ohledem na různé druhy dopravních prostředků, zařazené do PID, jsou Smluvní 

přepravní podmínky „v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších úprav, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

úprav, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších úprav a 

vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou 

drážní a silniční osobní přepravu (dále jen Přepravní řád) na základě smlouvy o vydání 

jednotných Smluvních přepravních podmínek v provozu metra, tramvají, lanové dráhy, 

autobusů a plavidel PID.“ ([57] ; str. 3) 

Smluvní přepravní podmínky prvotně vycházejí z právní úpravy smlouvy o 

přepravě osob (tj. přepravní smlouvy), která je uvedena v § 760 až 764 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, přičemž přepravní smlouvou je zakoupený jízdní 

doklad. Tato právní úprava v občanském zákoníku však je poměrně stručná a povrchní, 

neboť je v něm odkazováno na přepravní řády, které tuto úpravu blíže specifikují. 

Jedním z těchto přepravních řádů mohou být např. Smluvní přepravní podmínky PID. 

Ještě mezi občanským zákoníkem a přepravními řády však stojí vyhláška Ministerstva 

dopravy ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní 

dopravu (říká se jí též Přepravní řád, ale zde je tím myšlena jen a pouze tato vyhláška a 

nikoli přepravní řády, na které odkazuje občanský zákoník, což působí zmatečně). 

Občanský zákoník tak je lex generalis (všeobecný právní předpis), jemu je podřízena 

vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 175/2000 Sb. jakožto lex specialis (speciální 

právní předpis) a jí jsou (zde) podřízeny Smluvní přepravní podmínky PID. 

Uzavřením přepravní smlouvy vzniká mezi dopravcem a cestujícím závazkový 

právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího řádně a 

včas a závazek cestujícího dodržovat Smluvní přepravní podmínky PID a zaplatit jízdné 

dle Tarifu PID. Obsahem Smluvních přepravních podmínek PID je např. skutečnost, že 

cestující je dále povinen se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu 

jejího plnění prokázat (např. revizorovi nebo průvodčímu) platným jízdním dokladem. 

Nemůže-li se cestující platným jízdním dokladem prokázat, je povinen kromě uhrazení 

jízdného zaplatit i přirážku (pokutu), která činí 800 Kč, v případě nezaplacení do 15 dnů 

pak 1000 Kč i více. V případě zapomenuté předplatní časové jízdenky se přirážka 

snižuje na 50 Kč. V systému PID též dochází k plnění přepravní smlouvy více dopravci, 

kteří si jízdní doklady navzájem uznávají. Smluvní přepravní podmínky PID též 
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upravují např. přepravu přívozy (plavidly), podmínky přepravy osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, podmínky přepravy zavazadel, živých zvířat, dětských 

kočárků, jízdních kol apod. Na úplné znění Smluvních přepravních podmínek PID 

odkazuje zdroj [57]. 

 

2.4 Další fakta o PID 

2.4.1 Webové stránky ROPID a DPP v cizích jazycích 

Jelikož je Praha (příp. její okolí), hojně navštěvována zahraničními turisty, je 

vhodné zmínit, v jakých cizích jazycích jsou tyto stránky též k dispozici a jaké množství 

informací v těchto jazycích nabízejí. V rámci PID cestující hledají informace nejčastěji 

na dvou internetových stránkách, a to ROPID a DPP, které jsou níže zkoumány. 

Stránky ROPID jsou k dispozici v angličtině, ovšem v redukované podobě, např. 

ohledně jízdenek se informuje pouze o těch jednorázových (i když to povětšinou 

postačuje), k jízdním řádům se lze sice dostat pomocí prokliku „Timetables (CZ)“, 

avšak nejprve se člověk ocitne na Portálu jízdních řádů, který je v češtině a teprve po 

kliknutí na konkrétní název dopravního prostředku (ten je ovšem také česky) se zobrazí 

jednotlivé linky s nabízenými jízdními řády. JŘ by ale cizinec měl nalézt i tak, neboť 

názvy dopravních prostředků jsou jak v češtině, tak i v angličtině, vesměs podobné. Co 

se týká infocenter, stránky ROPID nabízejí v anglické mutaci pouze infocentra DPP, ale 

infocentrum ROPID na Hlavním nádraží již nikoli.  

Na stránkách DPP, které jsou kromě anglické mutace i v německé mutaci (také 

v redukované podobě, ale v méně redukované, než stránky ROPID), sice lze najít 

informace i o cenách předplatních jízdenek v příslušných jazycích, na druhou stranu zde 

ovšem není odkaz na jízdní řády. Vzhledem k rostoucímu počtu ruských turistů by bylo 

též vhodné, výhledově zhotovit stránky i v ruštině, neboť z informační praxe autora 

mají tito turisté s latinkou problémy a anglicky příliš nehovoří. 

 

2.4.2 Souvislosti spojené s cestováním v PID 

V této kapitole se za pomoci praktických příkladů rozebírá problematika cestování 

v PID, mnohdy s vazbou na Tarif PID. Ta se může při bližším zkoumání začít 

komplikovat hned z několika hledisek, a to např. tak, že nejvzdálenější tarifní pásma od 

Prahy, tedy tarifní pásmo 5 a zvláště pak 6 a 7, nemají tvar mezikruží (vyskytují se jen 
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na určitou světovou stranu od Prahy), takže někde, např. v oblastech na sever či západ 

od Prahy, je tarifní pásmo 4 tím posledním tarifním pásem. 

Další věc, která je pro cestující obtížně pochopitelná a tedy i obtížně použitelná, je 

ta, že železniční tratě v PID se nacházejí v různých stupních integrace, zjednodušeně se 

dá říci, že tyto stupně jsou 3:  

 Prvním stupněm integrace je plná integrace v rámci PID (v obrázku 3 na 

str. 40 vyznačeno modrými liniemi), což znamená, že v daném úseku 

může cestující využít jak Tarif ČD, tak i jakékoli jízdenky PID. Plná 

integrace v rámci PID je na celém území Prahy, ale na území vnějších 

tarifních pásem je jen částečně. Tento první stupeň integrace je pro 

cestujícího nejpříjemnější, protože mu nabízí nejvíce možností volby 

jízdného. Matematicky se dá říci, že první stupeň integrace je 

podmnožinou druhého stupně integrace.  

 Druhý stupeň integrace představují integrované tratě v PID (v obrázku 3 

vyznačeno černými liniemi). Tam, kde platí tento druhý stupeň integrace, 

může cestující využít pouze Tarif ČD, nebo předplatní časové jízdenky 

PID, nebo krátkodobou časovou jízdenku za 160 Kč, ale nemůže využít 

jízdenky pro jednotlivou jízdu PID. Matematicky se dá říci, že druhý 

stupeň integrace je podmnožinou třetího stupně integrace. 

 Třetí stupeň integrace je sem zařazen pouze pro přehlednost; jedná se totiž 

o tratě, které nejsou v PID vůbec integrovány, ale zároveň se jedná o tratě, 

které by do PID mohly být integrovány. Zde právě jde o případ, kdy 

poslední železniční stanice nebo zastávka je v tarifním pásmu 4, ale 

následující železniční stanice nebo zastávka již není integrována v žádném 

tarifním pásmu, ač by teoreticky měla být integrována v tarifním pásmu 5. 

Příkladem nechť je vlaková linka S9 neboli železniční trať č. 221, kde 

poslední železniční stanicí jsou Čerčany v tarifním pásmu 4, ale 

následující železniční zastávka Mrač se nenachází už v žádném tarifním 

pásmu (patrné i z obrázku 3). Dalším příkladem může být železniční trať 

č. 094 (číslo v systému vlakových linek „S“ zde není přiděleno) z Vraňan 

(tarifní pásmo 4) do Lužce nad Vltavou (není v žádném tarifním pásmu), 

kde je situace ještě závažnější o fakt, že Lužec nad Vltavou je blíže ku 

Praze, než Vraňany. 
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I přes veškerou složitost Tarifu PID se v případě, kdy cestující zahájí svou cestu 

vlakem, objevuje další komplikace. Ač platí, že na tratích s plnou integrací lze cestovat 

na jednotlivé jízdenky, ne ve všech železničních stanicích nebo zastávkách je lze 

zakoupit, neboť pokud zde není automat na jízdenky (v pokladně ČD se jízdenky PID 

neprodávají), nebo je porouchaný, je nutné se odbavit za Tarif ČD. Kde konkrétně se 

automaty nacházejí, lze vyčíst též z obrázku 3 na str. 40. V regionálních autobusech 

tento problém není, tam si lze koupit jízdenku u řidiče. Obecně se na všech železničních 

tratích v rámci PID může cestující vždy odbavit za Tarif ČD. Ovšem zjistit, který tarif je 

výhodnější, je velkým oříškem, neboť záleží na různých okolnostech, zejména na 

vzdálenosti a počtu cestujících. 

Další problematika souvisí s tarifními pásmy a lze ji ukázat na následujícím 

obrázku 4 (ze kterého lze předkládané textové vysvětlení lépe pochopit); cestující 

autobusovou linkou č. 473 z Chlumína (ležícího v tarifním pásmu 2) do 6 km vzdálené 

zastávky Vojkovice, Bukol, přívoz (nacházející se již v tarifním pásmu 4) zaplatí za 

tento krátký úsek 24 Kč. (Přestože tato jízda trvá jen 8 minut, cestující platí úplně 

stejnou částku, jako kdyby projel celou trasu linky 473 z Neratovic, III. ZŠ do Kralup 

nad Vltavou, žel. st., dlouhou přibližně 32 km a trvající těsně pod hodinu.) Ovšem při 

cestě už z Obříství, Dušníky (jsoucí v tarifním pásmu 3) přes Chlumín do zastávky 

Vojkovice, Bukol, přívoz může cestující jet jen na jízdenku za 12 Kč (ovšem 

vyhledávače spojení uvádějí 24 Kč, protože jsou „zmateny“ průjezdem přes tarifní 

pásmo 2), aniž by jakkoli porušil Tarif PID (do limitu 15 minut se vejde); přitom je tato 

trasa delší, než při cestování až z Chlumína. Důvod je prostý; na jízdence je totiž 

napsáno, že byla vydána v tarifním pásmu 3. Cestující sice jede přes tarifní pásmo 2, ale 

v případě, že bude cestující kontrolován revizorem v tarifním pásmu 4, z jízdenky se 

nepozná, že cestující jel vůbec kdy přes tarifní pásmo 2. Ovšem pozor, tento úmysl 

nelze realizovat při cestě opačným směrem, tj. ze zastávky Vojkovice, Bukol, přívoz do 

Obříství, Dušníky, neboť jízdenka byla vydána v tarifním pásmu 4 a autobus jede přes 

Chlumín v tarifním pásmu 2 a tam je třeba se při případné kontrole revizorem prokázat 

jízdenkou pro 3 tarifní pásma za 24 Kč (cesta zpět po téže trase tak je dvojnásobně 

dražší). Souhrnně řečeno, je třeba mít na paměti, že Tarif PID je časový i pásmový, 

takže při cestách potřeba vzít v úvahu obě tyto věci. Jakmile je alespoň jedno z toho 

překročeno, je potřeba si koupit dražší jízdenku. Jak ale uvedl tento příklad, není 

kombinace času a počtu pásem vždy optimální, a proto někdy dochází k výše uvedeným 

paradoxům a anomáliím. 
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Obrázek 4 Tarifní pásma v okolí obce Chlumín 

 

Zdroj: [11] 

 

Následující výklad se zabývá existencí zastávek jsoucích ve dvou tarifních 

pásmech zároveň. Přestože lze na pražskou „tramvajenku“ neboli předplatní časovou 

jízdenku pro Prahu (či na jízdenku pro jednotlivou jízdu určenou pouze k cestě po 

Praze) cestovat jen po území Prahy, existují i dvě oblasti mimo území Prahy, kam je na 

ni možno cestovat bez hrozby pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu. V jedné 

oblasti těsně na jih od Prahy to jsou zastávky Jíloviště, Výzkumný ústav a Jíloviště, 

přívoz a v druhé oblasti těsně na východ od Prahy se jedná o zastávky Šestajovice, 

Pražská; Šestajovice, Balkán; Šestajovice, U školy a Šestajovice, Za stodolami. 

Všechny tyto zastávky v obou oblastech jsou v tarifním pásmu B, 1. Takové zastávky, 

nacházející se ve dvou tarifních pásmech zároveň, mají pro cestujícího ten význam, že 

při výpočtu jízdného, pokud to neodporuje časové platnosti, může cestující jet na 

levnější jízdenku podle toho, zda to z jeho počáteční zastávky vyjde levněji (nebo bez 

jakéhokoli příplatku) do pásma B, nebo do pásma 1; to záleží na tom, z jakého směru 

cestující jede. Ze stejného důvodu existují i zastávky dále od Prahy jsoucí ve dvou 

tarifních pásmech zároveň (např. zastávka Dřínov, u rybníka je v tarifním pásmu 2, 3; 

zastávka Štěchovice je v tarifním pásmu 3, 4 apod.). 

Ve vnějších tarifních pásmech mají předplatní časové jízdenky oproti jízdenkám 

pro jednotlivou jízdu tu výhodu, že v rámci určité cesty není cestující svazován časem, 

ale jen počtem tarifních pásem, které si zaplatil. V praxi to tedy znamená, že 
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pravidelnému cestujícímu s předplatní časovou jízdenkou, který cestuje např. 

příměstskou autobusovou linkou č. 307 ze zastávky Zličín (tarifní pásmo B) do zastávky 

Unhošť, nám. (tarifní pásmo 2) stačí k „tramvajence“ předplatní časová jízdenka pro 2 

vnější tarifní pásma. To je logické, neboť tarifní pásmo B mu pokrývá „tramvajenka“ a 

tarifní pásma 1 a 2 mu pokrývá předplatní časová jízdenka. Odlišná situace ovšem 

nastane, když cestující vlastní „tramvajenku“, ale předplatní časovou jízdenku pro 2 

vnější pásma nemá, takže pojede na jízdenku pro jednotlivou jízdu. Nebude ale moci 

využít jízdenku pro 2 pásma za 18 Kč (která platí maximálně 30 minut), ač by vzhledem 

k počtu projetých pásem byla tato jízdenka odpovídající. Důvodem je, že z poslední 

zastávky v Praze, tedy ze zastávky Depo Zličín trvá cesta do zastávky Unhošť, nám. 

déle jak 30 minut. Cestující si tak musí koupit třípásmovou jízdenku za 24 Kč, která 

platí 60 minut. Pokud cestující nemá ani „tramvajenku“, ani předplatní časovou 

jízdenku pro vnější pásma, bude platit stále 24 Kč, protože kritérium tří pásem je 

splněno a časový limit také. Většinou ovšem nastávají případy, kdy vlastnictví 

„tramvajenky“ vliv na cenu jízdenky má (např. když příměstská linka jede dlouhou 

dobu úsekem na území Prahy). Je tedy důležité, aby cestující vzal všechny tyto 

aspekty v úvahu. To ale není vzhledem k velkému množství možných kombinací vždy 

jednoduché a ojediněle se stává, že i řidiči příměstských autobusů (často kvůli tomu, že 

cestující řidiči nedostatečně vysvětlí svůj konkrétní tarifní případ) chybují. 

Tarifní pásma v PID jsou nespravedlivě rozdělena. Příkladem je obec Záryby 

(tarifní pásmo 3) a nedaleké Čelákovice (tarifní pásmo 2). Ač je vzdálenost ze Zárybů 

do centra Prahy vzdušnou čarou kratší, než z Čelákovic, přesto jsou Záryby ve vyšším 

tarifním pásmu. Toto nespravedlivé rozdělení by se sice dalo napravit zařazením 

některých obcí do jiného tarifního pásma, avšak vhodnější by bylo změnit celé tarifní 

uspořádání PID z pásmového na zónové. 

Dvoupásmová jízdenka pro vnější pásma v ceně 12 Kč neplatí ve vlacích PID. Ve 

vlacích zařazených do PID je tak nutno si koupit jízdenku za 18 Kč, a to i v případě, že 

cestující splní časový i pásmový limit, který je pro jízdenku za 12 Kč potřebný splnit. 

Pro tyto krátké cesty se tak vyplatí využít Tarifu ČD (což si ne každý cestující 

uvědomí). 

