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Levná a efektivní opatření k záchraně nedostatečně výkonných systémů veřejné dopravy

V mnoha evropských městech je veřejná doprava základem, zejména ve východních a jihovýchodních evropských městech a menších městech nových členských států. Poskytují však minimální sociální služby a nejsou atraktivní nebo
udržitelnou dopravou. Existují ale účinná a nenákladná opatření, která mohou být zavedena
pro záchranu místních systémů veřejné dopravy,
pokud jsou kombinovány a přizpůsobeny území,
ve kterém úůsobí.

Plány mobility obecně doporučují používání
veřejné dopravy, cyklistiky a chůze jako zdravé
a udržitelné alternativy. Veřejná doprava ve
městech se špatnou veřejnou dopravou vyžaduje
trpělivost uživatelů, místní znalosti a dostatek
času na cestu, protože přestupy nejsou spolehPopis problému
livé. Bez motivace nebo dostatečných finančních
Zásadní význam mají kvalitní, atraktivní a inkluz- prostředků na rozvoj není veřejná doprava pro
ivní služby veřejné dopravy, protože nabízejí al- většinu obyvatelstva skutečnou alternativou.
ternativu ke každodennímu cestování autem. V Špatný systém veřejné dopravy drží jako rukojmí
některých evropských zemích je veřejná doprava ty, kteří se na něj spoléhají, a nemají žádné alterdobře financována a mezi všemi druhy dopravy nativní způsoby cestování. Veřejnost co nejdříve
existuje atraktivní rovnováha. Evropa však také odchází od nekvalitních služeb ve prospěch
zná mnoho měst, která poskytují pouze min- atraktivnějších alternativ a ve většině případů
imální sociální služby, jenž nejsou atraktivní nebo používá auto. Dopadem je méně příjmů z jízdudržitelnou dopravou. Tato města obvykle trpí ného, které snižují příjmy společnosti, nízká kvalinedostatkem finanční podpory nebo politické ta služeb, klesající počet cestujících, zvýšené domotivace. Kromě toho, jak úřad, tak provozova- pravní zácpy, špatná kvalita ovzduší a dopravní
tel nabízí nízkou kvalitu služeb a nízké standardy zátěž pro všechny uživatele.
vozového parku. V důsledku toho jsou prestiž,
přitažlivost a využívání veřejné dopravy velmi
nízké.

Obrázek 1: Skutečná „hromadná přeprava“ namísto atraktivní
veřejné dopravy. Autobusové nádraží Ilidza, Sarajevo (Bosna a
Hercegovina).

Za těchto okolností je obtížné označit auto
pouze za „symbol sociálního postavení“, protože
používání automobilů je jednoznačně bráno jako
únik z nízké kvality nabídky, nespolehlivosti,
nepravidelnosti a neatraktivity veřejné dopravy. Vzhledem k těmto problémům, které jsou
umocněny špatnými spojeními, nemůže mnoha
cestujícím vyhovět dlouhá trasa cesty. Z těchto
důvodů nabízí veřejná doprava nižší kvalitu než
osobní automobil.

Tato situace a její dopad na zranitelné účastníky
provozu je v rozporu se zásadami SUMP a omezuje schopnost měst nebo regionů dosáhnout
cílů udržitelné městské mobility. Rostoucí podíl
automobilů v dopravě a omezování služeb veřejné dopravy tento problém dlouhodobě zhoršují,
způsobují dopravní zácpy, snižují kvalitu ovzduší,
přizpůsobují veřejná prostranství automobilům,
způsobují frustraci pro všechny uživatele dopravy a podporují to, aby se osoby s rozhodovací
pravomocí při tvorbě strategií zaměřovali na automobily.
Obrázek 3: Tramvaj Oradea (Rumunsko) čekající v zácpě
způsobené auty

Obrázek 2: Praktické vizuální řešení: dočasné změny v jízdních
řádech v Brně jsou označeny žlutým jízdním řádem.

V mnoha případech uvádějí úřady nedostatek
vhodného financování jako důvod, proč je veřejná doprava nedostatečně výkonná. Toto jednoduché vysvětlení však zbavuje osoby s rozhodovací pravomocí jejich zodpovědností za zlepšení
úrovně služeb nebo za nalezení jiných způsobů,
jak situaci zlepšit. Drahá opatření a řešení, jako
jsou stavby,vyýběrová řízení a vedlejší provozní intervence, nejsou vždy jedinou možnou cestou vpřed. Města musí také zvážit použití jiných
nenákladných a účinných záchranných opatření. Tato záchranná opatření lze modifikovat na
všechny systémy veřejné dopravy.

