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Program prezentace

Kontext – přístup k řešení ve světě, motivace pro návrh

Kdo je kdo – porovnání uživatelského pohledu s reálnými 

kompetencemi dopravce a veřejné správy

Plán – kde začít při návrhu koridoru městské dopravy, 

souvislosti s koncepcí sítě ve městě

Koridor linky 3 (České Budějovice) – ideová studie jako 

součást Generelu MHD pro období 2010 – 2020  

Quality Bus Corridors ve Velké Británii – zkušenosti 

s realizací a výsledky projektu v Manchesteru



Různé přístupy

BRT (Bus Rapid Transit) v Severní a Jižní Americe, 

Austrálii, jihovýchodní Asii

QBC (Quality Bus Corridor) ve Velké Británii a Irsku

Metrobus (Metropolitan Busse) v Německu

BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) ve Francii

Zdroj: www.mercedes-benz.co.za



Společné cíle

Poskytovat vysoký standard 

veřejné dopravy založený 

na autobusech nebo trolejbusech

Vytvořit prioritní síť veřejné 

dopravy s atraktivními parametry

pro uživatele

Ovlivnit dělbu přepravní práce

ve prospěch veřejné dopravy

frekvence

kapacita

spolehlivost

cestovní čas

komfort

dostupnost

image

snadnost použití



Proč?

Autobusová doprava je velmi významná, přesto je nejvíce 

postižena kongescemi na silniční síti ztráta zákazníků

Výrobci vozidel nabízejí moderní řešení, ale ta samotná 

nestačí k navrácení / zlepšení image autobusové dopravy 

Efekt bumerangu – výhody autobusů (flexibilita v provozu) 

se otáčejí do nevýhod (nedostatečná preference na trase)

Narozdíl od tramvají (mají přirozenou „autoritu“) je zapotřebí 

autobusy cíleně podporovat ve zvýšení kvality



Komponenty

Zdroj: www.mercedes-benz.co.za

Infrastruktura

Vozidlo

Provoz

Propojit oblibu tramvají 

a flexibilitu autobusů 

na jedné trase a

v jednom čase



Evropa × svět

„Full BRT“ – blíží se systémům metra, 

samostatné jízdní dráhy, tarifní odbavení 

ve stanicích, vysoká rychlost a kapacita 

(Brisbane, Bogotá, Ottawa)

„BRT Lite“ – priorita na křižovatkách, 

vyhrazené jízdní pruhy, nadstandardní 

vozidla a zastávky, vlastní identita 

(Vancouver, Chicago, Los Angeles)

„BHLS“ (Buses with High Level of Service) 

v evropském měřítku mezistupeň „autobus – tramvaj“

Zdroj: www.mercedes-benz.co.za

Zdroj: www.servimg.com



Kdo je kdo?

Uživatel

Hodnotí celkovou zkušenost 

z cesty z místa A do místa B

Poskytovatel

Kompetence rozdělené 

do množství institucí

– dopravce (Dopravní podnik)

– objednatel (Město)

– koordinátor dopravy

– správci komunikací

– správci řízení dopravy 

– Policie ČR



Kdo je kdo?

Výhody koridorů městské dopravy v otázce managementu:

„Vizualizace“ společného cíle zúčastněných institucí

Jednotný přístup ke koridoru, i když opatření budou 

uváděna do provozu postupně a různými subjekty

Jasné rozdělení odpovědnosti a závazků stran

Zdroj: www.mercedes-benz.co.za Zdroj: www.mercedes-benz.co.za



Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 - 2020

Koridor linky 3



Páteřní linky

Celkem 6 linek ve všech 

důležitých přepravních relacích 

Přednostní využití elektrické 

trakce 

Koncentrace pozornosti 

cestujících (výhodná trasa, 

krátké a pravidelné intervaly)

Taktový jízdní řád ve všech 

obdobích dne i týdne

Interval 5 – 10 minut ve špičce 

pracovního dne

Minimum souběžných jízd,

pravidelné střídání odjezdů 

ze zastávky

Hierarchie sítě



Koridor: fáze rozhodování

Hustota osídlení na trase linky

Plánovaný rozvoj města (bydlení, služby, školy...)