Nevýhodou pásmového tarifu je, že jej lze použít i při cestě přes Prahu, což je ale 

výhodné pro cestující bez „tramvajenky“ (nebo s „tramvajenkou“ a zároveň s předplatní 

časovou jízdenkou pro vnější pásma). Cestující tak může jet vlakem např. z Kladna 

(tarifní pásmo 3) do Českého Brodu (tarifní pásmo 3) s pohodlným přestupem ve stanici 
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Praha Masarykovo nádraží (tarifní pásmo P). Tarifní vzdálenost mezi Kladnem a 

Českým Brodem je 65 km při ceně jízdenky pouhých 54 Kč (při použití Tarifu ČD by 

byla cena pochopitelně výrazně vyšší), která platí 180 minut. Za tuto dobu stihne 

cestující s přehledem nejen samotnou cestu, ale ještě by mohl z Českého Brodu využít 

návaznou příměstskou autobusovou linku PID v rámci pásma 3, nebo by se mohl 

v Praze zdržet o něco déle a s ohledem na platnost jízdenky využít služeb MHD. 

V případě zónového tarifu by tato situace nemohla nastat, neboť se na různé světové 

strany od jádrové oblasti nacházejí různé zóny. 

Souvisejícím problémem je skutečnost, že na předplatní časovou jízdenku pro 

určité vnější pásmo lze v rámci tohoto pásma jet jakkoli daleko (toto však nelze činit na 

jízdenku pro jednotlivou jízdu, neboť ta má i časové omezení), čehož lze využít při 

cestách vlakem z Kladna do Kralup nad Vltavou (nebo dále až do Netřeby), která jsou 

shodně v tarifním pásmu 3, a zdejší železniční trať přes jiná pásma nevede; stačí si tak 

zakoupit předplatní časovou jízdenku jen pro jedno (zde třetí) vnější pásmo. 

Některá města ve Středočeském kraji nejsou vůbec obsloužena systémem PID 

(např. Příbram, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Benešov). Mnohá města ve 

Středočeském kraji pak jsou obsloužena systémem PID pouze částečně; tím se může mít 

na mysli např. to, že spojení příslušného města s Prahou pomocí příměstských 

autobusových linek PID je pouze doplňkem k hlavní autobusové lince (linkám), jsoucí 

již ale mimo PID. Příslušné město dále může být obslouženo vlakovými linkami PID 

v různém stupni integrace. Nabízí se tak již velké množství kombinací, do jaké míry je 

příslušné město obslouženo systémem PID. Tzn., že při cestách z Prahy do měst, jako 

Beroun, Dobříš, Neratovice, Mělník, Kladno, Poděbrady nebo Kutná Hora lze jet za 

Tarif PID pouze v omezeném rozsahu; buď je zde omezení u vlaku, autobusu, nebo 

obojího a cestující tak musí být ve střehu. Jediné populačně významnější město ve 

Středočeském kraji, ze kterého lze z Prahy bez obav cestovat všemi autobusovými i 

vlakovými linkami jak na předplatní časové jízdenky, tak i na jízdenky pro jednotlivou 

jízdu, tak jsou pravděpodobně jen Kralupy nad Vltavou (toto kritérium by splňovala i 

další již menší města, jako např. Říčany, Český Brod apod.). 

Síť příměstských autobusových linek PID je velice nerovnoměrná, což je dáno 

existencí systému SID (SID je další IDS na území Středočeského kraje a v porovnání 

s PID jde o značně nevyspělý IDS). Např. na západ od Prahy nejede skoro žádná 

příměstská autobusová linka PID, protože zde působí SID. Do Kladna, největšího města 

Středočeského kraje, tak nejezdí vůbec žádná příměstská linka autobusová linka PID a 
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toto město má dokonce i vlastní MHD, rovněž neintegrovanou v PID. Existence SID je 

velkým problémem, neboť s PID není nijak integrován, což značně znesnadňuje 

cestování. Zároveň zůstává otázkou, zda lze SID vůbec považovat za IDS, neboť: 

 „SID nezahrnuje železniční dopravu, která tvoří páteř veřejné dopravy v 

řadě oblastí 

 SID nezahrnuje MHD v Praze, kam dojíždí většina obyvatel Středočeského 

kraje (za stejný úsek je nutné platit dvakrát) – dochází k neefektivním 

souběhům 

 SID nemá vlastního koordinátora, jízdní řády sestavují sami dopravci – 

není zaručena jejich vzájemná koordinace 

 SID není plnohodnotným IDS, jedná se o tarifní unii vybraných 

středočeských autobusových dopravců bez dopravní koordinace, vazby na 

jádrové město a na železnici“ [58] 

Jelikož je existence dvou IDS ve Středočeském kraji neefektivní, jeví se jako 

nejvhodnější řešení sloučení do jednoho z těchto IDS, což je ale z politického hlediska 

prakticky nemožné, neboť na Krajském úřadu Středočeského kraje se na tuto 

problematiku koukají jinak (ten je pro zachování SID), než na Magistrátu hl. m. Prahy 

(ten je pro zachování PID). Na základě výše zmíněných bodů je poměrně jasné, že 

zaniknout by měl spíše SID. PID má však oproti SID jednu nevýhodu, po jejímž 

odstranění by se dalo se stoprocentní jistotou říci, že PID jednoznačně sofistikovanější, 

než SID; tato nevýhoda PID tkví v tom, že Tarif PID je založen na pásmovém 

uspořádání (SID má zónové uspořádání). V případě, že by v PID došlo ke změně tarifu 

na zónový, došlo by k odstranění některých tarifních komplikací, které jsou uvedeny 

v této kapitole, a zároveň by PID získal oproti SID mnohem lepší postavení. 

 

2.5 Stručné shrnutí trvalých změn uskutečněných 

k 1. 9. 2012 

Velmi stručně a jednoduše řečeno, pohnutky k implementaci těchto změn byly 

dvě hlavní. U té první se jednalo o příkaz z Magistrátu hl. m. Prahy, který spočíval 

v úspoře finančních prostředků vydávaných na MHD v souvislosti s údajně napjatým 

rozpočtem. Na druhou stranu Magistrát finančně krvácí nebo krvácel např. v kauze 

Opencard, tunelu Blanka, předražených IT zakázkách pro DPP, ve vyvádění finančních 
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prostředků z DPP na Panenské ostrovy a finanční prostředky utopené za tyto záležitosti 

představují pouhý nepatrný zlomek toho, na čem se uspořilo na MHD. Druhou 

pohnutkou byla inspirace organizace ROPID v systému páteřních linek (tj. v systému 

menšího počtu linek s kratšími intervaly, ovšem s vyšším množstvím přestupů) 

v německých městech. Tyto dvě pohnutky se následně spojily dohromady. Jejich 

spojením tak vznikla o sice něco přehlednější síť linek, nicméně s hořkou „příchutí“ 

v podobě snížení frekvence spojů v mnohých oblastech, což bylo při uvolnění menšího 

množství finančních prostředků na MHD logickým doprovodným efektem. Podstatné 

však je, že tyto změny se dotkly pouze tramvajových a městských autobusových linek, 

které tvoří jen část IDS PID. Byť se tyto změny týkaly pouze těchto dvou dopravních 

prostředků, jejich rozbor by i přesto vydal na samostatnou práci, a proto je vhodné, 

alespoň v obecné rovině naznačit, proč se jak dle názoru autora, tak dle názoru většiny 

cestující veřejnosti, nesetkal tento systém v Praze s přílišným úspěchem, byť 

v Německu funguje. V německých městech totiž platí, že tam jsou: 

 lépe vyřešené přestupy v přestupních uzlech (např. s minimálně dlouhým 

pěším přesunem, mimoúrovňové přestupy řešené pomocí výtahu apod.) 

 prostředky MHD více segregovány od IAD (např. tramvajové tratě častěji 

vedoucí po samostatném tělese, nikoli po téže komunikaci) 

 povětšinou širší ulice, neboť mnohá města byla po druhé světové válce 

zničena a při stavbě nových domů a ulic se již počítalo s čilejším 

dopravním ruchem 

 lépe vyřešeny preference MHD, např. na křižovatkách 

 k vidění mnohem častěji samostatné pruhy pro autobusy 

 tramvajové tratě povětšinou s menší pestrostí sítě, než v Praze, neboť platí, 

že při méně pestré síti není potřeba mít tolik linek 

Je tedy nutné si uvědomit, že ne všechny poznatky jsou mezinárodně přenosné, a 

to zkrátka proto, že v zahraničí mohou panovat jiné podmínky a souvislosti. 

Nově zavedené páteřní linky v Praze byly od 1. 9. 2012 v autobusovém prostředí 

nazvány jako metrobusy, u tramvají zůstal termín páteřní linky (systém páteřních linek 

v Praze existoval i dříve, jejich význam ovšem nebyl tak zvýrazňován a bylo jich menší 

množství). U tramvají zároveň nebylo na vozidle zvoleno žádné grafické odlišení, které 

by signalizovalo, zda jde nebo nejde o páteřní linku. U metrobusů bylo označení 

metrobusové linky opatřeno rámečkem, a to jak na zastávkovém označníku (to u 
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tramvají také), tak i na digitálních transparentech na vozech. S označením na digitálních 

transparentech na vozech ovšem nastal problém, neboť při pohledu na přijíždějící 

metrobusovou linku bylo její číslo hůře čitelné, protože číslo linky se vlivem existence 

rámečku okolo něj zmenšilo. Toho si cestující samozřejmě všimli a požadovali 

odstranění rámečku. Tomuto požadavku bylo vyhověno s tím, že rámeček byl z 

digitálních transparentů odstraněn na čele i konci vozidla a na boku vozidla zůstal, a to 

dodnes. Na čele i konci vozidla tak byl rámeček k vidění pouze několik týdnů. 

To, že se tyto změny nesetkaly u cestujících s přílišným pochopením, nepřímo 

dokazuje průzkum na internetových stránkách samotné organizace ROPID [48]. Tak 

např. lze z přiložené prezentace vyčíst, že se po těchto změnách prodloužila cesta pro 

19 % oslovených lidí, ale jen pro 6 % se zkrátila (pro zbytek cestujících nedošlo ke 

změně). Též lze vyčíst, a to je z nové koncepce linek i logické, že 11 % lidí musí častěji 

přestupovat, naopak 2 % méně často (pro zbytek cestujících nedošlo ke změně). Dle 

tohoto průzkumu dali cestující průměrnou známku 2,05 (1 je nejlepší, 5 nejhorší). Jiný 

průzkum [37] se zaměřil na konkrétní lokality, např. Stadion Strahov, ve kterých došlo 

ke zhoršení obsluhy a např. z oblasti Šmukýřky (v průzkumu nazváno méně přesně jako 

oblast Kavalírky), ze které po těchto změnách autobusová linka č. 123 již nejede 

k metru, dali cestující velmi špatnou známku 4,49. Všechny průzkumy však mají jednu 

vadu; nedokážou zjistit, kolik cestujících vlivem těchto změn přestalo jezdit MHD a 

začalo využívat IAD. Kdyby totiž v souvislosti s těmito změnami nikdo neměl možnost 

se přesunout do IAD, výsledky průzkumů by pravděpodobně dopadly ještě hůře.   

Dalším problémem je, že deklarovaná roční úspora 406 milionů Kč [53], která 

měla těmito změnami vzniknout, se nekonala, a to vlivem např. dodatečného posílení 

některých linek, nebo že byl do této částky započítán i zrušený prodloužený noční 

provoz metra, k čemuž ovšem došlo ještě velmi dlouho před těmito změnami, přesun 

platících cestujících vlivem těchto změn do IAD apod. Odborníci vzhledem k těmto 

okolnostem říkají, že se nakonec ušetří několikanásobně nižší částka, ba dokonce se 

nemusí ušetřit vůbec nic. 

Změny k 1. 9. 2012 mají i další konsekvence; kromě nevýhod přestupů uvedených 

v kapitole 1.5 (negarantovaná návaznost) se zde ještě kombinuje nevýhoda uvedená 

v kapitole 1.7 (vyhledávač spojení někdy dá málo, někdy zas příliš mnoho času na 

přestup). Organizaci ROPID sice nelze mít za zlé, že podporuje kolejovou dopravu, 

která nezatěžuje město exhalacemi, je ovšem nutno při tom zachovat rozumnou mez. 
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Tak např. zkrácení autobusové linky č. 123 pouze k tramvaji (před změnami jela až 

k metru), se za rozumné rozhodnutí považovat nedá. 

Dle názoru autora se po těchto změnách síť městských autobusových linek spíše 

zpřehlednila, neboť síť autobusových linek bývá v každém městě velice roztříštěná a 

počet těchto linek je velký. Co se však týká tramvajových linek, tam nelze o 

zpřehlednění příliš hovořit, neboť po těchto změnách přibylo linek, které v některých 

obdobích nejedou po celé trase, příp. nejede po celé trase vždy každý druhý spoj, což 

má za následek i větší množství vysvětlivek v JŘ, který se tím znepřehlednil a 

kombinují se zde i vysvětlivky ohledně zátahů do vozoven, které mají stejnou velikost. 

Přestože je snahou organizace ROPID, mít co nejmenší počet linek, který se snížil právě 

se změnami k 1. 9. 2012, zůstává faktem, že u tramvajových linek se po těchto změnách 

snížil jejich počet o pouhé tři z 24 na 21, takže ani v této rovině nedošlo dle názoru 

autora k žádnému významnějšímu zpřehlednění. 
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3 Bratislavská integrovaná doprava 

 

3.1 Základní charakteristika BID 

BID je založena na zónovém uspořádání, které lze charakterizovat jako buňkový 

systém, kdy každá obec (nebo skupina blízko ležících obcí) je určena jedinečnou 

buňkou a jízdné se odvíjí dle počtu projetých buněk. Toto uspořádání je tak poněkud 

složitější, než pásmové (které používá PID), což může být pro cestujícího méně 

srozumitelné [4]. V současné době se systém BID rozprostírá prozatím jen na území 

severně od Bratislavy (avšak do BID se plánuje integrovat okolí Bratislavy na všechny 

světové strany; současné schéma zón je v příloze 2). Do systému BID jsou zařazeny 

celkem 4 druhy dopravních prostředků (trolejbus, tramvaj, autobus, vlak). Následující 

obce mimo Bratislavu, do kterých jezdí bratislavská MHD, se však v systému BID 

nenacházejí (resp. nacházejí, ale s velkými specifiky, kterým se podrobněji věnují další 

kapitoly): 

 Chorvátsky Grob (severovýchodně od Bratislavy; obsluha linkou č. 630) 

 Marianka (severně od Bratislavy; sem sice zajíždí jedna linka v rámci BID 

č. 215, ale také ještě jedna linka bratislavské MHD č. 37, která v BID není, 

avšak v nejbližší době v BID již bude) 

 Rajka (maďarská obec jižně od Bratislavy; obsluha linkou č. 801) 

 Wolfsthal a Hainburg an der Donau (rakouské obce západně od Bratislavy 

obsloužené jednou linkou č. 901) 

Za účelem zachování celistvosti tématu, které je zaměřeno jak na BID (ale jen na 

doposud integrovanou oblast na sever od města), tak i na bratislavskou MHD, se do 

předmětu zkoumání zahrnují i tato čtyři výše uvedená místa. Jelikož administrativní 

hranice Bratislavy přímo sousedí se dvěma státy (což jen nejen evropská, ale i 

celosvětová rarita), Rakouskem a Maďarskem, nachází se trasa linek č. 801 a 901 jen na 

území Bratislavy a na území příslušných zahraničních obcí, takže tyto linky nejedou po 

území jiné slovenské obce, než je Bratislava. Mimořádně excentrická poloha Bratislavy 

vůči zbytku SR tak je do jisté míry limitujícím faktorem rozvoje BID. Dalším 

nepříznivým faktorem je neexistence metra. Záchytná parkoviště P+R se v Bratislavě 

zatím rozvíjejí, už nyní ale existují tato parkoviště v blízkosti zastávek s příznačnými 

názvy „Červený most P+R“ a „Na hriadkach P+R“. 
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Do IDS BID jsou zahrnuti celkem 3 dopravci, a to DPB, Slovak Lines, a.s. a 

ZSSK, přičemž dopravcem u všech linek trolejbusů, tramvají, u městských 

autobusových linek a u regionálních autobusových linek č. 37, 630, 801 a 901 je DPB. 