Obrázek 4: Trolejbus v Budapešti (Maďarsko) uvízl v zácpě

Dobrá / špatná praxe a jak to funguje
Je možné, aby města a provozovatelé veřejné
dopravy zvážili opatření nebo inovace, které by
mohly být využity k oživení nebo záchraně veřejné dopravy a zvýšení jejího využívání. Tato zpráva stručně představuje běžné problémy a nabízí
možná řešení pro města a provozovatele ve dvou
kategoriích: infrastruktura („hardware“) a měkká
opatření („software“). Význam každého příkladu
je hodnocen pomocí následujícího numerického
systému:

• Úroveň -1 označuje špatný příklad,
• Úroveň 0 označuje neutrální příklad a
• Úroveň +1 označuje příklad dobré praxe.
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Hardware - Infrastruktura
Špatný stav vozidel a jejich stáří, dále špatná infrastruktura, koleje, dráty, nástupiště, křižovatky,
semafory a podobně povedou k pomalejším cestovním rychlostem, nespolehlivému a neefektivnímu oběhu vozidel, špatnému pohodlí a nespolehlivým službám. Zlepšení hardwaru má zlepší provozní podmínky a lepší úroveň služeb pro
cestující.

Obrázek 7: Autobusová stanice ve Varně (Bulharsko) ukazující
směs funkcí. Prodejny vstupenek různých poskytovatelů služeb
jsou rozptýleny mezi oděvy a obchody s mobilními telefony.

Úroveň -1: V mnoha městech, kde má městská
doprava špatnou pověst nebo omezenou finanční podporu, jsou standardy veřejné dopravní infrastruktury nízké a veřejná doprava zde nemá
prioritu.

Obrázek 5: Trolejové vedení a přepínač ve špatném stavu v
Ruse (Bulharsko) způsobuje velmi pomalou jízdní rychlost
vozidel, čímž se trolejbusová doprava dostává do nevýhodné
situace.

Provozní infrastruktura a životní prostředít
Podmínky na ulici jsou základními prvky veřejné
dopravy. Fyzický vzhled a celkové dopravní podmínky prostředí jsou důležité pro vnímání veřejné dopravy.

Obrázek 8: Méně drahé, klasicky renovované tramvajové tratě
v Budapešti (Maďarsko) na nižší frekvenci, sekundární tramvajová linka (51)

Kvalitní infrastruktura je důležitá, je-li funkční
doprava nezbytná pro obchodní aktivity. Špatná kvalita celkového dopravního prostředí není
atraktivní lokalitou pro obchodní aktivity.
Úroveň 0: Zlepšení tratí a dalších prvků infrastruktury může zvýšit kvalitu služeb a rychlost i v případě, že vylepšeními jsou malé technologické zásahy.

Obrázek 6: Snížení kvality prostorů určených dopravě: stanice
metra v Budapešti s obchody nízké úrovně a cenovými texty.

Úroveň +1: Tam, kde vylepšená infrastruktura
zvýší úroveň kvality, je důležité upřednostnit vozidla veřejné dopravy, aby bylo možné zajistit jejich
konkurenceschopnost vůči automobilu ve smyslu
krátkého cestovního času.

Vozidla / Vozový park

Obrázek 9: Oblast bez aut s kvalitním zlepšením tratí v centru
města Temešvár (Rumunsko)

Obnova vozového parku je často dotována, ale
ne do výše potřebných investic. V důsledku toho
se nakupují autobusy, tramvaje nebo trolejbusy z
druhé ruky. Jejich provoz je často problematický z
důvodu nedostatku kvalitní provozní kultury. Nákup nekvalitních vozidel a/nebo již nevyráběných
sérií vozidel občas vede k jejich omezenému využití nebo odebrání těchto vozidel z provozu po
krátké době. V některých případech jsou v důsledku infrastrukturních problémů uzavřeny kompletní
trolejbusové nebo tramvajové systémy (uzavřené
trolejbusové systémy: např. Veliko Tarnovo (Bulharsko) 2009; Dobrich (Bulharsko) 2014; Pernik
(Bulharsko) 2015; uzavřené tramvajové systémy:
např. Brasov (Rumunsko) 2006, Constanţa (Rumunsko) 2008, Reşiţa (Rumunsko) 2011.
Proto je důležité vybírat a pořizovat ojetá vozidla
s ohledem na následující parametry:

• Věk a technický stav vozidel: jaké byly důvody, proč původní provozovatel (provozovatelé) stáhl tato vozidla z provozu?

