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Prezident

Role autobusu a vlaku
v mobilitě obyvatelstva



MOBILITA OBYVATELSTVA

HYBNOST OBYVATEL ROSTE …
… NÁROČNOST CESTUJÍCÍCH TAKÉ

- Proč lidé cestují?
- Jaký je důvod jejich cesty?
- Kam jedou?
- Jaký dopravní mód si pro konkrétní cestu zvolí? A proč?
- Kdo jsou Ti cestující v autech nebo ve veřejné dopravě?
- Jaké mají potřeby?
- Co skutečně chtějí?
- Jaké jsou jejich priority?
- Jaké další služby mimo samotné přepravy by využili či uvítali?
JSOU LIDÉ SCHOPNI ZMĚNIT SVÉ CHOVÁNÍ A NÁVYKY?

ZA JAKÝCH PODMÍNEK?
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VOLBA CESTUJÍCÍHO

???
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ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
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VIZE INFRASTRUKTURY – ŽELEZNIČNÍ SÍŤ
(IZOLOVANÝ POHLED)
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SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA
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VIZE INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ SÍŤ
(IZOLOVANÝ POHLED)
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ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
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ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA
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MULTIMODÁLNÍ SÍŤ
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S MULTIMODÁLNÍMI PŘESTUPY
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S MULTIMODÁLNÍMI PŘESTUPY
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VIZE INFRASTRUKTURY - MULTIMODÁLNÍ SÍTĚ
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INFRASTRUKTURA
pro AUTOBUSY a VLAKY

SILNICE
- kapacitní přetížení

(kolony, nedostatek 
parkovacích míst)

- velké opotřebení
- negativní dopad na okolí

ŽELEZNICE
- velká přepravní kapacita
- malé prostorové nárorky
- dostatek prostoru pro 

multimodální terminály
- zázemí ve stanicích
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DÁLKOVÁ DOPRAVA - AUTOBUSY

• Nejsou vhodné na delší cestování než 1 hodina
• Potenciál na relacích, kde je železnice výrazně pomalejší

(Praha – Liberec, Praha – Karlovy Vary, ...)
• Výhoda pro cestujícího

• Nižší cena jízdného
• Vyšší četnost spojů

• Cestující je ochoten „přetrpět“ i delší cestovní čas v autobuse,
pokud je výrazně levnější a rychlejší než vlak
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DÁLKOVÁ DOPRAVA - VLAKY



Vlakové spoje na trase PRAHA - OSTRAVA

Počet vlakových spojů v roce 2015 / den (v každém směru)
- 8x ČD – SC Pendolino
- 8x ČD – denní spoje (3x EuroCity / 1x InterCity / 4x Express) 
- 2x ČD – noční spoje
- České dráhy celkem: 16x + 2x přímých vlakových spojů
- Regiojet: 9x RJ 
- Leo express: 7x LE
CELKEM v roce 2015: 32 denních a 2 noční
CELKEM v roce 1995: 6 denních a 4 noční
=> Nárůst denních vlakových spojů + 433 % za 20 let
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ČD BUS – HRANICE – FRÝDEK-MÍSTEK
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ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Švýcarsko vs. Česká republika

BAHN 2000
- realizace 1991 – 2004
- náklady 5,9 mld. CHF
- 130 projektů
- cíle: odstranění úzkých 

hrdel v síti, zajištění 
dostatečné kapacity tratí
a zkrácení jízdní doby 
mezi klíčovými uzly tak, 
aby v nich mohly být
zajištěny přípoje

TRANZITNÍ KORIDORY
- realizace 1993 – 2020
- náklady 191 mld. Kč
- 4. koridory (1329 km tratí )
- cíle: stanoveny pouze 

teoretické cíle např.: 
„kvalitní propojení železniční 
sítě ČR s hlavními 
evropskými magistrálami“ 
nebo „dosažení traťové třídy
zatížení D4 UIC pro traťovou 
rychlost 120 km/h“



Konference Autobus a vlak – konkurence nebo spolupráce?, Louny, 8. 10. 2015                        20

DÁLKOVÁ DOPRAVA
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ŘEŠENÍ PRO DÁLKOVOU DOPRAVU



„MALÁ“ A „VELKÁ“ DOPRAVA

- „malá“ doprava (cca 90 % mobility)
- „velká“ doprava (cca 10 % mobility)
- přílišná soustředěnost věštšiny odborné veřejnosti
na „velkou“ dopravu, která je ale minoritní …
- největší problém je,
když se „malá“ doprava koncentruje ve velkém množství ...