Dopravcem na zbylých regionálních autobusových linkách je Slovak Lines, a.s. a na 

všech železničních linkách pak ZSSK [8]. Logo BID je znázorněno na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Logo BID 

 
Zdroj: [8] 

 

3.2 Dopravní prostředky zařazené do BID 

3.2.1 Trolejbus 

Trolejbusy jezdí jen na území Bratislavy a trolejbusová síť netvoří jeden celek. 

Izolovaná trolejbusová trať se nachází v městské části Karlova Ves a v celé délce této 

tratě (z Molecovy na Kuklovskou) ji využívá linka č. 33; vzhledem k tomu, že na této 

trati není vozovna (ta je jen ve zbytku sítě), dojedou sem spoje této linky na pomocný 

agregát. Na zbytku trolejbusové sítě pak působí linky č. 64 a 201 až 212. Linky č. 33 a 

64 tak mohou v této číselné řadě působit rušivě, neboť drtivá většina dvoumístných čísel 

je vyhrazena pro autobusy a pro cestujícího tak může být těžké určit, které dopravní 

prostředky se skrývají pod kterými čísly, avšak připravuje se jejich reorganizace (také 

viz kapitola 4.2.2). 

U trolejbusu je zajímavé, že je jak silničním, tak i drážním vozidlem. Interval je u 

jednotlivých linek značně různorodý. Trolejbusy jezdí i v nočním provozu a před číslem 

je uvedeno ještě písmeno „N“, např. N72. Vozový park trolejbusů je zastaralý a počet 

nízkopodlažních vozidel je minimální. Trolejbusová síť je pestřejší, než síť linek 

pražského metra, avšak méně pestrá, než síť linek pražských tramvají. 

 

3.2.2 Tramvaj 

Tramvaj jezdí také jen na území Bratislavy a je dopravním prostředkem, který se 

v tomto městě vyznačuje očima cestujícího asi největší jednotností; např. s ohledem na 
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nejjednotnější interval, nejucelenější řadu čísel, nejzřejmější trasování (ve zdejší 

tramvajové síti není žádné variantní trasování, závleky nebo vedení každého druhého 

spoje linky jen v části trasy), nejpřehlednější síť (v samotném centru města však síť není 

úplně přehledná) apod. Tramvaj tak poskytuje cestujícímu největší „jistotu“, že se 

dostane tam, kam potřebuje. Je tu ovšem jedna velká nevýhoda, kterou je až příliš 

přehledná síť (která je srovnatelná s pestrostí sítě pražského metra), a tak je velká 

pravděpodobnost, že cestující nebude moci tramvajovou dopravu využít, neboť nejbližší 

tramvajová trať se může nacházet daleko od výchozího místa cestujícího, stejně jako od 

místa cílového. S ohledem na dlouhodobou (ba téměř trvalou) výluku na Hlavní stanici 

(tj. k hlavnímu vlakovému nádraží) je tato síť ještě řidší; navíc, náhradní autobusová 

linka X13 za tuto vyloučenou trať vzhledem ke svému celodennímu intervalu 

(20 minut) neposkytuje dostatečnou kapacitu za čtyři tramvajové linky, které sem 

jezdily do listopadu 2011. Vozový park tramvají je také poměrně starý, přestože jsou 

mnohá vozidla po rekonstrukci. Stinnou stránkou také je, že v Bratislavě nejezdí žádná 

nízkopodlažní tramvaj.  

Tramvaje jezdí jen v denním provozu a počet provozovaných linek je osm, jedná 

se o linky č. 2 až 9, č. 1 není obsazeno. S výjimkou linek č. 6 a 7 (ty jezdí jen pracovní 

den přibližně v ranní a v odpolední špičce v intervalu 8 minut) mají tramvaje jednotný 

interval, který znázorňuje tabulka 5. V mnohých úsecích jsou však v provozu právě dvě 

linky, které spolu jedou navzájem v prokladu (de facto se jedná o páteřní svazky dvou 

linek jako v Praze); v těchto úsecích tak je souhrnný interval oproti tabulce 5 poloviční. 

 

Tabulka 5 Interval bratislavských tramvajových linek (v minutách) 

Období Pracovní den Sobota Neděle 

Ranní špička / ráno 8 15 15 

Sedlo / dopoledne 8 15 15 

Odpol. špička / odpoledne 8 15 15 

Večer 15 15 15 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Cestující neznalých místních poměrů jistě narazí při cestování tramvají na 

následující věc, která ho může přivést do rozpaků. Děje se tak jen u tramvají, že název 

konečné zastávky uvedené v JŘ a v pláncích se mnohdy neshoduje s názvem konečné 

zastávky, který je napsán na čele tramvaje. Tak např. konečná zastávka Astronomická 

se na čele tramvaje zobrazuje jako Ružinov, konečná v Komisárkách jako Rača apod. 

Cestující pak může být zmaten a může se domnívat, jestli není náhodou nějaká výluka 



58 

 

či jiná provozní mimořádnost. Ovšem konečných zastávek tramvají zas tolik není, takže 

tyto odlišné názvy konečných zastávek se dají zapamatovat. U těchto odlišných názvů 

jde o to, že název napsaný na čele tramvaje vyjadřuje městskou část, do které linka jede 

[70]. 

Rozchod kolejí je u bratislavských tramvají úzký (1000 mm) a je tedy užší, než 

mají pražské tramvaje a metro (ty mají normální rozchod 1435 mm). Výhodou užšího 

rozchodu (při porovnání pražské a bratislavské tramvajové dráhy) je možnost ostřejších 

oblouků (oblouků o menším poloměru) a výrazně nižší náklady na výstavbu i údržbu 

tratě, avšak jeho nevýhody jsou zřejmé; těmi jsou menší kapacita a stabilita vozidel i 

jejich nižší rychlost. 

Ohledně plánů rozšiřování tramvajové sítě je prakticky jistotou prodloužení 

tramvajové tratě do Petržalky (kam z centra města jezdí doposud pouze autobusy), a to 

ze Šafárikova náměstí přes Starý most, možná i systémem tram-train (měla by zde být 

splítka úzkého a normálního rozchodu), který by měl v Petržalce umožnit přejet 

vozidlům na železniční koleje. Otázkou však zůstává termín realizace, neboť závisí na 

termínu poskytnutí finančních prostředků z fondů Evropské unie [68]. 

 

3.2.3 Autobus 

3.2.3.1 Městský autobus 

Městské autobusové linky, jak již název praví, jezdí pouze na území města, zde 

Bratislavy, a společně s regionálními autobusovými linkami tvoří nejsložitější a 

nejroztříštěnější síť (ovšem ne tolik, jako v Praze a okolí) ze všech dopravních 

prostředků celé BID. V porovnání s tramvajemi a trolejbusy je vozový park městských 

autobusů na nejvyšší úrovni (mnoho vozidel je nových). Jezdí pod čísly 20 až 99 a 128 

až 196 (pak tu ještě je náhradní autobusová linka X13), přičemž mnohá (zejména 

třímístná) čísla nejsou obsazena. Interval je u jednotlivých linek značně různorodý. Dále 

také platí, jak bylo psáno, že linky č. 33 a 64 nejsou linkami autobusovými, ale 

trolejbusovými. U autobusových linek s dvoumístným číslem jsou tyto linky mnohdy 

provozovány v páteřním svazku většinou dvou linek. Tak jako u městských 

autobusových linek v Praze, jsou i některé zdejší autobusové linky polookružní (ale zde 

je jejich procentní zastoupení poněkud vyšší), ale na rozdíl od Prahy mají některé zdejší 

městské autobusové linky i variantní trasování; tzn. z bodu A jedou do bodu B, z nějž 

jedou některé spoje do bodu C a některé do bodu D (např. linka č. 80 viz obrázek 6 na 
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str. 68). Stejně jako v Praze se ohledně vedení autobusových linek může cestující setkat 

také se závleky, vedením některých spojů jen v části trasy, nebo s rychlíkovými 

(expresními) linkami, které vynechávají některé zastávky (zde je jejich procentní 

zastoupení vyšší, než v Praze). S ohledem na tyto faktory si musí cestující dávat při 

přepravě městským autobusem větší pozor. 

Dále platí, že bratislavské městské autobusové linky s třímístným číslem jsou 

specifické. Pod těmito čísly se ukrývají tyto tři základní skupiny linek: 

 posilové linky v provozu většinou jen v ranní špičce 

 doplňkové linky jedoucí v dlouhém intervalu obsluhující oblasti dříve 

neobsloužené MHD 

 linky jedoucí jen při určitých příležitostech (vyjíždějí např. po příjezdu 

dálkových vlaků z Hlavní stanice, zejména v neděli večer; svůj pevně 

stanovený JŘ nemají, takže se neobjevují ani v pláncích) 

Stejně jako u jiných druhů dopravních prostředků může cestující snadno poznat 

zastávku, ze které se dá přestoupit na vlak. Tyto zastávky jsou totiž opatřeny zkratkou 

„ŽST“ plus název příslušné zastávky (a tak se jmenuje i ta železniční), např. ŽST 

Vinohrady. 

Městské autobusy jezdí i v nočním provozu a co se jej týče, mají některé noční 

linky jejich noční trasu podobnou, jako denní linky a jejich denní číslo se shoduje s tím 

nočním, akorát je v nočním provozu před číslo vždy přidáno písmeno „N“. Vždy se 

však jedná se o jinou linku, neboť trasy autobusových linek např. č. 61 a N61 nejsou 

zcela totožné. Protože jejich trasy jsou mnohdy značně odlišné, je tato „pomůcka“ pro 

cestujícího málo znalého zdejšího denního i nočního linkového vedení (ve kterém se 

nevyznají ani mnozí Bratislavané), spíše matoucí. Navíc se stává, že přidané písmeno 

„N“ také může znamenat jiný dopravní prostředek; např. denní linka č. 44 je linkou 

autobusovou, avšak noční linka N44 je linkou trolejbusovou. Nebo se stává, že pro číslo 

noční linky neexistuje číslo denní linky (existuje trolejbusová linka N47, ale linka č. 47 

neexistuje). Množiny se tak různě překrývají a výsledkem je, že cestující má v číslech 

linek totální zmatek. Dle názoru autora není tento systém číslování nočních linek 

vyhovující, přestože může být v mnohých případech užitečný (v některých oblastech si 

stačí pamatovat jen číslo linky, před kterým je v nočním provozu jen přidáno písmeno). 

Na druhou stranu, po reorganizaci čísel linek dojde alespoň k částečnému zpřehlednění 

(tak např. již zmíněná linka N47 bude mít svou denní variantu v podobě linky č. 47, 

která bude také trolejbusová a v současné době je tato denní trolejbusová linka 
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v provozu pod číslem 207). Užitečnější by ale dle názoru autora bylo, kdyby se zde 

přešlo na pražský model, který pro denní i noční linky používá zcela odlišnou (a na 

rozdíl od Bratislavy i mnohem ucelenější) řadu čísel, než pro linky denní. V Praze totiž 

cestující může z pouhého čísla linky jednoznačně identifikovat, o jaký jde dopravní 

prostředek a zda jede v denním, nebo v nočním období. 

 

3.2.3.2 Regionální autobus 

Regionální autobusové linky (všechny jedou jen v denním provozu) mají svou 

trasu určenu primárně mimo území Bratislavy; na území Bratislavy začínají svou trasu 

většinou na centrálním autobusovém nádraží (pro MHD, regionální, dálkové i 

mezinárodní autobusy se jedná o zastávku Autobusová stanica), známé též pod názvem 

Mlynské nivy. Toto nádraží se nachází v blízkosti centra. Vzhledem k tomu, že 

v Bratislavě nejezdí žádná rychlodráha (např. metro), není na škodu, že tyto regionální 

autobusové linky zajíždějí až do centra města. Pokud by totiž končily už na okraji 

Bratislavy, cestující by museli přestoupit do městských autobusů, trolejbusů, nebo 

tramvají, jejichž rychlost je srovnatelná nebo nižší a navíc by při přestupu musel 

cestující ještě dojít k zastávce MHD a pak ještě čekat na spoj. Na druhou stranu, 

regionální autobusové linky tak jezdí v dlouhém souběhu s linkami MHD, což není 

příliš efektivní. Cestující sice mohou využít jak regionálních autobusových linek 

z 1. skupiny (o jaké linky jde, je vysvětleno o několik řádků níže), tak i linek MHD, 

ovšem regionálními autobusovými linkami mohou po Bratislavě jet pouze na předplatní 

časové jízdenky, nikoli na jízdenky pro jednotlivou jízdu. S možností jet na území 

města (i mimo něj) regionálními linkami na jízdenky pro jednotlivou jízdu se však 

v dalších fázích rozvoje BID počítá. Až budou panovat takto rovné podmínky, bude 

moci jet tímto úsekem méně autobusových spojů při dosažení stejné efektivity. 

Z tarifního (viz kapitola 3.4.1) i z výkladového hlediska autor rozděluje regionální 

autobusové linky do dvou skupin: 

 1. skupina: linky č. 215, 219, 239, 245, 249, 250, 255, 259, 260, 265, 269, 

275, 277 a 289 

 2. skupina: linky č. 37, 630, 801 a 901 (jde o linky, které s ohledem na svá 

tarifní specifika autor nezařazuje do systému BID) 

Ne všechny regionální linky však začínají na území Bratislavy. Co se týká 

regionálních linek z 1. skupiny, kterých je celkem 14, jede 6 z nich výhradně po území 
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regionu; jde o linky č. 239, 249, 255, 259, 265 a 289 [10]. Na území Bratislavy začínají 

svou trasu všechny linky z 2. skupiny a zbytek linek z 1. skupiny. Všechny linky 

z 1. skupiny jezdí pouze na území severně od města (a na území města) a linky 

z 2. skupiny jedou na různé světové strany od města. 

S výjimkou linky č. 630 (a trochu i linky č. 901) se všechny regionální linky 

z obou skupin zpravidla vyznačují absencí intervalového (taktového) JŘ. Intervaly tak 

nejsou pravidelné a cestující si nemůže odjezdy snadno zapamatovat, což snižuje 

atraktivitu těchto linek. 

 

3.3 Dopravní prostředky částečně zařazené nebo 

nezařazené do BID 

3.3.1 Vlak 

Stejně tak jako v kapitole 2.2.4, by se i na tomto místě dala použít obdobná 

charakteristika vystihující cestování tímto dopravním prostředkem a další souvislosti 

s tím spojené. I zde také platí, že čísla železničních tratí uváděných v železničním JŘ, 

mohou a nemusí být totožnou množinou, jako jsou linky „S“ používané v příslušném 

IDS. Do systému BID jsou integrovány zatím jen tyto dvě linky (na sever od 

Bratislavy):   

 S20 (část tratě 110, a to v úseku Bratislava hl. st. – Závod) 

 S25 (trať 113) [10] 

Trasy obou těchto linek lze též vyčíst z obrázku v příloze 2. Dále jsou integrovány 

i části tratí (ty zatím nemají číslování v systému „S“), avšak vždy pouze na území 

Bratislavy (jedná se o malé části tratí 120, 130 a jen o dva páry spojů na malé části trati 

131). Je možno cestovat osobními a zrychlenými (tj. spěšnými) vlaky a vlaky REX 

(RegionalExpres), avšak za Tarif BID není možno cestovat vlaky dopravce RJ (působí 

na trati 131 s výjimkou dvou párů krátkých spojů provozovaných dopravcem ZSSK), 

více viz kapitola 3.5.2 (to je také důvod, proč je vlak zařazen do kapitoly pojednávající 

o dopravních prostředcích částečně zařazených do BID). Vlaky v systému BID jezdí 

pouze v denním provozu; jejich interval je vesměs pravidelný a na lince S20 činí ve 

špičkách pracovních dnů přibližně 30 minut, po zbylou část pracovního dne 60 minut a 

o víkendu 60 nebo 120 minut. Linka S25 má ve špičkách pracovních dnů interval 60 

minut (po zbytek pracovního dne není v provozu) a o víkendu na ní jezdí 3 páry spojů. 
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Vlakem po území Bratislavy lze za Tarif BID cestovat pouze na předplatní 

časovou jízdenku. Matoucí však mohou být některé názvy železničních stanic nebo 

zastávek na území Bratislavy; jde o názvy Devínske Jazero, Devínska Nová Ves a 

Podunajské Biskupice, které v sobě název „Bratislava“ neobsahují, ale protože se na 

území Bratislavy nacházejí, lze do nich cestovat na „tramvajenku“ také [6]. 