• Jaká je zbývající životnost ojetých vozidel,
jsou dlouhodobě životaschopná?

• Velikost vozového parku: je možné obstaObrázek 10: Společný koridor veřejné dopravy pro tramvaje, trolejbusy a autobusy s prioritou veřejné dopravy na
přechodech (Szeged, Maďarsko)

rat dostatečné množství k zajištění provozu,
nebo jsou k dispozici pouze malé (již nevyráběné) série, které mohou vést k postupnému
budování provozu?

• Transformace vozidel tak, aby odrážely kor-

porátní identitu: co je nezbytné pro modernizaci těchto vozidel tak, aby odrážely firemní identitu nových provozovatelů? Vnitřní a vnější úprava (brand) vozidel, např. změna barvy vozidel, vnitřní uspořádání sedadel
a jejich renovace, použití jednokřídlých nebo
složených dveří atd.

Obrázek 11: Zatravněná tramvajová trať v Oradea (Rumunsko)
s tramvají odkoupenou z Berlína je také forma zlepšení kvality

Úroveň -1: Když je obstarána malá (již nevyráběná) série vozidel, není zaručena spolehlivá provozní životnost ani z hlediska technického, ani z
hlediska dodávek náhradních dílů. Používání vozidel z druhé ruky má tendenci zdůrazňovat, že
veřejná doprava má nízký status. Toto vnímání a
kultura je klíčovým bodem.
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V mnoha případech se také nepoužívá vizuální
identita provozovatele (brand), což přispívá ke
špatnému vnitřnímu i vnějšímu vnímání vozidel
veřejností.

Obrázek 14: Denní přežívání v provozu: Použitý trolejbus v
Sarajevu (Bosna a Hercegovina), původně sloužil v Solingenu
(Německo)
Obrázek 12: Relativně moderní trolejbusy Neoplan Kiepe N
6020 ex-Basel v Ruse (Bulharsko) byly staženy kvůli vážným
technickým problémům.

Úroveň +1: Nejúspěšnější projekty nákupu vozidel z druhé ruky zahrnují firemní identitu nového
operátora, a to jak vně, tak uvnitř vozu. 8 až 12
Úroveň 0: Provoz vozového parku funguje lépe,
let starý autobus nebo trolejbus musí být obnokdyž je z druhé ruky získán celý vozový park,
ven, vybaven značkou nového provozovatele. Doprotože je snazší obstarat nástroje a díly pro
stupnost náhradních dílů zajišťuje provozní živoúdržbu. Absence firemní identity pro systém notaschopnost.
vého provozovatele však vytvoří slabou image v
očích veřejnosti.

Obr. 13: Vysloužlý autobus původního provozovatele SBG z
německého Freiburg im Breisgau v současném provozu ve
Varně (Bulharsko). Díky masové produkci tohoto vozu Mercedes-Benz O405G může být zajištěn další provoz na delší
dobu. Po mnoha letech u nového provozovatele je firemní
identita původního vlastníka stále na autobuse.

Obrázek 15: Bývalý autobus z Utrechtu (Nizozemsko) VanHool newAG300 provozovaný jako ojeté vozidlo v Budapešti.
Vybaven klimatizací a transformován na firemní identitu v
Budapešti (provozovatel BKK) přispívá k lepší integraci do
vozového parku a zvyšuje atraktivitu.

Tramvaje mají mnohem delší provozní životnost
než autobusy. Nákupy ojetých tramvají by měly
Ve městech s omezenými zdroji na veřejnou dobrát v úvahu přístupnost tramvajových vozidel
pravu může být snaha o udržení vozidel pro přeosobám s omezenými schopnostmi. Proces výpravu cestujících v provozu každodenním boběru by měl tak zohlednit dostupnost vozidel
jem. Za těchto podmínek jsou systémy firemní
samotných nebo možnost dodatečné montáže
identity luxusním doplňkem, který si město nenízkopodlažních sekcí.
může dovolit.

Obrázek 16: Použitá tramvaj z Frankfurtu (Německo) v Katovicích (Polsko) s firemními barvami nového provozovatele,
bez renovace

Obrázek 18: Trolejbus z roku 1984 v Sarajevu (Bosna a Hercegovina), dříve jezdil v Solingenu (Německo). Interiér je špinavý a
vůbec není atraktivní.