Cestovní časy, spolehlivost (průměrná rychlost, zpoždění)

Přepravní výkony současných linek MHD

Osob / km Osob∙km  Spoje

Linka 3 (trolejbus) 9 502 54 304 131

Linka 9 (trolejbus) 4 844 45 458 76

Linka 2 (trolejbus) 4 765 57 972 100

Linka 1 (autobus) 2 489 40 163 82



Linka 3

Délka trasy 5,72 km

160 spojů denně 

v návrhu od roku 2011 

Denní vypravenost 

11 článkových 

trolejbusů 

Špičkový interval

4 – 5 minut

Sedlový interval

7,5 minuty

Pilotní projekt



Koridor linky 3

Zastávka

Nová zastávka nebo úprava povrchu chodníku, kde jsou nedostatky

Přístřešek, jízdenkový automat a elektronický označník

Panel s informacemi o službách MHD a orientaci v okolí zastávky

Doplnění zastávek v centru města a 

v sídlišti pro zlepšení dostupnosti území



Koridor linky 3

Přechod pro chodce

Bezpečnostní úpravy na přechodech pro chodce v blízkosti zastávky

Zajištění krátké přístupové cesty

Zlepšení přístupu na zastávky



Koridor linky 3

Povrch komunikace

Výměna poškozeného krytu vozovky

Rozšíření komunikace ve vazbě na preferenční opatření

Zvýšení komfortu jízdy



Koridor linky 3

Vyhrazený BUS pruh

Vyhrazený jízdní pruh pro jízdu autobusů a trolejbusů MHD

Preference v místě kongescí (na trase 

jinak limitované prostorové podmínky)



Koridor linky 3

Trakční trolejové vedení

Optimalizace prvků trolejového vedení pro plynulou jízdu trolejbusu

Přestavba trakčního trolejového vedení



Koridor linky 3

Vozidlo

Výhradně nízkopodlažní článková vozidla 

Nízký věkový průměr nasazovaných vozidel

Vstřícné chování řidičů vůči cestujícím

Konvenční trolejbus ŠKODA 25Tr



Koridor linky 3

Světelné signalizační zařízení

Zřízení nového světelného řízení křižovatky 

Umožnění preference MHD nebo otevření dříve zakázaných 

křižovatkových pohybů

Nové světelné signalizační zařízení 

s absolutní / podmíněnou preferencí



Koridor linky 3

Preference MHD na křižovatce

Úprava délky doby volna ve směru jízdy MHD

Nastavení signálního plánu pro preferenci dle dopravních podmínek

Komunikace vozidla MHD s křižovatkou

Většinou podmíněná preference řízená 

spojením DSRC



Ukázka z koridoru

Vyhrazený BUS pruh před 

křižovatkou pro prioritní průjezd 

vozidel MHD

Nová zastávka pro zkrácení 

docházky na hlavní pěší zónu

Poptávková preference MHD 

na světelně řízené křižovatce

Změna směrového uspořádání 

křižovatky (jízdních pruhů)

Bezpečné přechody pro chodce



Formy koridorů MHD

Zdroj: Buses with a High Level of Services, Choosing and Implementing the Right System, CERTU France, 2010



Quality Bus Corridors ve Velké Británii

Mark Finer, BSc (Hons), MSc, MIHT, TPP



Mechanismus pro kvalitnější služby

Britská legislativa – Local Transport Act (2008)

Dobrovolné smlouvy o partnerství:

– smlouvy zavazují místní úřady k investicím do infrastruktury 

a také dopravce k dodržení vyšších standardů kvality

– Sledované parametry: dochvilnost, pravidelnost, čistota 

vozidel, chování a znalosti řidičů, zákaznický servis

Quality Partnership Schemes (QPS):
– oficiální smluvní vztah – právně vynutitelný

– opravňuje objednatele uplatnit sankce, pokud dopravci 

nedodržují dohodnuté standardy

– smlouvy obsahují mj. intervaly na linkách, rozsah provozu, 

maximální výši jízdného a seznam standardů služeb



Výhody QPS

Pro dopravce:

 Preferenční opatření 

zlepšují dochvilnost 

a spolehlivost dopravy

 Investice do infrastruktury 

a údržby jsou zakotvené 

v městské strategii

 Zaručují návratnost investic 

samotného dopravce

 Mohou obsahovat výhradní 

právo na provoz dané trasy

Pro úřady:

 Všichni dopravci musejí 

dodržet smluvní standardy

 Vynutitelnost práva odrazuje 

dopravce od poskytování 

nekvalitních služeb

 Dopravci se zavazují k vyšším 

investicím než v případě 

dobrovolných smluv

 Kvalita veřejné dopravy 

je dlouhodobě zajištěna 

pro cestující



Partnerství měst a dopravců

Partnerství bylo uzavřeno ve více než 

30 městech Velké Británie – Brighton, 

Bristol, Nottingham, Oxford, York...