 

3.3.2 Přívoz 

Ač do BID není integrována ani jedna linka přívozu, našly by se přinejmenším 

dvě vhodné oblasti, ve kterých by mohly být pravidelné plavby realizované v rámci 

tohoto IDS užitečné. U obou těchto oblastí je pozitivní, že v blízkosti vždy jednoho 

břehu se nachází zastávka městského autobusu. Jednou z těchto oblastí je bratislavská 

městská část Devín (ležící pod stejnojmennou zříceninou hradu), která nemá žádné 

spojení na pravý břeh Dunaje s rakouskou osadou Jägerhaussiedlung (okolní mosty jsou 

daleko). V blízkosti obou břehů se nacházejí četné turistické zajímavosti, a tak je velmi 

nepravděpodobné, že by potenciální linka přívozu zde jezdila nevytížená.  

Druhou vhodnou oblastí k provozování linky přívozu je městská část Čunovo, 

resp. areál vodních sportů v Čunovu, který spojení s protějším břehem v obci 

Hamuliakovo na rozdíl od předchozí oblasti sice má, avšak existuje jen v sezoně a jen o 

víkendech a je realizováno jen třemi páry spojů denně, což není příliš dostačující [30]. 

Tento přívoz má též velký turistický potenciál, a to nejen pro turisty, ale i cyklisty a 

bruslaře, neboť se na obou březích Dunaje nacházejí kvalitní cyklostezky. 

 

3.3.3 Lanová dráha 

Ani žádná linka lanové dráhy není do systému BID integrována, přesto na území 

BID jedna významná lanová dráha existuje, a to přímo na území Bratislavy. Jde o 

lanovou dráhu na vrch Kamzík. Její dolní stanice je situována v blízkosti zastávky 

autobusové linky č. 43 s příznačným názvem Lanovka. Tato lanová dráha je v provozu 

jen ve čtvrtek až neděli a o státních svátcích. Vzhledem k její přibližně dvojnásobné 

délce (1 km), než u pražské lanovky na Petřín ale vyvstává otázka, zda by její případná 

integrace do BID netvořila příliš velkou nákladovou položku pro městský rozpočet. 

Jistým kompromisem by ale mohla být sleva pro držitele jízdních dokladů BID [13, 39]. 
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3.4 Přepravně-právní vztahy 

3.4.1 Tarif 

V návaznosti na kapitolu 3.1 lze upřesnit systém zónového uspořádání; na území 

Bratislavy má BID 2 tarifní zóny (někdy jsou též označovány jako vnitřní zóny): 

 100 (centrum a širší centrum Bratislavy; jsou sem zahrnuty trolejbusy, 

tramvaje, městské a regionální autobusové linky, vybrané železniční 

stanice a zastávky)   

 101 (okraj Bratislavy; jsou sem též zahrnuty trolejbusy, tramvaje, městské 

a regionální autobusové linky, vybrané železniční stanice a zastávky)  

Dále má BID prozatím 19 tarifních zón mimo území Bratislavy (někdy jsou též 

označovány jako vnější zóny), jejichž čísla přibližně odpovídají číslům projíždějících 

linek: 

 215, 219, 225, 230, 235, 239, 240, 245, 249, 250, 255, 259, 260, 265, 269, 

275, 277, 279, 289 [12] 

Dále ještě existují i tarifní zóny, ve kterých Tarif BID neplatí; jedná se o zónu 215 

tvořenou obcí Marianka (ta je jedinou zónou, kde Tarif BID platí jen částečně; pro linku 

č. 215 zde Tarif BID platí, avšak pro linku č. 37 neplatí), dále o zóny 620 a 630 (pro 

linku č. 630), následně o zónu 820 (pro linku č. 801) a o zónu 921 (pro linku č. 901). 

Podobnost čísel tarifních zón a projíždějících linek není náhodná; tak tomu je jak 

v zónách, ve kterých Tarif BID platí, tak i v zónách, ve kterých Tarif BID zatím neplatí, 

ale za určitou dobu platit bude (toto však nesplňuje linka č. 37, u které by mělo dojít 

k přečíslování na třímístné číslo). Má to totiž svou logiku; na sever od Bratislavy jedou 

linky, jejichž první číslice ze třímístného čísla je 2 a zóny na sever od Bratislavy 

začínají také číslicí 2. Až se BID rozšíří, tak to tímto způsobem půjde po směru 

hodinových ručiček, čemuž odpovídá skutečnost, že na západ od Bratislavy začínají 

linky i zóny číslicí 9 (linka č. 901 se zónou 921). 

Jako rozhodující kritérium zvolil autor pro zařazení linky nebo její části do 

systému a tedy i Tarifu BID skutečnost, zda s ní lze jet na předplatní časovou jízdenku. 

Toto kritérium sice není úplně přesné, avšak na druhou stranu není z tarifního hlediska 

možné, směšovat regionální autobusové linky z 1. skupiny s linkami z 2. skupiny (viz 

kapitola 3.2.3.2). 

Ohledně tarifních zón platí, že cena jízdného pro regionální autobusové linky 

z 1. skupiny a pro vlaky linek S20 a S25 se odvíjí od jejich počtu, kterými cestující 
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projede. Také platí, že na jízdenky pro jednotlivou jízdu mimo území Bratislavy (s 

výjimkou linek č. 37, 630, 801 a 901) cestovat nelze (což v budoucnu půjde). Mimo 

území Bratislavy se tak cestující, pokud nemá předplatní časovou jízdenku pro příslušné 

zóny, odbavuje za tarif příslušných dopravců. Ceny předplatních časových jízdenek pro 

různé kombinace zón jsou zobrazeny ve velké tabulce ve zdroji [7]. 

Co se týče jízdného po území Bratislavy, je tato problematika poněkud 

komplikovanější, než v Praze, a to např. proto, že ceny jízdného jsou na nočních spojích 

vyšší, ovšem tyto vyšší ceny platí pouze pro některé druhy jízdních dokladů. Držitelé 

předplatních časových jízdenek nebo cestující s turistickými celosíťovými jízdenkami 

(na 24 h, 48 h, 3 dny, nebo 7 dnů), tj. s krátkodobými časovými jízdenkami, mohou tyto 

doklady použít i v nočních spojích. V Praze navíc není nabídka rozličných druhů 

jízdenek pro jednotlivou jízdu oproti Bratislavě tak bohatá, a tak se v tomto případě více 

hodí, popsat základní druhy krátkodobějších jízdenek (včetně SMS jízdenek a noční 

jízdenky) pomocí tabulky 6 (téměř pro každý druh jízdenky totiž platí trochu jiné 

podmínky, a tak se množiny různě překrývají): 

 

Tabulka 6 Základní druhy jízdenek pro jednotlivou jízdu v Bratislavě 

Druh jízdenky Cena (€) Časová 

platnost 

Možnost 

přestupu 

Platnost 

v noč. linkách 

Základní 0,70  15 minut ne ne 

Základní 0,90 60 minut ano ne 

Základní SMS 1,00 70 minut ano ano 

Noční 1,60 90 minut ano ano 

Na 2 cesty 1,70 60 minut ano ne 

Na 4 cesty 3,30 60 minut ano ne 

Na 1 den 4,50 24 hodin ano ano 

Na 1 den SMS 4,50 24 hodin ano ano 

Na 2 dny 8,30 48 hodin ano ano 

Na 3 dny 10,00 72 hodin ano ano 

Na 7 dnů 15,00 168 hodin ano ano 
Zdroj: [28], vlastní dotvoření 

 

Z tabulky je patrné, že pro cestování v noci je nejvýhodnější, si zakoupit SMS 

jízdenku. Ve formě SMS jízdenky lze zakoupit pouze dva druhy jízdních dokladů 

uvedené v tabulce. Pro cestování po Bratislavě je však tarifní nabídka ještě bohatší, viz 

zdroj [28]. Na tyto jednotlivé jízdenky nelze jet regionálními autobusovými linkami 

z 1. skupiny ani vlaky. V rámci bratislavské MHD není možné kupovat jízdenky u 

řidiče (s výjimkou linek č. 801 a 901). Co se týká ceny roční předplatní jízdenky 
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(základní občanské), její cena je 260 € a lze na ni jet v rámci Bratislavy všemi 

dopravními prostředky BID. 

Velmi kladně lze hodnotit spolupráci mezi DPB a ZSSK, neboť v případě, že 

cestující zamýšlí jet vlakem do Bratislavy (ale jen z území SR), může si v rámci 

poměrně nové nabídky „Vlakom ďalej... Bratislava“ ve vazbě na zakoupenou jízdenku 

na vlak rovněž zakoupit i některé druhy jízdenek na bratislavskou MHD za 

zvýhodněnou cenu.  Lze si koupit jízdenku na 2 cesty za 1,20 €, celodenní jízdenku za 

1,70 € (platnou do 24. hodiny dne, kdy byla označena), nebo jízdenku na letiště za 

0,80 € (ve které je zahrnuta možnost přepravy objemného zavazadla). Vázání koupě 

jednoho jízdního dokladu na jiný jízdní doklad, který lze pořídit za výhodnější cenu je 

velmi dobrým motivačním prvkem k využívání VHD. Otázkou však zůstává, kolik 

cestujících se o této nabídce dozví, neboť informace o této nabídce jsou jen na 

webových stránkách ZSSK, nikoli již DPB. Protože lidé všeobecně pokládají jízdu 

vlakem a jízdu MHD za izolované entity, není si autor jist, zda si lidé uvědomí, že 

informace o možnosti koupě výhodnějších jízdenek na MHD mohou hledat i na 

stránkách železničního dopravce. Využívání této nabídky tak nejvíce závisí např. na 

existenci reklamních poutačů v železničních stanicích upozorňujících na tuto nabídku 

[66]. 

Kapitola 3.2.3.2 pojednávala o 2. skupině regionálních autobusových linek. 

Z tarifního hlediska se tato 2. skupina dále rozpadá na následující tři podskupiny: 

 linky č. 37 a 630 

 linka č. 801 

 linka č. 901 

U linek č. 37 a 630 je za cestu mimoměstským úsekem (tj. za cestu za poslední 

zastávku na území Bratislavy) vždy nutné jet pouze na klasickou jízdenku pro 

jednotlivou jízdu MHD s časovou platností 15 resp. 60 minut (za cenu 0,70 €, resp. 

0,90 €) bez ohledu na to, zda má cestující předplatní časovou jízdenku (pokud ji má, 

postačuje mu s ohledem na jízdní dobu u obou linek za úsek mimo město jízdenka na 

15 minut). V mimoměstských úsecích SMS jízdenky neplatí. V případě, že cestující již 

jede např. z centra Bratislavy anebo jede ze zastávky mimo město až do centra 

Bratislavy a předplatní časovou jízdenku nemá, může jet jen na jednu jízdenku pro 

jednotlivou jízdu v rámci její časové platnosti. Při jízdě městským úsekem platí u těchto 

linek běžná pravidla, jako u všech ostatních linek MHD (např. na „tramvajenku“ tu jet 

lze). 
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U mezinárodní linky č. 801 do Rajky platí při jízdě městským úsekem stejné 

podmínky (vnitrostátní přeprava na území SR je na této lince povolena), jako u linek 

č. 37 a 630 a v mimoměstském úseku ani zde neplatí předplatní časová jízdenka. 

V případě linky č. 801 se však liší cena jízdního dokladu za cestu mezi poslední 

zastávkou v Bratislavě (tato poslední zastávka se příznačně jmenuje Schengenská) a 

konečnou zastávkou v maďarské Rajce. Ta činí 1,50 € v případě jednosměrné jízdenky 

nebo 2,90 € v případě zpáteční jízdenky, přičemž zpáteční jízda musí být realizována 

v tentýž den. Pokud cestující předplatní časovou jízdenku nevlastní, platí mu jízdenky 

za 1,50 € (resp. 2,90 €) v rámci celé trasy této linky, avšak na jiných linkách již nikoli 

(jedná se o nepřestupní jízdenku). Vnitrostátní přeprava na území Maďarska povolena 

není, což příliš nevadí, neboť zastávky se nacházejí jen na území obce Rajka. Při 

zahájení cesty v Rajce je však nutno platit ve forintech. Obecně je totiž v každém státě 

nutné (v souladu s legislativou) platit na jeho území příslušnou národní měnou a 

Maďarsko není výjimkou. Jízdenka zakoupená v Rajce tak stojí 420 HUF, zpáteční 

810 HUF (což je ekvivalentem ceny v eurech); praxe je však taková, že zde řidič 

zpravidla akceptuje i platbu v eurech. 

U mezinárodní linky č. 901 do Hainburgu an der Donau není vnitrostátní doprava 

povolena ani v jednom ze států, z čehož vyplývá, že zde platí jiné tarifní podmínky, než 

na lince č. 801; tak např. zde logicky není možné jet na předplatní časovou jízdenku, 

protože ta do zahraničí neplatí. Cena jízdenky (i zpáteční) je stejná, jako v případě linky 

č. 801 a je lhostejné, zda cestující nastoupí v poslední zastávce na území Bratislavy a 

vystoupí na první zastávce na území Rakouska, nebo zda využije celou trasu této linky. 

Jízdenka je též nepřestupní. V případě linky č. 901 je také možné, si zde koupit 5denní 

jízdenku opravňující k neomezenému počtu jízd na této lince za 12 €, což u linky č. 801 

možné není. 

Každá z těchto podskupin linek se vyznačuje ještě dalšími tarifními specifiky 

(např. tím, že cestující do 26 let mají u linek č. 801 a 901 poloviční slevu, přičemž 

k nároku na slevu jim postačuje pouze doklad totožnosti, takže mohou paradoxně 

cestovat levněji, než v klasické MHD), které podrobněji popisuje zdroj [28] a [29]. 

U mezinárodních linek č. 801 a 901, se zatím neuvažuje o tom (avšak ve vzdálené 

budoucnosti to možné je), že by cestující mohl na cesty do příslušných zahraničních 

obcí využít předplatní časové jízdenky, resp. že by si k předplatní časové jízdence 

koupil předplatní časovou jízdenku pro příslušnou zónu. Prozatím tak tyto linky fungují 

spíše na komerční bázi, zejména linka do Rakouska. 
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3.4.2 Smluvní přepravní podmínky 

S ohledem na různé druhy dopravních prostředků, zařazené do BID, jsou Smluvní 

přepravní podmínky vydány „na základe zákona číslo 514/2009 Z. z. o dráhach a o 

zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov, zákona NR SR číslo 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MDPT SR číslo 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie 

prepravného poriadku v cestnej doprave a vyhlášky MDPT SR číslo 249/1997 Z. z. o 

vzore na vyhotovenie prepravného poriadku na dráhach.“ ([11] ; str. 3) 

Vzhledem k tomu, že slovenský zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, je 

prakticky totožný jako je český zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, přičemž 

z obou z nich vycházejí smluvní přepravní podmínky, není třeba opakovat skutečnosti 

z kapitoly 2.3.2. Smluvní přepravní podmínky BID upravují např. podmínky přepravy 

zavazadel, živých zvířat, práv a povinností cestujících, odpovědnost dopravce, 

mimořádné události po dobu přepravy, kontrolu jízdních dokladů apod. Na úplné znění 

Smluvních přepravních podmínek BID odkazuje zdroj [11]. 

Jelikož kapitola zabývající se kontrolou jízdních dokladů ve Smluvních 

přepravních podmínkách BID obsahuje pouze obecné informace, jsou informace o 

konkrétní výši přirážky (pokuty) za jízdu bez platného jízdního dokladu, uvedeny pouze 

na webu DPB. Pokud je uhrazena do 5 pracovních dní, činí 40 €. Při zaplacení do 30 

kalendářních dnů je její výše 50 €. Pokud není uhrazena ani do této doby, částka 

v souvislosti s vymáháním platby prostřednictvím advokátní kanceláře narůstá. 