Úroveň 0: V některých městech se dopravní
společnosti a úřady snaží udržovat vozidla čistá, a to jak venku, tak uvnitř. Proto i starší vozidla mohou být atraktivní a uživatelsky přívětivá.

Obrázek 17: Použitá tramvaj z Frankfurtu (Německo) v Katovicích (Polsko) s novými barvami slezských tramvají, po
kompletní rekonstrukci a vestavěném nízkém podlaží ve střední
části

Interiéry
Z pohledu cestujících je interiér nejdůležitějším
Obrázek 19: Téměř 40 let stará tramvaj Tatra v Berlíně
aspektem vozidel. Zatímco vnější vzhled je dů- (Německo) 20 let po modernizaci. Interiér je zcela čistý a ukaležitý, interiér je to, kde uživatel používá vozidlo. zuje výsledky každodenní údržby.
Čistší a modernizované interiéry poskytují pohodlí zákazníka a zvyšují důvěru uživatelů ve vozidla a služby.
Úroveň +1: V porovnání s náklady na pořízení nových nebo ojetých vozidel je modernizaÚroveň -1: Vozidla špatně financovaných vozice kvality interiéru nízkonákladovou investicí.
dlových parků nejsou atraktivní z důvodu nedoJe důležité použít nejvhodnější řešení a začlenit
statečné modernizace a nedostatku pravidelnéprvky identity značky provozovatele ve smyslu
ho čištění interiérů vč. sedadel.
výběru barev a materiálů.
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Mapy sítě linek MHD sdělují stabilitu systému
zobrazením tras a spojení uživatelům. Jak statická, tak dynamická řešení jsou vítána na zastávkách, uvnitř vozidel a na všech digitálních
plochách.
Úroveň -1: Některá města neumožňují zpřístupnit mapy sítě veřejné dopravy široké veřejnosti. V takovém případě cestují místní lidé podle
svých zvyklostí a návštěvníci se musí ptát ostatních.
Obrázek 20: Využití symbolů místní dopravní společnosti na
sedadlech v nově pořízené tramvaji, Katovice (Polsko)

Měkké prvky (software)
Měkké prvky jsou nedílnou součástí systému
veřejné dopravy. Poskytují uživatelsky přívětivou
a na zákazníka zaměřenou službu a informace.
Měkké prvky nejsou obvykle drahé (ve srovnání
s kompletním rozpočtem veřejné dopravy), ale
musí mít firemní značku a konzistentní vizuální
vzhled.
V mnoha městech neexistují informační služby
veřejné dopravy. Argumentem je často to, že veřejná doprava je pro místní lidi a ti znají síť a jízdní řády srdcem. Proto provozovatelé veřejné dopravy a úřady často nemají zájem na poskytování informací nebo jejich zlepšování. Statické
prvky (např. jízdní řády, mapy sítě linek MHD) a/
nebo dynamické prvky (např. informační systém
pro cestující v reálném čase, informace týkající se přestupů) mohou chybět nebo zobrazovat
zastaralé nebo neužitečné informace. Toto může
mít nepříznivý dopad na využívání veřejné dopravy, protože to přispívá k problému, kdy stávající uživatelé opouštějí systém při první možné příležitosti.

Obrázek 21: Mapa nízké kvality zobrazující síť v Székesfehérváru (Maďarsko) zobrazující pouze čáry bez zastávek a bez
jasného oddělení různých linek. Poskytuje pouze přehled, nikoli
správnou strukturu linek.

Úroveň +1: Tam, kde mají města a spádové oblasti integrovaná dopravní řešení, jsou cestujícím nabídnuty velmi přesné mapy, které ukazují
železniční služby (např. metro, S-Bahn, tramvaje, železnice) a/nebo všechny služby všech poskytovatelů.

Mapy sítě linek MHD
Network maps communicate the stability of the
system by showing the routes and connections
to the users. Both static and dynamic solutions
are welcome, in stops, inside the vehicles and
on all digital surfaces.

Obr. 22: Mapa sítě veřejné dopravy založené na železniční
dopravě, instalovaná na stropní části S-Bahnu v Mnichově

Mnohé úřady nebo provozovatelé mohou také
vytvářet specifické mapy dopravních služeb pro
městské části. Mohou také vytvářet specifickou
mapu pro zvláštní potřeby uživatelů, například
mapu přístupnosti.