Jedna z největších iniciativ funguje 

v aglomeraci Greater Manchester 

– pokrývá přes 2,5 miliónu obyvatel

Obecné výsledky projektů:
– Růst počtu cestujících od 10 do 20 %

– Nejvyšší nárůsty cestujících (až 40 %) 

v projektech se segregací autobusové dopravy 

a výraznými zásahy do uličního prostoru

– Růst spokojenosti cestujících se službami 

(50 % v některých případech) 



Úspěšný příklad – Manchester QBC

Rozsáhlý program

Quality Bus Corridors:

– programu se účastní 10 okresů oblasti 

Greater Manchester a klíčoví dopravci

– Celkový rozsah sítě QBC dosáhl 277 km

– Zkušenosti z výstavby QBC jsou shrnuté 

v brožuře Best Practise Guidelines

– Multimodální přístup ke zlepšením 

na koridorech – současné výhody

pro autobusy, chodce, cyklisty... 

(například South East Manchester 

Multi Modal Strategy - SEMMS)



Manchester QBC – Co bylo realizováno?

32 km vyhrazených BUS pruhů

29 nových křižovatek se sbětelným řízením

245 dílčích úprav křižovatek

162 křižovatek vybavených UTC systémem

1596 parkovacích a zásobovacích míst

213 opatření pro zlepšení řízení dopravy

22 km vyhrazených cyklistických pruhů

125 světelně řízených přechodů pro chodce

120 nových fází pro chodce na křižovatkách

57 běžných přechodů pro chodce s ostrůvky



Jaké jsou dopady QBC pro Manchester?

Počet cestujících na linkách QBC 

vzrostl o 8 miliónů cest za rok, což je 

19% celkový nárůst

Dochvilnost provozu zlepšena na síti 

QBC – o 50% více přesných příjezdů 

než na běžné síti mimo QBC) 

Snížení počtu nehod a zranění uživatelů 

19% snížení celkové nehodovosti, 

z toho o 19% méně nehod s chodci 

a cyklisty



Chorlton District Centre (Manchester)

Část programu koridoru o celkové délce 15km

Hlavní okrskové centrum s bohatou vybaveností

Balíček opatření:
– Vyhrazené BUS pruhy, nové zařízení zastávek

– Nové světelně řízené přechody pro chodce

– Cyklopruhy s předsazenou stop čárou na křižovatkách

– Lépe vyznačená parkovací a zásobovací místa

– Efektivnější světelné řízení na křižovatkách

Výsledky:
– Úspora cestovního času téměř 5 minut

pro linky projíždějící centrem Chorltonu v ranní špičce;

– 74% nárůst přepravených cestujících v ranní špičce

– Redukce tranzitující dopravy

– Růst intenzit chůze o 7% v okolí křižovatek



QBC trasa Manchester – Northenden

Balíček opatření:

– Bezpečnostní úpravy na pěších trasách a cyklotrasách

– Nová organizace pouličního parkování

– Preferenční opatření pro autobusy veřejné dopravy

– Uživatelské vnímání dopravního prostoru

Výsledky:

– 30% pokles nehodovosti na trase koridoru

– Zkrácení průměrné cestovní doby na autobusových linkách

– 11% růst počtu cestujících během ranní špičky

– 8% růst počtu cyklistů jedoucích v trase QBC

Zařazen jako Most Innovative Transport Project

v soutěži National Transport Awards v roce 2008



Efektivní zapojení – SmartRoutes

Zapojení všech stran je kritickou podmínkou 
úspěšnosti projektů QBC

Důležité je správné propojení mezi různými typy 
opatření od různých zainteresovaných stran

Strategie integrovaného přístupu usiluje o splnění 
všech požadavků na trase – „vlastnictví“ 
záměru místní samosprávou

Investice do infrastruktury jsou propojené 
s účinným marketingem:

– křížový marketing (polyfunkční)

– uživatelsky orientovaný přístup

– informační management



Shrnutí QBC

 Společný postup měst a dopravců je nutný pro dosažení úspěchu

• Cílem opatření je zlepšení kvality cestovaní veřejnou dopravou

 Důležité je zaměřit se na konečného uživatele

• Do přípravy QBC se zapojují i místní samosprávy

 Integrovaný přístup k opatřením na koridoru

• Multimodální řešení ve prospěch většiny uživatelů

• Největší investice na hlavních trasách do center měst nebo okrsků

• Prioritizace investic s prokázanou návratností

 Zaměření na kvalitní a funkční výsledek

• Příprava a plánování QBC s jasnými požadavky a výstupy

 Marketing zhodnocující výhody investic do infrastruktury



www.mottmac.com