V případě zapomenuté předplatní časové jízdenky se přirážka snižuje na 5 €. Kapitola 

1.2 též pojednávala o možnosti vyhotovení audio záznamu revizorem o provedené 

přepravní kontrole [25, 27, 28]. 

 

3.5 Další fakta o BID 

3.5.1 Webové stránky BID a DPB v cizích jazycích 

Co se týče internetových stránek, v rámci BID cestující hledají nejčastěji na dvou 

internetových stránkách, a to BID a DPB. S ohledem na zahraniční návštěvníky je 

vhodné prozkoumat, zda jsou tyto stránky k dispozici i v cizích jazycích. Stránky BID 

jsou zatím pouze ve slovenštině, ale v budoucnu by s rozvojem tohoto IDS bylo vhodné, 

aby byly i alespoň v angličtině. Stránky DPB jsou jak v anglické, tak i v německé 

mutaci (v mírně redukované podobě) a v těchto jazycích lze zde bez problémů najít 
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informace jak o jednorázových, tak i o předplatních jízdenkách, stejně jako o JŘ. Jen u 

německé mutace je u předplatních jízdenek chybně tabulka v angličtině. Bylo by 

vhodné, výhledově zhotovit tyto stránky i v ruštině (ze stejného důvodu, jako v Praze), 

ale i vzhledem k blízkosti Maďarska, i v maďarštině. 

 

3.5.2 Souvislosti spojené s cestováním v BID 

V této kapitole se za pomoci praktických příkladů rozebírá problematika cestování 

v BID, mnohdy s vazbou na Tarif BID. Lze nastínit např. téma nové podoby plánku 

linkového vedení MHD z března 2013, který se vyznačuje mnohem propracovanější 

grafikou, než plánky, které byly do té doby vydávány a ze kterých návštěvník města 

mohl vyčíst jen velmi kusé údaje. Výřez nové podoby plánku znázorňuje obrázek 6 

níže. 

 

Obrázek 6 Výřez z plánku linkového vedení v Bratislavě 

 
Zdroj: [23] 
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Ač nelze tomuto plánku upřít snahu o zpřehlednění sítě linkového vedení, 

vyskytuje se v něm poměrně velké množství chyb, jejichž existence může narušit 

důvěru v tento plánek. Následující výčet, který není úplný, poukazuje na některé chyby 

ve výřezu tohoto plánku: 

 Linka č. 94 je na obrázku mezi zastávkami VŠ manažmentu a ŽST 

Petržalka vyňata z páteřního svazku linek č. 93 a 94 a je zobrazena šedou 

barvou jako obyčejná linka (páteřní svazek linek č. 83 a 84 je však 

vyobrazen správně). 

 S předchozím bodem se může kombinovat chyba týkající se zastavování 

linek v zastávce Rusovská cesta; jelikož mají u této zastávky šedý 

čtvereček všechny linky, měly by tu také všechny zastavovat, avšak ve 

skutečnosti tu zastavují jen linky č. 93 a 94. 

 Pro linky č. 91 a 191 mají dle plánku následovat zastávky takto: Nákupná 

zóna Lúky, VŠ Manažmentu, ŽST Petržalka, Rusovská cesta, Dvory. Ve 

skutečnosti se však má jednat o zastávky: Nákupná zóna Lúky, Kolmá, 

ŽST Petržalka, Dvory. 

 Následující chyba sice není v plánku, avšak s ním souvisí; na webu DPB je 

v JŘ linky č. 80 např. ze zastávky Einsteinova uvedena poznámka, že 

příslušné spoje, které končí v zastávce Kopčany, pokračují ze zastávky 

ŽST Petržalka přes zastávku Závod Matador. Zastávka Závod Matador 

však již neexistuje, v současné době se tato zastávka jmenuje Kopčianska-

stred (jak je v plánku) a cestující tak může být při studiu JŘ zmaten, 

nehledě na skutečnost, že má tato linka několik konečných zastávek, tj. 

variantní trasování. 

Chyby se však vyskytují v celém plánku, nikoli jen v uvedeném výřezu. Nezbývá 

tak nic jiného, než doufat, že další vydání plánku se obejde již bez chyb.  

Co se týká plánku linkového vedení, se kterým se museli cestující spokojit ještě 

v únoru a po většinu března 2013, je stále k dispozici pod zdrojem [22]. Pro člověka, 

který zavítá do města poprvé, nemohl mít tento starý plánek velkou informační hodnotu, 

protože jsou v něm uvedeny pouze názvy konečných zastávek a vybrané ulice. Vedení 

linek je v plánku navíc zachyceno vždy jen prostou čárou (nad níž jsou čísla 

projíždějících linek), takže člověk nemohl z plánku na první pohled poznat, kam přesně 

jaká linka zabočuje. Čísla projíždějících linek však nejsou uváděna vždy nad každou 
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čárou, zejména mezi blízkými křižovatkami, takže člověk z plánku kolikrát nemohl 

vyčíst, jaké linky v daném úseku jedou. Cestujícího mohl mást tento plánek v tom, že 

absencí těchto důležitých údajů se z plánku vůbec nedalo vyčíst, zda je v případě křížení 

tras jednotlivých linek toto křížení úrovňové nebo mimoúrovňové (v plánku se tváří 

vždy jako úrovňové); toto se sice nedá se stoprocentní jistotou vyčíst ani z nového 

plánku, avšak rozdílné názvy zastávek ležících v blízkosti křížení dávají v novém 

plánku tušit, že toto křížení úrovňové zpravidla není a tam, kde platí jeden název 

zastávky v blízkosti křížení pro linky z různých směrů, toto křížení většinou úrovňové 

je. Tak např. je z nového plánku na obrázku 6 patrné, že ze zastávek Gercenova a 

Hálova není dobrý přestup na linky jedoucí ze zastávek Dvory a Rusovská cesta. Jelikož 

měl autor k dispozici tehdy jen starý plánek linkového vedení, neměl šanci zjistit, že 

přestup z linky č. 88 na zastávce Hálova na linku č. 91, bude komplikovaný, což také 

byl, obzvláště když linka č. 91 na zastávce Rusovská cesta ani nestaví (což se ze starého 

plánku vyčíst samozřejmě nedalo, když tam jsou jen názvy konečných zastávek a v tom 

novém je zas chybně uvedeno, že tam staví), a tak bylo nutno jít až na zast. ŽST 

Petržalka. Obecně, vzhledem k absenci metra v Bratislavě jezdí městské autobusové 

linky mnohem více než v Praze, i po rychlostních silnicích, příp. i dálnicích, které se 

s méně významnými komunikacemi mimoúrovňově kříží. Ve starém plánku též nebylo 

možné rozpoznat linky jedoucí jen v jednom směru (nad číslem linky nebyla směrová 

šipka), což v novém plánku možné již je. 

Dalším zajímavým tématem jsou praktické dopady rozdělení regionálních 

autobusových linek do dvou skupin, které jsou uvedeny v kapitole 3.2.3.2. Jelikož není 

ani jedna linka z 2. skupiny opatřena šestimístným licenčním číslem, je na ně pohlíženo 

jako na klasickou MHD a tyto linky umí vyhledat jen vyhledávač spojení na webových 

stránkách DPB, příp. i CP, ale jen v rámci vyhledávání v bratislavské MHD (webové 

stránky BID vyhledávač spojení nemají). Šestimístné licenční číslo mají jen regionální 

linky z 1. skupiny (v PID jej mají všechny regionální autobusové linky), které však 

neumí najít vyhledávač spojení na webových stránkách DPB, a to ani po území 

Bratislavy. Protože zároveň platí, že CP neumí hledat linky MHD v kombinaci 

s regionálními (a tedy ani s dálkovými a mezinárodními) linkami (což IDOS umí), není 

tak ani možné, si v rámci jednoho vyhledávače spojení najít spojení z libovolné 

zastávky na území regionu do libovolné zastávky na území Bratislavy. Jinými slovy, CP 

neumí v rámci jednoho vyhledávání najít spojení linkami z 1. i 2. skupiny zároveň. 

Jelikož existuje na sever od Bratislavy obec Marianka, do které jede jedna linka 
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z 1. skupiny (č. 215) a zároveň jedna linka z 2. skupiny (č. 37), přičemž z Marianky 

jedou obě do bratislavské zastávky Patrónka, je z uvedených příčin nutné, si vyhledat 

spojení pro každou linku zvlášť. Vrcholem absurdity pak je skutečnost, že na území 

Marianky mají téže zastávky jiný název pro linku č. 37 a jiný pro linku č. 215. Tak např. 

název zastávky Marianka, námestie je jen pro linku č. 37, ale pro linku č. 215 se tato 

zastávka jmenuje Marianka, obec. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ pak je fakt, že v JŘ 

jak linky č. 37, tak i č. 215 není opomenuta informace, že jsou integrovány do tarifní 

zóny č. 215. Autor má vážné obavy, že běžný cestující prakticky nemá šanci ani čas si 

takto svízelný způsob vyhledávání spojení do nebo z obce Marianka sám vydedukovat.      

Neméně zajímavé je i téma železniční dopravy v Bratislavě a jejím okolí, která je 

limitována hned z několika hledisek. Jedním z nich je nevýhodná (a také řídká) městská 

železniční síť, která z jižní části města, např. z velkého sídliště na Petržalce (ze 

železniční stanice Bratislava-Petržalka) vede do centra města pouze velkou oklikou. 

Podél této oklikové tratě navíc není příliš hustá zástavba a nezřídka tato trať vede podél 

průmyslových areálů. Na této trati dříve jezdilo několik párů vlaků, avšak v současné 

době je na této trati osobní doprava zastavena. Osobní doprava je z Bratislavy-Petržalky 

dále zastavena i směrem do Bratislavy-Rusovců až do maďarské Rajky. Nulový 

grafikon vlakové dopravy panuje i na regionální trati ze Zohoru do Plaveckého 

Mikuláše, a to jednak z důvodu, že zdejší stanice a zastávky jsou zpravidla daleko od 

obcí a jednak z důvodu, že tyto obce jsou lépe obslouženy autobusovou dopravou.  

Další limitující faktor železniční dopravy v BID je tarifní; v souvislosti se 

vstupem soukromého dopravce RJ na trať č. 131 z Bratislavy hl. st. přes Podunajské 

Biskupice do Komárna není ani na předplatní časovou jízdenku možné na území 

Bratislavy cestovat po této trati, s drobnou výjimkou již uvedenou v kapitole 3.3.1 [45]. 

Pokud se sečte tento faktor s předchozím, je možno dojít k závěru, že na území 

Bratislavy lze na předplatní časovou jízdenku pouze na malém množství železničních 

tratí.  

Dalším limitujícím faktorem je existence rozdílných proudových soustav na 

Slovensku a v Rakousku. Zatímco v Bratislavě a v okolí (stejně jako v Maďarsku) je 

střídavá proudová soustava o napětí 25 kV o frekvenci 50 Hz, celé Rakousko má napětí 

15 kV, 16,7 Hz. Ze Slovenska do Rakouska však vede pouze jediná elektrizovaná trať, a 

to z Bratislavy-Petržalky do Kittsee a dále do Vídně; na ní se styk napájecích soustav 

nenachází na širé trati, jako tomu většinou bývá, nýbrž ten je až ve stanici Bratislava-

Petržalka, přičemž slovenská část úseku z Kittsee do Bratislavy-Petržalky má rakouskou 
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proudovou soustavu. Jelikož do Bratislavy-Petržalky zajíždějí z Vídně přibližně každou 

hodinu elektrické jednotky, které nemohou využívat slovenskou proudovou soustavu, 

není tak ani možné, vést tyto vlaky dále. Tyto elektrické jednotky by ale od prosince 

2013 měly být nahrazeny vícesystémovými jednotkami, které by dále pokračovat již 

mohly [68]. V současné době však vlaky z Vídně v Bratislavě-Petržalce končí a dále do 

slovenského vnitrozemí odsud žádné vlaky určené pro osobní dopravu nejedou (avšak 

pro nákladní dopravu ano). Toto nádraží je tak izolováno od zbytku slovenské 

železniční sítě. Nabízí se také obnovení železniční dopravy z maďarské Rajky (vhodné 

by bylo jejich posílení z maďarského vnitrozemí a prodloužení až do nitra Bratislavy, 

čímž by se mohlo dosáhnout synergického efektu) přes Bratislavu-Rusovce, Bratislavu-

Petržalku a dále po oklikové trati do Bratislavy hl. st. (odkud by vlak mohl pokračovat 

ještě dále, třeba až do Malacek, čímž by projel celou Bratislavu), ale s ohledem na 

menší poptávku z Rajky by bylo po této oklikové trati vhodnější, provozovat 

vícesystémové jednotky jedoucí z Vídně (od prosince 2013). Tato okliková trať není 

sice úplně vhodná, avšak v případě vybudování železniční zastávky Bratislava-Ružinov 

ležící v blízkosti konečné zastávky tramvaje by i tato okliková trať mohla nabýt na 

významu. Tuto zastávku by mohla využívat i železniční trať č. 131. Samozřejmě by se 

našla i další místa pro vybudování nových železničních zastávek, ze kterých by mohl 

být dobrý přestup na MHD, např. nová zastávka Bratislava-Trnávka jakožto vhodná 

přestupní zastávka na autobusovou linku č. 61 k letišti apod. Alternativní, avšak trochu 

podobný návrh popisuje i zdroj [14]. 

Tak jako v případě regionálních autobusových linek jsou i v případě vlaků 

problémy s nekompatibilitou ohledně vyhledávání spojení, kdy webové stránky DPB 

neumějí vyhledat spojení vlakem, a to ani po Bratislavě. 

V souvislosti se systémem BID je též vhodné ještě blíže nastínit okolnosti ohledně 

působení dopravce RJ na železniční trati č. 131. Ten zde provozuje dopravu od 

4. března 2012. Ke změně dopravce došlo na základě výhodné nabídky podané 

dopravcem RJ, kdy objednatel uzavřel s dopravcem smlouvu přímým zadáním, čímž 

došlo k ukončení provozu vlaků dopravcem ZSSK na této trati. RJ zde v porovnání 

s předchozím dopravcem znatelně zvýšil kulturu cestování a navýšil zde počet 

přepravených osob na více jak dvojnásobné množství [34], což působí sice pozitivně, 

avšak problémem je již zmíněná nemožnost použít předplatní časovou jízdenku na 

městský úsek této trati. Cestující si tak na vlaky dopravce RJ musí kupovat samostatný 

jízdní doklad, což je pro něj nepohodlné a dražší a zároveň se tím znepřehledňuje už tak 
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ne úplně přehledný systém BID [45]. V případě rozšíření systému BID by se ale tento 

problém mohl přesunout i za hranice města. RJ však uznává jízdní doklady dopravce 

ZSSK, ale jen mezi stanicemi Bratislava hl. st. až Bratislava-Nové Mesto, a to na 

základě společné dohody [44]. Mezi těmito stanicemi totiž ojediněle jezdí i vlakové 

spoje dopravce ZSSK (dva páry) a pouze těmito ojedinělými spoji lze jet na předplatní 

časovou jízdenku. 

Obnovení železničního provozu prodloužením vlaků z maďarského vnitrozemí 

přes Rajku do Bratislavy by též znamenalo značné zlepšení nejen pro příměstskou 

dopravu, ale též jako celek, neboť z měst Győr, Mosonmagyaróvár či Hegyeshalom 

jedou vlaky pouze do Rajky, kde končí (otázkou je však ekonomika provozu, neboť na 

toto spojení neexistuje příliš velká poptávka). Z těchto měst do Bratislavy navíc nejede 

žádná autobusová linka (pouze mezi Győrem a Bratislavou jedou dva páry spojů, což je 

nedostačující). Spojení těchto měst s Bratislavou po železnici sice existuje, avšak jen se 

zdlouhavou oklikou a přestupem přes rakouský Parndorf. S ohledem na fakt, že mnozí 

Bratislavané na maďarské straně bydlí a do Bratislavy dojíždějí za prací, existuje na toto 

spojení reálná poptávka, avšak její síla je diskutabilní. 