Úroveň 0: Není neobvyklé, že čas odjezdu je
jedinou dostupnou informací. V tomto případě je
odhad trvání cesty na danou zastávku ponechán
na cestujícím. To není uživatelsky přívětivé ani
praktické, protože doba jízdy se může v závislosti na dopravních podmínkách značně lišit. Navíc,
některé služby pouze dodávají frekvence spojů
a ne přesné časy odjezdu, což pro uživatele
představuje nepředvídatelnou čekací dobu.

Obrázek 23: Síť veřejné dopravy městské části v Budapešti
(Maďarsko) 1

Jízdní řády
Informace o odjezdu a době cesty jsou jedním z
nejcitlivějších prvků v cestování obecně.

Obrázek 25: Místní autobusový jízdní řád v Székesfehérváru
(Maďarsko) zobrazující pouze časy odjezdu z terminálu. Uživatel
musí připočítat správné minuty, aby získal čas příjezdu na danou
zastávku.

Úroveň -1: Mnoho provozovatelů veřejné dopravy neposkytuje užitečné informace o čase odjezdu na místě, informace o trase nebo frekvenci služeb. Pokud tyto informace chybí, uživatelé
odejdou a přestanou veřejnou dopravu využívat.

Obrázek 26: Frekvence spojů (která je mimochodem také vysoká - 20, 30, 40, 60 minut) namísto přesných časů odjezdu na
autobusové zastávce ve Varně (Bulharsko). Uživatelé nemohou
zjistit časy odjezdu.
Obrázek 24: Na této zastávce tramvaje v Bukurešti (Rumunsko)
jsou prezentovány pouze dvě linky (7, 47), nejsou zobrazeny
žádné jízdní řády.

https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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Obrázek 29: Uživatelsky přívětivá, vizuálně kompletní struktura,
papírová forma jízdního řádu na autobusové zastávce v Maastrichtu (Nizozemsko)

Informace cestujícím uvnitř i vně vozidla a v
dopravních zařízeních a terminálech
Je důležité zobrazovat základní nebo komplexní
informace cestujícím na jejich trase, na zastávkách a spojích. Tyto informace mohou být
zobrazeny uvnitř nebo vně vozidla a mohou být
Úroveň +1: Ve většině měst jízdní řády ukazu- statické nebo dynamické. Uživatel hodnotí obsah
jí přesné časy odjezdů z dané zastávky, což po- informací spíše než použitou technologii. Cenově
máhá cestujícím naplánovat si cestu co nejlépe. nenákladná řešení mohou být velmi efektivní a
poskytují cestujícím veškeré důležité informace.

Obrázek 27: V Baia Mare (Rumunsko) lze najít jízdní řády, ale neobsahují itinerář tratí (zastávky). Jsou na betonových sloupech,
což není estetický způsob poskytování informací

Úroveň -1: V mnoha městech informace o veřejné
dopravě předpokládají, že budou využívány místními lidmi, kteří systém již znají. To je krátkozraké,
protože nekvalitní informace pro cestující, i když
je pravidelně využívají osoby s předchozími
znalostmi, nesdělují další relevantní informace
a zcela opomíjejí příležitostné uživatele nebo
návštěvníky.

Obrázek 28: Přesný jízdní řád zobrazující přesné odjezdy a trasu
linky v Budapešti 2
2

https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

Úroveň 0: Částečně dostupné informace, kde
by zlepšení mohla snadno poskytnout více údajů. Když se to stane, je to vždy obrazem politiky
provozovatele vůči cestujícím.

Obrázek 30: Klasická deska zobrazující dvě koncové stanice
trolejbusové linky v Sofii. Informace o trase a zastávkách nejsou k dispozici.

Obrázek 33 Autobusy v Székesfehérváru (Maďarsko) ukazují
na svých displejích současně obě koncové stanice a po celou
cestu se nemění. Nezkušení uživatelé neznají přesný směr
autobusu., Pokud by byl zobrazen pouze jeden název, který by
se na změnil na koncových stanicích, jednalo by se o jednoduchou základní korekci.
Obrázek 31: Použitý trolejbus původem z Milána (Itálie) v jeho
druhém působišti v Ruse (Bulharsko). Původní deska zobrazující koncovou stanici v Miláně je stále na svém místě nahoře,
zatímco číslo linky v Ruse je na čelním skle, koncové stanice
jsou zobrazeny malými znaky.

Obrázek 32. Místní autobus ve městě Veszprém (Maďarsko),
zobrazující na ceduli nahoře „místní autobus“ a „6“. Číslo linky
neobsahuje žádné relevantní informace o terminálu a zastávkách pro příležitostné cestující.