CO Z TOHO PLYNE?
- maximální soustředění na „malou“ dopravu
- nepřipustit nepřiměřenou koncentraci malé dopravy
v blízkostí měst

Řešení: příměstská kolejová doprava => v maximální možné 
míře pokrývá okolí měst
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MĚSTO vs. REGION

MĚSTO
- většina cest do 5 km
- mnoho domácností

zcela bez auta
- fungující MHD
- vysoká četnost spojů
- srovnatelná rychlost s IAD
- pěší doprava
- cyklodoprava

REGION
- cca 50% obyvatel vyjíždí  

každodenně obce
- jízdy do spádového centra
- vysoká motorizace venkova

(cca 2 auta na domácnost)
- dopravní obslužnost VD
 - dlouhé intervaly
 (vysoký poměr čekací

a jízdní doby)



„Města s dobrou adresou“

- každodenní život
- setkávání
- bezpečnost
- městský prostor
- zdravé město
- vysoká dostupnost
- trvale udržitelná infrastruktura

Cíl: podíl udržitelné dopravy na 
dělbě přepravní práce 75%,
kde udržitelnou dopravou 
rozumíme pěší, cyklistickou a 
veřejnou dopravu.
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AGLOMERAČNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Železniční doprava v regionu - izolovaný pohled
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AGLOMERAČNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Pohled na region v širších souvislostech
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AGLOMERAČNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Obsluha širšího území železniční dopravou



ZMĚNA CHOVÁNÍ A NÁVYKŮ OBYVATEL

JAK TOHO DOSÁHNOUT?

- Reklama a marketing
- Vysoká četnost spojů
- Kvalitní, rychlá a kapacitní páteřní infrastruktura (železnice)
- Komfortní a kapacitní vozový park
- Vybavenost nádraží a zastávek
  - P+R, B+R, K+S, BUS terminál, nabídka dalších služeb ...
  - Uživatelská přívětivost a bezpečnost (kamery)
- Jednoduché odbavení cestujících (tarifní integrace) 
- Adekvátní cena jízdného

(Synergický efekt, nejslabší článek řetězu určuje jeho sílu) 
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JAKÝ JE POTENCIÁL
VEŘEJNÉ DOPRAVY?

POTENCIÁL ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
- Trvalý růst od roku 2010
- Švýcar: cestuje 54x ročně vlakem
- Čech: cestuje 17x ročně vlakem
- Kolejová doprava v Praze (cca 75 % MHD)
- Kolika násobný je potenciál železniční dopravy?
- Miliarda cestujících na železnici v ČR – 6 násobek

POTENCIÁL AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
- Aktuálně pokles, stagnace …
- Jak se budou vyvíjet technologie v dopravě?
- Má autobusová doprava potenciál růstu?
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ROLE AUTOBUSU A VLAKU
V MOBILITĚ OBYVATELSTVA

AUTOBUS
- funkce MHD
- blízká přímětská doprava, 

kde nejezdí vlak
- v trase, kam nevede 

železnice
- doplněk k železniční síti 

VLAK
- dálková doprava
- příměstská doprava
- páteřní doprava
- páteřnost vlaku není fyzická 

vlastnost (jakýkoliv spoj 
může být bezvýznamný i 
páteř)



Miroslav Vyka  // Svaz cestujících ve veřejné dopravě //
president
e-mail: miroslav.vyka@centrum.cz
web: www.svazcestujicich.cz

Děkuji za pozornost
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AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE?

http://www.svazcestujicich.cz/
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