Tuto poptávku částečně vykrývají linky č. 801 do Rajky a č. 901 do Hainburgu an 

der Donau a jejich kapacitní rezerva je dostačující, ovšem ani na jednu z nich nelze 

využít předplatní časovou jízdenku. V případě, že by se v budoucnu u těchto linek na 

předplatní časovou jízdenku jet dalo, cestující by to jistě ocenili, neboť tyto obce plní i 

funkci tzv. bratislavského „satelitu“, tj. zde bydlí lidé, kteří v Bratislavě zároveň pracují 

(logicky se jedná nejčastěji o Slováky). Poptávka po bydlení Bratislavanů 

v zahraničních obcích vzrostla zejména po vstupu Slovenska a Maďarska do 

Schengenského prostoru na konci roku 2007 (Rakousko tam bylo již dříve), a to mj. 

v souvislosti se zánikem někdy zdlouhavých hraničních kontrol, ale především 

v souvislosti s vysokými cenami bydlení v Bratislavě. Jak pro Rakušany, tak zejména 

pro Maďary, jsou obce ležící v blízkosti Bratislavy obcemi periferními, a tak tam je 

bydlení (a nemovitosti) podstatně levnější, než v Bratislavě. Toho Bratislavané 

samozřejmě využívají, a to i přesto, že došlo ke zvýšení cen bydlení i v těchto 

lokalitách. Pro cesty do zaměstnání ale nemohli využívat služeb VHD, neboť z těchto 

lokalit žádná VHD do Bratislavy nejela, a tak se museli spolehnout jen na IAD. 

S ohledem na Schengenský prostor se však zavedení mezinárodních linek do těchto 

lokalit přímo nabízelo. S tím ovšem souvisí jeden problém, který existuje víceméně 

dodnes, a tím je legislativní problém, neboť v každém státě platí ohledně provozování 
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VHD jiná pravidla (pravděpodobně ještě větší problémy panují ohledně mezinárodní 

dopravy na železnici; kromě již zmíněných rozdílných proudových soustav jsou těmi 

nejvýznamnějšími např. schválení k provozování určitého typu vozidla, se kterým 

souvisí průjezdný profil a také zabezpečovací zařízení, které je v každém státě zpravidla 

odlišné). Přesto byla v roce 2008 zavedena linka č. 901 do Wolfsthalu [15] a o rok 

později byla prodloužena až do Hainburgu an der Donau. Linka do Hainburgu si však 

našla i jiný typ cestujících, kteří sem jezdí nakupovat (určité produkty jsou zde levnější, 

jiné zas kvalitnější, než na Slovensku). V roce 2010 pak byla zavedena linka č. 801 do 

Rajky. Jelikož bydlí Bratislavané i v jiných zahraničních obcích blízko Bratislavy (v 

Maďarsku např. v obcích Bezenye, Levél apod.), zcela jistě by uvítali spojení i sem. To 

ovšem není tak jednoduché, neboť aby mělo prodloužení linky č. 801 smysl, by nutno 

zajistit, aby byla povolena i vnitrostátní přeprava cestujících i na maďarské straně, což 

opět naráží na legislativní problémy, stejně jako v případě Rakouska. 

K tématu všech regionálních autobusových linek z 2. skupiny poskytuje hodnotné 

informace a souvislosti zdroj [36], který velice názorně vysvětluje, proč se vlivem 

nedodržování tarifní kázně, zejména u linek č. 37 a 630, stává, že úsporná opatření pak 

dopadají na městské a sídlištní linky. Ve zkratce to je proto, že zejména u linek č. 630 a 

801 se projevuje skutečnost, že tyto linky jsou na území města linkami „navíc“, neboť 

v městských úsecích dostatečně vykrývají přepravní poptávku jiné linky, avšak 

poměrný městský úsek musí za tyto linky platit město. V kombinaci s tarifní nekázní 

cestujících jsou pak úsporná opatření na městských linkách logickým důsledkem. 

Na samotný závěr této kapitoly je třeba uvést, že návštěvník Bratislavy si jistě 

všimne nedobrého (až katastrofálního) stavu zdejších chodníků a silnic s četnými 

výtluky, s čímž souvisí hluboké louže po dešti. Výjimku netvoří ani prostory zastávek. 

Situace je na některých místech až tak neúnosná, že autobusy MHD musejí vzhledem 

k výtlukům stavět mimo zastávkový záliv. Nezřídka už došlo i ke zranění cestujících. 
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4 Shrnutí a porovnání poznatků o PID a 

BID 

 

4.1 Porovnání PID a BID 

Cílem jak této, tak ani všech následujících podkapitol, není zhodnocení všech 

aspektů, uvedených v předchozích kapitolách, protože názory autora k nim byly v těchto 

kapitolách povětšinou již uvedeny (to aby tyto aspekty a názory byly uvedeny pokud 

možno na jednom místě), ale spíše obecné shrnutí jen vybraných poznatků z obou IDS 

(mnohá fakta se zde tedy opakují), příp. porovnání nebo zmínění některých drobnějších 

aspektů, kterým se předchozí kapitoly nevěnovaly. 

Předchozí kapitoly jasně ukázaly, že cestování VHD, byť v rámci jednoho IDS, je 

i přes integraci poměrně hodně komplikované a cestující si musí dávat velký pozor, aby 

se „nespálil“. Věcí, které by si cestující měl před cestou, aby zdárně proběhla, zjistit, je 

poměrně hodně, a přesto se i tak může občas dostat do různých nepříjemných situací, 

kterým se předchozí kapitoly též věnovaly. Pro cestujícího mohou být nepříjemné i 

drobnosti, jejichž odstranění většinou není finančně nákladné a které zároveň mají pro 

cestujícího vysokou přidanou hodnotu. Tak např. v PID jsou JŘ v plném rozsahu pouze 

na webových stránkách ROPID, avšak na stránkách DPP nejsou k dispozici JŘ vlaků 

(vlakové spoje najde jen zdejší vyhledávač spojení). Na stránkách DPB není ohledně 

vlaků k dispozici ani JŘ a vlaky nejsou zahrnuty ani do zdejšího vyhledávače spojení a 

na stránkách BID se dá najít pouze JŘ vlaků a regionálních autobusových linek 

z 1. skupiny, ale vyhledávač spojení tam již není. Na webu DPB též chybí sekce 

Aktuality, ze které lze zjistit plánované změny JŘ (tato sekce na stránkách DPP a 

ROPID je).  

Pro cestujícího jsou nepříjemné i změny, a to jakékoli (v tarifu, linkovém vedení 

apod.). Nevýhodou Prahy oproti Bratislavě jsou právě časté změny linkového vedení, 

které však po velkých změnách v září 2012 ustaly a od té doby se dolaďují jen 

drobnosti. Doprovodným efektem častých a chronických změn je také skutečnost, že 

např. restaurační zařízení, hotely a další instituce mají ve svých brožurách i na 

webových stránkách v sekci „Jak se k nám dostanete?“ zpravidla neaktuální data 

ohledně čísel linek, kterými tam lze dojet. S podobnými problémy v důsledku častých 



76 

 

změn v linkovém vedení se pak cestující může setkat při studiu plánků měst a veškerých 

kartografických děl vůbec. Mnohdy se stává, že tato díla se, už během jejich tisku a 

distribuce do knihkupectví, mohou stát neaktuálními, takže jsou pak obtížně prodejná (i 

tuto práci musel autor jen během jejího psaní mnohdy aktualizovat). Jistým řešením tak 

mohou být elektronické podklady, ovšem ty mají oproti těm papírovým také své 

nevýhody. Je však zřejmé, že v důsledku působení různých vnějších činitelů musí 

k trvalým změnám v linkovém vedení občas dojít, avšak je nutno vždy uplatňovat 

zásadu přiměřenosti. 

Hrubý nedostatek měl ještě donedávna CP. Ten v období prázdnin neuměl v rámci 

bratislavské MHD vyhledávat spojení v prázdninových JŘ, a tak i v období prázdnin 

vyhledával takové spojení, které na existenci prázdninových JŘ nebralo ohled. Ovšem 

při velikonočních prázdninách na přelomu března a dubna 2013 CP prázdninové JŘ do 

svého vyhledávání již zahrnul (např. tento poznatek musel autor během psaní práce 

aktualizovat). Jiné vyhledávače spojení mající vztah k PID nebo BID tento nedostatek 

neměly a nyní jej tedy nemá žádný z nich. 

V Praze dochází oproti Bratislavě také k mnohem častějším a vyšším zpožděním. 

To může být dáno nejen méně vhodným trasováním některých linek po změnách v září 

2012 či vyšším provozem IAD, ale především delšími trasami linek, neboť Praha je 

větším a složitějším městem, než Bratislava. Přesnost provozu VHD je pro cestujícího 

nicméně velmi důležitá, neboť na tomto aspektu závisí např. stihnutí spoje, na který 

cestující zamýšlí přestoupit. 

Ohledně jízdních dokladů vychází porovnání PID a BID zajímavě. V PID je 

oproti BID možné si zakoupit jízdenky pro jednotlivou jízdu i pro cesty do 

regionu; ovšem s ohledem na to, že BID se teprve rozvíjí, není srovnání zrovna tohoto 

prvku zcela na místě, neboť se s tímto počítá i v BID. Adekvátnější srovnání však může 

být ohledně jízdenek pro jednotlivou jízdu v rámci města. Pro cesty po Bratislavě je 

totiž jejich nabídka pestřejší, než pro cesty v Praze, navíc s možností koupit si některé 

druhy jízdenek za výhodnější ceny, pokud cestující přijede do Bratislavy vlakem. Právě 

sleva, která na mnohé lidi působí až magneticky, může být velmi dobrým lákadlem, 

který má jistý potenciál vedoucí ke zvýšení atraktivity VHD. Není však možné, nabízet 

slev příliš mnoho, aby nebyla tarifní nabídka nepřehledná. Vždy je však potřeba 

usilovat i o přiměřenou výši základního jízdného. V průměru je však cena mnohých 

jízdenek v Bratislavě i přes jejich širší nabídku o něco vyšší, než v Praze (srovnání cen 

některých druhů jízdenek je v tabulce 7 na str. 78). 
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Z hlediska poskytování informačního servisu BID sice nedosahuje na úroveň 

informačního servisu v PID, avšak lze u BID vypozorovat za poslední rok výrazné 

zlepšení (např. lepší webové stránky DPB, lepší plánky linkového vedení apod.). 

Přetrvávajícím problémem v BID však jsou ne vždy aktuální informace v informačních 

vitrínách umístěných např. v zastávkových přístřešcích. Stejný problém se týká i 

prodejen jízdenek, kterých je po Bratislavě několik rozmístěno za účelem prodeje 

předplatních časových jízdenek, jízdenek pro jednotlivou jízdu, příp. získání informací 

o dopravním spojení. V jejich okolí se také nacházejí vitríny s dopravními informacemi, 

které jsou zpravidla též neaktuální. Tyto prodejny však nefungují jako klasická 

infocentra známá z Prahy a na plánky a letáky tak jsou mnohem chudší. Ovšem pobočka 

v podchodu pod Hodžovým náměstím se však pražským infocentrům svým charakterem 

i vzhledem již podobá. 

Problémem Bratislavy je oproti Praze také malé zastoupení nízkopodlažních 

vozidel. To může být komplikací např. při cestování s objemnějšími zavazadly, 

s kočárky a v neposlední řadě i pro starší lidi, kterých je v souvislosti se stárnutím 

populace stále více.  

Prvků, které by daly mezi sebou porovnávat, je samozřejmě mnohem více. Na 

tomto místě by však nebylo na škodu provést ještě malé, i když velmi nepřesné 

porovnání PID a BID pomocí jediného ukazatele. Tím je ukazatel, na kolik procent lze 

dle velmi subjektivního názoru autora hodnotit přátelskost obou IDS pro cestujícího. 

PID splňuje tento požadavek přibližně na 70 % a BID přibližně na 35 % (u BID však lze 

v souvislosti s jeho plným spuštěním očekávat zvýšení). Autor si je však plně vědom 

toho, že tato cifra nemůže mít pro čtenáře prakticky žádnou vypovídací hodnotu. 

Mnohem vyšší vypovídací hodnotu mají pro čtenáře veškerá fakta obsažená v této práci 

(k nimž může čtenář zaujmout svůj vlastní postoj a názor), přičemž mnohá z nich lze 

porovnávat mezi PID a BID navzájem velice těžko, neboť je v nich „zakukleno“ velké 

množství dalších upřesňujících parametrů, které jsou v každém z obou těchto IDS 

různé. Srovnání některých dalších prvků nabízí tabulka 7 na následující straně. 
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Tabulka 7 Srovnání některých prvků v PID a BID 

Srovnávaný prvek PID BID 

Vozový park poměrně nový poměrně starý (kromě 

autobusů) 

Čistota vozidel většinou dobrá místy nevyhovující 

(počmárané interiéry 

vozidel apod.) 

Změny jízdních řádů velmi časté, u některých 

linek i po 2 týdnech 

(cestující tak musí být 

neustále ve střehu a má 

vysoké náklady na tisk JŘ) 

přiměřeně často, JŘ se 

zpravidla nemění častěji 

než 2x ročně   

Existence mapy ve 

vyhledávači spojení 

DPP ano, IDOS ano DPB ne, CP ne 

Existence sloupce pro 

prázdninový JŘ 

ne ano 

Propojení hlavního 

vlakového a autobusového 

nádraží 

metro C (jedna stanice z 

Hlavního nádraží na 

Florenc; jízdní doba 

2 minuty) 

trolejbus 210 (6 zastávek 

z Hlavní stanice na 

Autobusovou stanci; jízdní 

doba 10 minut) 

Hlášení zastávek téměř vždy zejména v městských 

autobusech se občas 

nehlásí zastávky 

Přeprava jízdních kol 

zdarma 

metro, vlak (na území 

Prahy), přívoz, lanová 

dráha, tramvaj (jen někdy 

a někde) 

veškerá MHD včetně 

regionálního autobusu  

z 2. skupiny 

Přeprava jízdních kol za 

poplatek 

vlak (mimo území Prahy), 

cyklobus 

vlak 

Přeprava jízdních kol 

vyloučena 

městský a regionální 

autobus (kromě cyklobusu) 

regionální autobus z  

1. skupiny 

Cena roční předplatní 

časové jízdenky 

4750 Kč 260 € (cca 6500 Kč) 

 

Cena krátkodobé časové 

jízdenky na 24 h 

110 Kč 4,50 € (cca 112,50 Kč) 

Cena 90denní předplatní 

časové jízdenky pro jedno 

vnější pásmo (PID) nebo 

zónu (BID) 

760 Kč 39,90 € (cca 997,50 Kč) 

Výše pokuty za jízdu bez 

jízdenky při jejím 

zaplacení během krátké 

doby 

800 Kč 40 € (cca 1000 Kč) 

Zdroj: [7, 25, 27, 28, 60], vlastní dotvoření 

 

K této tabulce je potřeba dodat souvislosti k cenám jízdních dokladů. Jelikož mají 

Bratislavané přibližně o 20 % nižší mzdy, než Pražané, ale ohledně cen jízdních 

dokladů je tomu víceméně naopak (jejich cena je v Bratislavě přibližně o 20 % vyšší), je 
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tak cena jízdního dokladu je pro Bratislavana s přihlédnutím k jeho průměrné mzdě 

přibližně 1,5krát vyšší, než pro Pražana. V neprospěch Bratislavanů též hovoří i fakt, že 

vzhledem k menší rozloze města a tedy i méně rozsáhlé síti MHD lze na předplatní 

časovou jízdenku jet na menším prostoru, než v Praze. Dále mají Bratislavané 

k dispozici jen finančně méně náročné a pomalejší druhy dopravních prostředků, čímž 

je myšlena zejména neexistence metra. Při zohlednění všech těchto faktů by nebylo 

chybou hovořit téměř až o dvojnásobné ceně jízdních dokladů, než v Praze. I obyvatelé 

žijící v okolí Bratislavy na tom nejsou ani při nepeněžním srovnání jízdních dokladů 

lépe, neboť s předplatní časovou jízdenkou pro vnější zónu lze cestovat jen v rámci této 

zóny (buňky), kdežto v okolí Prahy platí předplatní časová jízdenka pro celý příslušný 

prstenec (tj. pásmo) v okolí Prahy, takže na tento doklad lze cestovat na jakoukoli 

světovou stranu od Prahy.  