Úroveň +1: Komplexní informace jsou stručně
uvedeny, což je zaměřeno na informovanost zákazníka. Ve většině případů není finanční náročnost změny velká, důležitý je postoj k zákazníkům a jejich potřebám.
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Obrázek 34: Starší trolejbus v Budapešti (Maďarsko) s klasickou deskou zobrazující číslo linky a dvě koncové stanice.
Obrázek 35: Tramvaj v Szegedu (Maďarsko) zobrazuje na displeji číslo linky a koncovou stanici.

Obrázek 36: Struktura linek v Budapešti (Maďarsko),
znázorňující zastávky, přestupní zastávky na další linky a turistická místa v okolí zastávek. 1

Obrázek 34a: Použitá tramvaj z Hannoveru (Německo) v
Budapešti (Maďarsko) s elektrickým displejem instalovaným
novým operátorem.

FObrázek 37: Autobus v Berlíně (Německo) ukazuje na vnitřním
displeji konečnou stanici, přesný čas, potřebu signalizace
vystupování (STOP), možnosti připojení ke všem prostředkům
veřejné dopravy.

Webové stránky a aplikace musí být dostupné
v místním jazyce a nejlépe v angličtině, aby se
usnadnila komunikace se zahraničními uživateli.

Obrázek 38: Jasný a uživatelsky přívětivý informační systém
pro cestující zobrazující všechna autobusová spojení ve stanici
metra Kelenföld v Budapešti (Maďarsko)

Obrázek 40: Navzdory tomu, že Sarajevo (Bosna a Hercegovina) je stále více turistickým městem, jeho webová stránka
veřejné dopravy je dostupná pouze v bosenském jazyce. 1

Obrázek 39: Informace na nástupišti o dočasných změnách
(přemístění nástupišť autobusů z důvodu rekonstrukce) v
Budapešti (Maďarsko)

Webové stránky, aplikace
Uživatelsky srozumitelné webové stránky a aplikace jsou levné, ale výkonné součásti každodenní veřejné dopravy. Usnadňují plánování
cesty a umožňují uživateli spočítat jejich trasu,
i když na zastávce nejsou žádné statické informace. Informace v reálném čase ukazují včasnost nebo aktualizované zpoždění služby a souvisejících spojů, které ovlivní vyhledané spojení.

Obrázek 41: Snímek z aplikace FUTÁR, online plánovač cest
v Budapešti (Maďarsko). Zobrazuje všechny zastávky, trasy,
vozidla, jízdní řády, veřejná kola v oblasti služeb provozovatele
BKK Center for Budapest Transport. 3 Aplikace je k dispozici v
maďarštině a angličtině.

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu

3
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Průzkumy názorů veřejnosti/zákazníků týkající
se změn služeb a servisu
Změny ve veřejné dopravě mohou být pro uživatele velmi citlivou otázkou. Před provedením jakýchkoli změn týkajících se tras, jízdních řádů,
rozsahu sítě atd. mohou města a provozovatelé diskutovat a usilovat o zapojení lidí a dalších
zúčastněných stran. Například ti, kteří jsou změnami ovlivněni, mohou hlasovat pro různé možnosti nebo uvést vlastní doporučení. To umožňuje lidem lépe porozumět a vstřebat navrhované změny.
Obrázek 43: Testovací den budoucí flexibilní služby minibusu v
kopcovitých oblastech města Zalaegerszeg (Maďarsko). Lidé
mohli vyjádřit své potřeby před a po testech v rámci projektu
SHAREPLACE Interreg 5.

V mnoha oblastech veřejné dopravy jsou testy
nebo zkušební provozy velmi důležité a jsou ve
srovnání s rozsáhlými změnami levné. Testování
nových tras, konceptů nebo aplikací může pomoci vyvinout optimální řešení, která budou
odrážet potřeby místních a preference uživatelů.

Obrázek 42: Plánované změny vedení autobusové linky v Budapešti (Maďarsko). Lidé se
mohli k úpravám vyjádřit ještě před zavedením. 4

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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5

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

Obrázek 44: Zkouška elektrického autobusu v Bělehradě (SRB)

Výhody a nevýhody
Je prozíravé provádět pilotní řešení a testy dříve, než se spustíte nákladné technologické inovace.
Místní testy přizpůsobené potřebám města mohou vyústit v doporučení pro další vývoj a/nebo pro
zakázky většího měřítka.
Tabulka 1 Výhody “hardwarových” řešení infrastruktury veřejné dopravy a nevýhody jejich neaplikování.
Typ

Řešení

Výhody

Nevýhody nepoužití
uvedeného řešení

Infrastruktura,
celkové dopravní
prostředí

•

Nižší náklady, ale kvalitní renovace tratí

•

•

Snížení využívání
veřejné dopravy

•

Společné koridory veřejné
dopravy

•

Snížení podílu (modal
split) veřejné dopravy

•

Zatravněné kolejové dráhy

•

•

Prostory veřejné dopravy bez
osobních automobilů

Nižší rychlost veřejné
dopravy

Vozidla

Interiéry

Zvýšená atraktivita dopravního prostředí a dopravy
jako takové, propojení veřejné
dopravy a veřejných prostranství

•

Méně problémových míst
pro veřejnou dopravu, méně
přerušovaný provoz

•

Lepší možnosti přestupu

•

Vyhýbat se nákupu malých
sérií a neprovozuschopných
produktů

•

Lepší úroveň provozu,
dlouhodobější perspektivy u
ojetých vozidel

•

Nižší stupeň bezbariérovosti zakoupených
vozidel

•

Rekonstrukce ojetých vozidel
a využívání místních symbolů,
prvky firemní identity na vozidlech

•

Větší spokojenost uživatelů a
provozovatele

•

•

Podobný vzhled ojetých
vozidel jako původních, větší
důvěra uživatelů

Kanibalismus ojetých
vozidel do okamžiku,
kdy jsou všechny z nich
odepsány

•

Menší spokojenost
cestujících

•

Získání pocitu nedbalého provozovatele

•

Nízpokodlažní sekce pro
tramvajové vozy - v závislosti
na věku, konstrukci a dalších
provozních perspektivách

•

Aplikace testů

•

Čištění a průběžná údržba

•

Aplikace lokálních barevných
schémat, prvků firemní identity

•

Větší spokojenost uživatelů a
provozovatele
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Tabulka 2 Výhody “softwarových” (měkkých) řešení prvků veřejné dopravy a nevýhody jejich neaplikování.2 Advantages of public transport soft elements ‘software’ solutions and the disadvantages
of not applying it.
Typ

Řešení

Výhody

Nevýhody
nepoužití
uvedeného řešení

Mapy linek veřejné
dopravy

• Použití map uvnitř vozidel, na zastávkách a na všech virtuálních
platformách

•

• Snížení využívání
veřejné dopravy

• Mapy linek poskytující jasné a
uživatelsky přívětivé informace i pro
nerezidenty
• Využití místních a alespoň anglických
textů
Jízdní řády

Zvýšená atraktivita dopravního
prostředí a dopravy celkově,
propojení veřejné dopravy a
veřejných prostor

• Méně problémových míst
pro veřejnou dopravu, méně
přerušovaný provoz
•

• Větší spokojenost uživatelů a
provozovatele

• Použití větších textů a jasných zkratek • Podobný vzhled ojetých vozidel
jako původních, větší důvěra
nebo poznámek pod čarou - pokud
jsou nezbytné
uživatelů
• Uvedení názvu zastávky na označník
zastávky pro poskytnutí statických
informací
Informační systémy
pro cestující

• Statické i dynamické prvky mohou
poskytnout odpovídající informace
• Indikace přestupních míst na statických i dynamických prvcích
• Využití vizuálních řešení a správných
informací pro dočasné nebo dlouhodobé změny

• Nižší rychlost veřejné
dopravy

Lepší možnosti přestupu

• Uvádění přesných časů namísto taktů • Lepší úroveň provozu,
(frekvence)
dlouhodobější perspektivy při
použití ojetých vozidel
• Využívání jízdních řádů založených
na intervalu pro méně časté městské
linky

• Snížení podílu (modal
split) veřejné dopravy

• Uživatelsky přátelská řešení,
která dávají silnější pocit důvěry
místním i nerezidentům
• Jasná informační základna
všech důležitých prvků veřejné
dopravy ve městě nebo regionu

• Nižší stupeň bezbariérovosti zakoupených vozidel
• Kanibalismus ojetých
vozidel do okamžiku,
kdy jsou všechny z
nich odepsány
• Menší spokojenost
cestujících

• Každodenní i občasní
uživatelé mohou být
zmateni kvůli nedostatku informací
• Plánování cesty
bude obtížné nebo
nemožné
• Přestupy nebudou
předvídatelné