 

4.2 Návrhy a doporučení 

4.2.1 Návrhy a doporučení pro PID 

Výčet návrhů a doporučení pro jakýkoli IDS, není vzhledem k jeho složitosti 

zpravidla nikdy konečný. Přesto je vhodné, uvést alespoň některé z těch 

nejpodstatnějších. 

V PID by bylo vhodné, jak bylo již popsáno v kapitole 2.4.2, změnit tarif 

z pásmového na zónový současně se zánikem SID, neboť financování dvou proti sobě 

soupeřících IDS dlouhodobě zatěžuje veřejný rozpočet. Jakkoli dosahuje SID mnohem 

nižší uživatelské přátelskosti, než PID, je přesto v zájmu Krajského úřadu 

Středočeského kraje, aby si zachováním SID udržel prestiž i příliv finančních 

prostředků, na čemž jsou postaveny i osobní zájmy vlivných osob. 

Se SID souvisí i absence regionálních autobusových linek PID do Kladna. 

Cestující tak vzhledem ke vzájemné neintegraci linek SID (jezdících např. mezi Prahou 

a Kladnem) a MHD v Praze musí za pražský úsek platit dvakrát, což zneatraktivňuje 

tuto cestu. Řešením by tak mohlo být vedení linek PID do Kladna, jenže to naráží na 

problém uvedený v předchozím odstavci. Vhodná by též byla elektrizace a celková 

rekonstrukce železniční tratě z Prahy do Kladna, tato trať ovšem obsluhuje část Kladna 

a většina obyvatel tak musí využívat autobus. 

Nenápadný prvek, který může cestujícím znepříjemňovat cestu, je kontrola 

cestujících revizory v metru, která se mnohdy odehrává v blízkosti eskalátorů. Je 
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samozřejmé, že revizoři musejí kontrolovat tam, kam k tomu dostanou pokyn, nicméně 

z pohledu cestujícího je revizor kontrolující v blízkosti eskalátorů krajně nevhodný. 

Cestující totiž může spěchat na spoj povrchové dopravy nebo na přijíždějící metro; 

obecně je tak přítomnost revizora nevhodná v místech, kde cestující vykonává pěší 

přesun, neboť je cestující touto kontrolou zdržován. Řešení je jednoduché; revizoři 

mohou kontrolovat v místech, kde se cestující nepohybuje, např. při čekání cestujícího 

na nástupišti na metro nebo přímo ve voze metra. 

Jelikož zdaleka ne na všech železničních stanicích nebo zastávkách 

lokalizovaných na tratích s plnou integrací si lze koupit jízdenku PID pro jednotlivou 

jízdu, stálo by za zvážení, umístit tyto automaty na jízdenky přímo do vlaků. Toto řešení 

je v mnohých vlacích již realitou, avšak na území jiných IDS. 

Další návrh se týká plánků PID. Ty v papírové a ucelené podobě existují od roku 

2010, přičemž jejich vydání do fyzické podoby inicioval sám autor, neboť autor při své 

informační praxi zjistil, že cestující v infocentru poptávali i plánek jiných dopravních 

prostředků, než jen tramvaje a metra, který jim byl nabízen jako jediný. Po prvním 

vydání těchto plánků zobrazujících již všechny druhy dopravních prostředků se zájem 

cestujících o ně skutečně projevil a dodnes jsou vydávány aktualizované verze, většinou 

po větších změnách. I dnes v těchto pláncích ale chybí schéma vedení regionálních 

autobusových linek se všemi zastávkami. Je však zřejmé, že toto by si vyžádalo 

mnohem větší formát papíru, s čímž by souvisely mnohem vyšší náklady. Přesto by se 

mohl i takovýto plánek vydávat, byť třeba za úhradu a mohl by se prodávat 

v infocentrech, což se zatím neděje; konkrétně jde o celosíťový plánek PID, na který 

odkazuje zdroj [46]. V infocentrech by se též mohla také prodávat nástěnná dopravní 

mapa Prahy, která se vydává pouze interně pro potřeby DPP a není tak možno si ji 

zakoupit a je k vidění např. ve vitrínách ve stanicích metra. 

Následující návrh směřuje k nedostatečnému využívání rychlostních komunikací. 

Tak např. mezi Zličínem a Radotínem (tyto dvě oblasti jsou mezi sebou s pomocí VHD 

špatně dostupné) by se dala provozovat autobusová doprava po Pražském okruhu s příp. 

prodloužením linky č. 100 z Letiště Václava Havla, která končí právě na Zličíně, čímž 

by vzniklo rychlé spojení Letiště Václava Havla a Radotína. Některé spoje by ze Zličína 

mohly jet též do Zbraslavi. Další myšlenkou by mohlo být rychlejší spojení z Kačerova 

na Skalku s využitím Jižní spojky. Existují však i další případy. 

Mezi další návrhy může patřit např. zahrnutí sloupce pro prázdninový pracovní 

den do JŘ, inspirace nabídkou „Vlakom ďalej... Bratislava“ uvedenou v kapitole 3.4.1 
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apod. Většiny těchto faktů si je vědom i ROPID, avšak řešení některých těchto věcí 

nemůže sám provést, ač by je provedl rád; mohou je provést pouze jiné subjekty. 

 

4.2.2 Návrhy a doporučení pro BID 

Návrhy a doporučení pro BID lze dělit na dvě skupiny. Z té první skupiny lze 

čerpat inspiraci ze systému PID, ve kterém jsou určité věci realitou, a to v pozitivním 

slova smyslu, ale v BID zatím ne. Tím se má na mysli např. vyhotovení celosíťového 

plánku BID, který v PID realitou je, dále změna charakteru bratislavských prodejen na 

charakter pražských infocenter apod. 

Druhou skupinu návrhů tvoří samostatné návrhy. Jeden z nich vychází ze situace, 

kdy JŘ regionálních autobusových linek (ale i JŘ veškerých mimoměstských 

autobusových linek ve SR) mají na zastávkových sloupcích takovou podobu, že je zde 

jen tabulka, ve které je v prvním sloupci abecední seznam jen některých významnějších 

mezilehlých nebo cílových zastávek (z tohoto seznamu se ale nepozná, která zastávka je 

mezilehlá a která cílová), a ve druhém sloupci jsou k názvům příslušných zastávek 

uvedeny konkrétní časy odjezdů z výchozí zastávky do těchto zastávek. Tento JŘ má 

spoustu nevýhod, protože člověk se z něj nedozví, v kolik hodin bude v cíli a rovněž se 

nedozví, že zda daný spoj jede část trasy jinudy (různé spoje téže linky nemusejí 

v určitém úseku jet vždy po téže trase), nebo jestli se některá zastávka náhodou 

neprojíždí, nebo jestli není jeho výstupní zastávka na znamení. Pokud tedy není 

zastávka, kam potřebuje cestující jet, v seznamu, cestující pak nemá jistotu, zda 

příslušný spoj přes takovou zastávku vůbec jede. I přes jisté výhody tohoto JŘ (zabere 

méně místa a je přehlednější, takže se v něm cestující lépe orientuje, neboť nemusí 

studovat JŘ pro každou linku zvlášť, tento JŘ tak má de facto charakter modifikovaného 

zastávkového JŘ sdružujícího více linek dohromady) není tento JŘ vyhovující. 

Doporučením by tedy mohlo být, používat zastávkový JŘ (a takový, na kterém je každá 

linka zobrazena na samostatném listu), lépe však (vzhledem k jejich četnému 

variantnímu trasování) spíše linkový JŘ. Na webové stránky BID by též bylo vhodné 

umístit Portál JŘ, na kterém by byly k dispozici všechny JŘ BID, tako je tomu u PID, 

viz zdroj [54], kde jsou k dispozici všechny JŘ pro všechny druhy dopravních 

prostředků v PID, a to s jednotnou grafickou podobou, která je totožná s JŘ vyvěšenými 

na zastávkách, a to i u železnice. 
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U regionálních autobusových linek BID také platí, že k lince označené třímístným 

číslem v systému BID není vždy přiřazeno jen jedno konkrétní šestimístné licenční 

číslo, což je pro cestující velkým matoucím prvkem. Tak např. linka č. 255 se skládá 

z linek č. 106406 a 106408. Nebo naopak: z linky č. 102401 se skládají linky č. 215 a 

219. Bylo by tak nanejvýš vhodné zajistit, aby jedna linka v systému BID odpovídala 

právě jedné lince se šestimístným licenčním číslem. Dále pak není vhodné, aby většina 

trolejbusových linek v Bratislavě byla označována čísly 201 až 212, neboť pod 

„dvoustovkami“ jezdí i regionální autobusové linky BID. Zde by tak nebyla na škodu 

reorganizace čísel linek, se kterou se již počítá. 

Jelikož u webových stránek DPB neexistuje sekce Aktuality, cestující pak neví, 

kdy dojde k plánované změně JŘ. K JŘ se pojí ještě jedna věc, kterou jsou JŘ na 

zastávkách. V Bratislavě chybí na zastávkových sloupcích podsvícení JŘ a jejich 

ochrana proti povětrnostním podmínkám a vandalům (nejsou v plastové skříňce, jako ve 

většině zastávek v PID, zejména na území Prahy). JŘ na některých zastávkách 

v Bratislavě se však nacházejí ve vitríně umístěné v zastávkovém přístřešku a chráněny 

tedy jsou, ale zpravidla se jedná jen o zastávky v centru města. Jak zhotovení sekce 

Aktuality na webu DPB, tak i lepší způsob ochrany JŘ na zastávkových sloupcích by 

pomohl zvýšit cestujícímu komfort. 

 

4.2.3 Návrhy a doporučení pro PID i BID 

S ohledem na poměrně široké možnosti nákupu jízdních dokladů by bylo vhodné, 

kdyby jak ROPID, tak i BID umístil na své webové stránky tabulku, kde by byly 

v levém sloupci vypsány druhy všech jízdních dokladů (příp. odděleně pro jízdenky pro 

jednotlivou jízdu a pro předplatní časové jízdenky) a v dalších sloupcích pak možnosti 

(nejlépe formou ano/ne), kde nebo u koho lze příslušný doklad zakoupit (automat, 

automat ve vozidle, řidič, průvodčí, pokladna železničního dopravce, e-shop apod.). 

Množiny kombinací se totiž u různých druhů různých jízdních dokladů různě 

překrývají, a tak už samotné studium, kde nebo u koho se dá příslušný jízdní doklad 

koupit, je vzhledem k tomu, že jsou tyto informace rozptýleny na různých webových 

stránkách, náročné, anebo se příslušná zcela úplná informace se všemi možnostmi, kde 

nebo u koho koupit příslušných jízdní doklad, nedá najít vůbec.   

Dalším návrhem je posílení přepravních kontrol; revizoři by také měli kontrolovat 

ve větších skupinách. Jak ve spojích MHD, tak zejména ve spojích regionálních 
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autobusových linek, není přítomnost revizorů totiž stále příliš běžným jevem. Spousta 

cestujících totiž jezdí tzv. „načerno“, tj. bez jízdenky, a to i ti, do jejichž finanční situace 

se koupě jízdenky nijak nepromítne. Mají totiž spočítáno, že se jim vyplatí několikrát do 

roka zaplatit pokutu, než platit za jízdenku. Ovšem i v regionálních spojích, kde je 

nutno platit u řidiče, se černí pasažéři mohou vyskytovat, neboť je pravidelný cestující 

s řidičem mnohdy domluven, že mu dá nižší částku a řidič jízdenku nevydá a oba jsou 

spokojeni. Takové jednání ovšem vede k omezování spojů. Dále se zejména ve spojích 

MHD vyskytují i jiné skupiny neplatících cestujících (opilci, drogově závislí, 

bezdomovci apod.), kteří svou přítomností a zápachem dehonestují cestování VHD a ta 

tím ztrácí potenciál lákat lidi z IAD. Tyto skupiny neplatících cestujících se ještě 

v hojnějším počtu vyskytují v nočních spojích (příp. v zimním období); cestujícím by se 

tak zvýšil komfort cestování, kdyby na těchto nočních spojích byla častější nejen 

přítomnost revizorů, ale i policie. Je však jasné, že s ohledem na poměrně velký počet 

spojů by se nejednalo o lacinou záležitost. 

Dále je potřeba co možná nejvíce zpřehlednit tarif a odstranit z něj co nejvíce 

výjimek (např. různé stupně integrace na železnici v PID), všemožné výjimky jsou 

mnohdy častější, než pravidelnosti; tarif musí být co nejjednotnější a rozhodně by neměl 

konkurovat románu. Pro cestujícího je totiž samo o sobě náročné, vzhledem k četným 

nedokonalostem vyhledávačů, už jen vyhledání vhodného spojení, jehož realizace se 

může, zejména na přestupech (např. tam, kde zastávka určení není na dohled od výchozí 

zastávky), zkomplikovat.  

Snahou koordinátora by též mělo být jednak udržení si stávajících klientů a jednak 

pozitivní stimulace potenciálních klientů (tj. motoristů). Přístup koordinátora tak musí 

být maximálně prozákaznický a rovněž je vhodné, aby se zviditelňoval (v pozitivním 

slova smyslu), např. na veletrzích zaměřených na VHD (kterých ovšem moc není). 

Např. v Německu jsou ale takto tematicky orientované veletrhy běžnější a oblíbené. 

V rámci prozákaznického přístupu by koordinátor (příp. příslušný dopravce) také mohl 

při oprávněné stížnosti cestujícího (např. řidič kouřil ve voze) poslat zákazníkovi 

společně s omluvným dopisem i drobnou kompenzaci, např. jízdenku pro jednotlivou 

jízdu. S tím též souvisí jistý požadavek na kvalitní marketing koordinátora, ovšem ne 

takový, který např. při změnách zdůrazňuje jen jejich výhody a nevýhody již zamlčuje. 

Nesmí tedy jít o tendenční nebo podprahový marketing, či dokonce o propagandu. 

S tendenčními materiály se občas lze v PID setkat (jakkoli je drtivá většina materiálů 

kvalitních), zpravidla se jedná o materiály, které vyzdvihují změnu linkového vedení 
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v určité oblasti, ale o jistých negativech změny již neinformují. Vnímavější cestující 

však tuto tendenčnost snadno odhalí a toto pak zbytečně vede k nalomení důvěry mezi 

koordinátorem a cestujícím a ve výsledku si tak koordinátor škodí sám sobě. Na škodu 

by nebyl ani nábor nového zaměstnance, který by se měl vyznat v dopravě, marketingu i 

fungování úřadů a který by přímo v „terénu“ vyhodnocoval fungování VHD, jako je 

tomu ve Vídni. 

Jak v této, tak ani v kapitolách 4.2.1 a 4.2.2 nebyl výčet návrhů a doporučení 

úplný. Mnohé z nich totiž byly uvedeny implicitně již v předchozích kapitolách, kde se 

volně prolínají s výkladovou částí. 

 

4.3 SWOT analýza 

4.3.1 SWOT analýza pro PID 

Silné stránky 

 existence stránek PID na Facebooku 

 propracované mapy, schémata a plánky linkového vedení 

 informačně hodnotné webové stránky 

Slabé stránky 

 složitý tarif 

 existence pásmového tarifu 

 nerovnoměrná síť regionálních autobusových linek na různé světové 

strany od Prahy (síť zasahuje hluboko na východ, ale na západ jen trochu) 

 poněkud tvrdohlavější způsob rozhodování o podobě linkového vedení bez 

ohledu jeho všudypřítomnou kritiku a jeho obhajování stylem „my víme 

nejlépe, jak to má jezdit a vás takto cestovat naučíme“ 

Příležitosti 

 možnost popularizace tohoto IDS, např. tímto [65] videem s jistou 

modifikací 

 efektivnější komunikace s veřejností i samosprávou 

 rozšíření regionálních autobusových linek PID na západ od Prahy 

Ohrožení 

 aspekty, které jsou v PID provedeny „napůl“ nebo částečně (např. SMS 

jízdenky, omezené použití vlaků PID apod.), jsoucí zdrojem tarifních 

omezení a výjimek, mohou odradit cestujícího od používání PID 
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 občasné používání tendenčních informačních materiálů 

 stagnace systému PID (již dlouho nebyly žádné oblasti nově obslouženy 

regionálními autobusovými linkami PID, nezapočítá-li se rozšíření na 

východ z června 2012) 

 ztráta důvěry cestujících vzhledem k změnám v MHD v září 2012 

 

4.3.2 SWOT analýza pro BID 

Silné stránky 

 přejímání poznatků a inspirací z již plně fungujících IDS (zejm. z IDS 

Jihomoravského kraje) 

 existence zónového tarifu 

 poměrně variantní linkové vedení v ještě přehledné podobě 

Slabé stránky 

 složitý tarif 

 zavádění jednotlivých etap tohoto IDS s velkým zpožděním oproti plánu 

 příliš mnoho matoucích nebo nejasných prvků, kterým je cestující 

vystaven (dopravní obsluha obce Marianka, chyby ve schématu linek 

MHD od DPB apod.) 