• Zobrazení skutečné koncové stanice
na vozidle (vně)
• Zobrazení všech zastávek skutečné
trasy linky uvnitř
Webové stránky,
aplikace

• Vývoj mezinárodních webových
stránek a aplikací
• Použití plánovačů cest

• Uživatelsky přátelská řešení,
která dávají silnější pocit důvěry
místním i nerezidentům

• Pro mladší (a IT) generace nejsou služby
atraktivní

• Lepší přístup k plánování cesty
• Jasná informační základna
všech důležitých prvků veřejné
dopravy ve městě nebo regionu
Průzkum veřejného
mínění a testování
nových řešení

• Diskuse o změnách, nových nebo
upravených službách
• Testování nových technologií
• Testování flexibilních služeb

• Otevřený proces plánování
ze strany provozovatele nebo
úřadu k uživateli
• Možnost modifikace technologií
nebo specifikace požadavků
výběrových řízení s ohledme na
výsledky zkoušek namísto vypisování nevyhovujícíh zakázek a
nefunkčních řešení

• Více stížností
• Nedosažení
nejlepšího možného
řešení s ohledem na
potřeby cestujících

Zapojení zúčastněných stran
(stakeholderů)
Hlavními zúčastněnými stranami jsou města,
úřady mající v kompetenci veřejnou dopravu, provozovatelé a stávající nebo potenciální
uživatelé veřejné dopravy. V některých případech
může stát město a provozovatel na opačných
stranách, zejména pokud nová opatření zahrnují náklady, a to i když jsou náklady nižší
než rozsáhlá infrastruktura nebo jiné možnosti
nákupu. Města, úřady a provozovatelé musí mít
jistotu, že levná opatření přináší efektivitu a dobrou rovnováhu nákladů a přínosů. To lze prokázat pomocí pilotních systémů, které přináší
přesvědčivé důkazy. Pokud se operátor neorientuje na inovace a služby zaměřené na uživatele,
stávající neefektivní systémy a provozní modely
zůstávají v platnosti a neexistuje žádná ochota
cokoliv reformovat.

Kdo je zodpovědný?
Odpovědnost je sdílena mezi městskými dopravními úřady a úřadem veřejné dopravy (nebo
organizátorem dopravy). Provozovatelé budou
reagovat na pokyn objednavatele služeb. Tam,
kde příslušné oddělení nebo úřad není zaveden,
musí být zodpovědnost nastavena tak, aby
poskytovala komplexní kontrolu nad provozovatelem. Nový dopravní úřad bude vyžadovat
finanční restrukturalizaci, pravomoc převzít
řízení, kontrolu a zodpovědnost za více úkolů.
Je třeba, aby role řízení byla zavedena pouze
pro dopravní společnost.

Časový rámec
Všechny druhy opatření musí být přizpůsobeny
místním podmínkám města a potřebám veřejné
dopravy. Časový rámec musí být definován na
základě potřeb a finančních možností. Existují určité druhy činností, které mohou být realizovány během několika týdnů nebo měsíců
(např. statické informace cestujícím nebo
jízdní řády). Existují i další střednědobá nebo
dlouhodobější opatření (např. barevná schémata a loga vozového parku a prvky firemní iden-

tity, renovace vozidel a preference pro veřejnou
dopravu), které vyžadují více času a finančních
závazků.

Náklady
Náklady na každé opatření se budou lišit v
závislosti na typu a kontextu. Podobná opatření
nemusí být stejně nákladná v jednom městě
jako v druhém. Za účelem stanovení nákladů by
město nebo úřad měly provést inventuru stávajících a nových prvků nezbytných k provedení
„záchranných“ opatření. Po sestavení informací
by měl seznam nastavit priority a měl by obsahovat odhady souvisejících nákladů a přínosů pro
všechna navrhovaná opatření. Takto vyvinuté
programy, využívající stávající a navrhované,
přinášejí lepší výsledky než samostatné nebo
izolované záchranné zásahy nebo opatření.

Jak a kde tento přístup zapadá do
SUMP?
SUMPy definují cíle a opatření, které vedou ke
zlepšení služeb veřejné dopravy. Realizace zde
popsaných opatření představuje jak balíčky s
okamžitým zlepšením, tak projekty s nízkými
náklady na realizaci, které se zaměřují na postupné zlepšení veřejné dopravy. Mohou předstovat
levný rozvoj a zlepšení, které má vysoký dopad a
může být realizováno v krátkodobém horizontu.
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