Příležitosti 

 možnost popularizace tohoto IDS, např. tímto [65] videem s jistou 

modifikací 

 možnost zavedení stránek BID na Facebooku 

 efektivnější využití městské a příměstské železnice 

 využití existence Schengenského prostoru k lepšímu dopravnímu spojení 

Bratislavy a přilehlým regionem v Rakousku a v Maďarsku 

 možnost zapojení nových dopravních prostředků do BID, zejm. přívozu 

Ohrožení 

 špatný stav bratislavských ulic a chodníků (výtluky apod.), který může 

např. v okolí zastávek způsobit zranění cestujících 

 nevyhovující stav vozového parku (zejm. tramvají a trolejbusů), který 

může cestujícího od cestování VHD odradit 

 relativně vyšší cena jízdného, která nemusí mnohé motoristy stimulovat 

k využívání VHD 
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Závěr 

Tato diplomová práce se pokusila naznačit, že vytvoření kvalitního IDS není 

jednoduchá záležitost. Přestože zde bylo rozebráno mnoho aspektů, které jsou pro 

vytvoření kvalitního IDS klíčové, nebyla tato problematika zdaleka vyčerpána. 

Ač mají IDS vzhledem k rostoucí neudržitelnosti IAD v městských aglomeracích 

velkou budoucnost, výsledky analyzované problematiky v této práci bohužel příliš 

nehovoří ve prospěch pozitivní stimulace lidí využívajících IAD, aby používali IDS (či 

obecně VHD). 

Lidé jezdící IAD tak nemají motivaci využívat IDS zejména kvůli složitosti a 

nepřehlednosti tarifu (či dokonce existencí dvou soupeřících IDS), častým přestupům, 

neustálým změnám a tím i omezené spolehlivosti, dlouhým pěším přesunům, dlouhým 

intervalům, přeplněnosti vozidel, nižší rychlosti VHD oproti IAD (s čímž souvisí stále 

nízký počet vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a stále nízká preference VHD na 

křižovatkách), existenci problémových osob ve vozidlech MHD apod. Příčina se však 

může nacházet i jinde; mnohým lidem totiž chybějí elementární znalosti o VHD, což 

jim však nelze mít za zlé, neboť pokud VHD nevyužívají a nastane okamžik, kdy VHD 

použít musejí, je pro ně obtížné už jen vyhledávání v linkovém JŘ (naproti tomu 

vyhledávání v zastávkovém JŘ je velmi intuitivní a zvládne jej asi každý) umístěném na 

zastávce, se kterým se lze setkat zejména v regionu. V linkovém JŘ umějí špatně 

vyhodnotit zejména význam negativních značek, zvláště pokud se jich kombinuje více 

dohromady. Dle názoru autora je problém v tom, že se tato a podobná dopravní 

problematika na základních školách či gymnáziích nevyučuje a zřejmě se spoléhá na to, 

že moderní člověk si vše najde na mobilním internetu přímo v „terénu“. Pokud však je 

člověk z jakýchkoli důvodů odkázán pouze na vyvěšený papírový JŘ, může mít 

problém. Ovšem někdy za nečitelností JŘ stojí i liknavost dopravců, vandalismus, nebo 

povětrnostní podmínky, nebo kombinace všeho dohromady, což je další věc, která 

ztěžuje cestování VHD. 

Další rovina problému spočívá v tom, že cestující navíc musí před samotnou 

cestou mnohdy věnovat hodně času přípravě (zvláště při větším množství přestupů nebo 

při cestování na větší vzdálenost v rámci IDS), která ale cestujícímu nemusí vždy 

zaručit hladký průběh cesty (např. vyhledávače spojení nebo jiní elektroničtí pomocníci 

nemusejí cestujícímu vždy vybrat to nejvhodnější spojení). Veškeré vyhledávání tak pro 

cestujícího znamená náklady obětované příležitosti (člověk se mohl namísto zjišťování 
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informací o spojení nebo nejvhodnějšího jízdního dokladu věnovat jiným věcem), a to 

se cestující zatím nachází stále ve fázi, kdy do VHD ještě vůbec nenastoupil a už 

vynaložil náklady. Pokud se pak stane, že cestujícímu přijede spoj pozdě a návazný mu 

ujede, nebo se vyskytnou jiné problémy (kterých může nastat skutečně velké množství), 

tak po sečtení všech vynaložených nákladů se racionálně uvažující cestující vrátí zpět 

do IAD. Je samozřejmé, že rizika spojená s cestováním VHD nelze nikdy eliminovat, 

avšak je nutno vyjít cestujícímu maximálně vstříc, aby mu bylo vyhledávání potřebných 

informací co nejvíce usnadněno a byly mu poskytnuty co možná nejlepší služby. Za 

těchto podmínek pak racionálně uvažující cestující v cestování VHD setrvá a je pak 

mnohem větší pravděpodobnost, že občasné nedostatky (kterým ve složitém systému 

VHD nelze nikdy zabránit) přijme s pochopením. 

Realita je však taková, že VHD se autorovi jeví stále příliš konglomerátně, tj. 

nesourodě, nespojitě, ostrůvkovitě. Právě odstranění konglomerátnosti je prvotní úkol 

každého IDS. Řečeno naopak, čím jednotněji příslušný IDS navenek vystupuje, tím má 

větší šanci přilákat cestující. I když by však příslušný IDS fungoval bezvadně, problém 

nastává, když chce cestující cestovat mimo území IDS (nebo chce cestovat na území 

jiného IDS). Tam žádná jednotnost platit nemusí a cestující si tak musí vyhledávat 

informace na větším množství internetových stránek a riziko problémů na cestě 

významně roste. 

Další věc se týká spíše jen MHD, neboť na území regionu jsou vzájemné dopravní 

vazby poněkud zřejmější a spory o vedení linek nejsou takové, jako v případě MHD. 

Navrhování linkového vedení je v rámci MHD s ohledem na velký počet linek a 

prakticky jakoukoli možnost jejich trasování, velmi subjektivní záležitost, v níž 

neexistuje žádná objektivní pravda. V MHD se totiž dá obhájit téměř jakékoli linkové 

vedení. Stačí k tomu sehnat jen přesvědčivé argumenty, určité souvislosti, poznatky 

z provozu apod. a na případnou kritiku útočně reagovat stylem „já vím nejlépe, jak to 

má být a vy tomu vůbec nerozumíte“. 

Přesto se cestování VHD se stává stále diskutovanějším tématem a velmi pomalu, 

ale jistě, se začíná projevovat trend, kdy cestovat VHD je moderní a vlastnit osobní 

automobil a využívat tak IAD je již nemoderní. To je ale vzhledem k nedokonalé 

dopravní obsluze zejména odlehlejších regionálních oblastí zatím stále příliš odvážné 

tvrzení. I tak se ale ekologické povědomí lidí zvyšuje a mnozí z nich na základě jejich 

dobrovolného rozhodnutí IAD nevyužívají, i když by si to z finančního hlediska mohli 

dovolit. S nadsázkou by se též dalo říci, že používání VHD procvičuje cestujícímu 
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mozek, protože nutí člověka přemýšlet (a také kombinovat a v případě ujetí spoje i 

improvizovat), kde si co vyhledat, na jaký jízdní doklad má jet, na co si dát pozor, kde 

přestoupit apod. Člověk tak musí být stále ve střehu, a pokud ho tato „hra“ baví, 

objevuje stále nové a nové skutečnosti a jelikož ve VHD dochází k častým změnám (v 

linkovém vedení, odjezdech spojů, tarifu, způsobu odbavení, názvech zastávek apod.), 

snadno se stane, že sotva co si cestující něco osvojí, už to je jinak a člověk musí opět 

zapojit mozek a osvojit si novou změnu. Problém je však v tom, že většinu cestujících 

tato „hra“ a zejména časté změny nebaví, protože mají spoustu jiných starostí a sotva 

mají čas na pochopení již takto složitého dopravního systému a pokud se k tomu přidají 

jeho časté změny, může je to odradit. Proto by se v každém případě mělo pečovat o 

stabilitu systému. Zkrátka, nestabilní systém s častými změnami není dobrý systém. 

Dobrý systém musí být stabilní, uživatelsky přátelský, transparentní apod. 

Pozorovatel si však může u VHD všimnout ještě jedné věci, ve které je až 

paradoxní, že zatímco informační technologie zaznamenaly za poslední léta či desítky 

let bouřlivý pokrok (a je tak možné používat např. „lapač na revizory“, ztělesněný 

aplikací FareBandit, jehož přínos pro VHD je nulový, ne-li negativní), u VHD 

k pokroku sice také došlo, ale rozhodně ne v takové míře, jako tomu je u informačních 

technologií. Tak např. vzhled některých nádražních budov nebo přístřešků, zejména na 

železnici, se od doby jejich výstavby prakticky nezměnil (navíc v kombinaci s jejich 

„vylepšením“ v podobě malůvek na omítkách a jejich „obohacením“ o nánosy odpadků 

a pohybem nebo pobytem pochybných osob), a ani vzhled mnohých vozidel, zejména 

v Bratislavě, nenasvědčuje tomu, že časy 80. let 20. století již pominuly. To, že je pro 

VHD příznačná její strnulost, je bohužel faktem a pokud nebude vůle na této 

skutečnosti něco změnit, je veškerá snaha o sebelepší IDS marná. S tím se kombinuje 

ještě jeden fakt, který vychází z podobné myšlenky. Přestože se už tak vyspělá 

výpočetní technika stále zdokonaluje a její široké možnosti se začínají vymykat chápání 

běžného člověka, existuje v kontrastu s touto skutečností stále mnoho nedokonalostí, 

např. v IDS, s jejichž řešením (které může být i poměrně jednoduché) by si věděl rady i 

běžný člověk, ovšem z různých, leckdy nepochopitelných, důvodů, se tyto 

nedokonalosti, např. vlivem špatné komunikace mezi územními samosprávnými celky, 

nedaří uspokojivě vyřešit a mohou se vléci i řadu let. To je další těžký úděl VHD. 

Aby mohl IDS a celá VHD dobře fungovat, musí tomu být stát nakloněn. Pokud 

ve Švýcarsku využívají VHD i politici, manažeři nebo jiní vysoce postavení lidé, je 

atraktivní VHD v jejich zájmu. Naopak tam, kde ten, kdo má na VHD rozhodující vliv a 
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tramvaj vidí jen skrz sklo svého auta, nemůže VHD dobře fungovat. Když se takoví lidé 

musejí v médiích občas vyjádřit k tématům VHD, vnímavý cestující velmi rychle 

pozná, že tento člověk VHD nevyužívá. Zkrátka, dokud budou politické zájmy 

převažovat nad zájmy cestujících, VHD se nikdy nestane atraktivnější, než IAD. Je tak 

velmi těžké přimět lidi platit za jízdenku, když se v politických kruzích ztrácejí peníze 

z daní občanů ve velkém. Platební břemeno tak padá na obyčejného občana, který se 

ničím neprovinil a za nic nemůže. Tomu se občan přirozeně brání a může tak činit např. 

v rovině neplacení jízdného. To je ale bohužel cesta do slepé uličky. 

Výčet problematiky VHD nebere konce. Souvislostí je příliš mnoho a při 

současné informační explozi je zcela vyloučeno, aby se jedinec orientoval v jakékoli 

problematice a stejná situace je i ve VHD, kde se objevují stále nová témata, zejména 

z oblasti informačních technologií, takže psát tuto práci v době jejich neexistence by 

bylo snadnější. Přesto se autor snažil pojmout tuto práci co možná v nejširším kontextu 

a s využitím různorodých navzájem se prolínajících témat. Pokud takový dojem získal i 

čtenář, pak může autor své úsilí pokládat za úspěch.  

Využití této práce může být rovněž uplatněno jako zdroj inspirací jak pro ROPID 

a BID (příp. i pro DPP, DPB apod.), tak, vzhledem k obecné kapitole o IDS, i pro další 

IDS. 
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Slovník vybraných pojmů 

Druh dopravy – jednotlivé druhy dopravy se člení do několika navzájem protikladných 

skupin: osobní vs. nákladní doprava, vnitrostátní vs. mezinárodní doprava, veřejná vs. 

neveřejná doprava, hromadná vs. individuální doprava, konvenční vs. nekonvenční 

doprava atd. [69] 

Linkový jízdní řád – takový JŘ obsahující sloupce, ve kterých jsou časové údaje 

jednotlivých spojů. Odjezd konkrétního spoje se zjistí z průsečíku řádku (zde je název 

příslušné stanice nebo zastávky) a sloupce. Používá se v dálkové, ale i v příměstské a 

místní autobusové dopravě. Stejnou funkci linkového JŘ plní v železniční dopravě 

traťové JŘ. 

Obor dopravy – existují tyto čtyři základní dopravní obory: silniční, železniční, letecká 

a vodní (ta se může ještě dělit na říční a námořní) doprava. Některá literatura pojem 

„obor dopravy“ nepoužívá a místo něj používá pojem „dopravní mód“, příp. pojem 

„druh dopravy“. Pojem „druh dopravy“ ale může nabývat jiného významu (viz výše 

uvedené samostatné heslo), je tedy nutné, dávat si pozor na interpretaci tohoto pojmu. 

[69] 

Zastávkový (staniční) jízdní řád – takový JŘ, který obsahuje přehled odjezdů 

(zpravidla jen jedné linky) z příslušné zastávky. Používá se na zastávkách městské, ale 

někdy i příměstské dopravy. 

Závlek – odbočka linky či spoje do místa, ze kterého se vrací zpět k původnímu místu 

odbočení, od nějž pokračuje dále. Se závlekem se lze nejčastěji setkat v autobusové 

dopravě.  

Železniční stanice – dopravna s kolejovým rozvětvením, které slouží k organizování 

sledu jízdy vlaků. Je zde výpravní budova a zpravidla i výdejna jízdenek. Probíhá zde 

odbavení cestujících, ale i nákladu. [1] 

Železniční zastávka – přepravní stanoviště (nikoli dopravna) určená k nástupu a 

výstupu cestujících obvykle bez výdejny jízdenek. Kolejové rozvětvení zde není nebo je 

minimální v rámci nákladiště. [1] 
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Příloha 1  Kontakty: PID, BID 

PID 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

Rytířská 10 

110 00 Praha 1 

Česká republika 

Telefon: +420 234 704 511 

Fax: +420 224 229 423 

E-mail: ropid@ropid.cz 

Internet: http://www.ropid.cz 

BID 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

Jašíkova 2 

821 03 Bratislava 

Slovenská republika 

Telefon: +421 248 291 680 

Fax: +421 248 291 690 

E-mail: info@bid.sk 

Internet: http://www.bid.sk 

Zdroj: [9, 51] 
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Příloha 2  Zóny IDS BK (BID) 

 
Zdroj: [12] 
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Příloha 3  Fotografie v PID 

 Nádraží v Dobřichovicích přímo vedle autobusové zastávky  

      
Zdroj: vlastní fotografie 

 

Linka přívozu P6 v zastávce Lahovičky 

 
Zdroj: [43] 

 

Plakát v grafice DPP na tramvajové zastávce Ortenovo náměstí  

vyhotovený od recesistů jako reakce na změny v září 2012 

 
Zdroj: vlastní fotografie 
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Příloha 4  Fotografie v BID 

Osiřelá tramvajová trať z Hlavní stanice u zastávky Žilinská 

 
Zdroj: vlastní fotografie 

 

Nechráněné JŘ zastávce Astronomická propálené od vandalů  

 
Zdroj: [31] 

 

Zastávka v obci Marianka s minioznačníkem linky č. 37 

 
Zdroj: [35] 
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