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Kvalita veřejné dopravy ve 

vybraných městech ČR a 

srovnání se zahraničím 



• zahraniční zkušenosti vs. CZ 
• Preference VHD 
• SUMP / Akční plány / Modelová města 
= QUEST 
audit strategických dokumentů měst, 
mají CZ města zájem participovat? 
• Marketing VHD 
(koridor ČB, RegioJet, LEO, Czechbus, ..) 
• Chybí koncepce, financování (středně-)dlouhodobý 

výhled 
(Door to door strategy (GB)) 
  
Jak na tom tedy doopravdy jsme? 
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2010 

KVANTITA 
90 % dojíždějících 
využívalo veřejnou dopravu 

KVALITA 
50 % dojíždějících 

preferuje IAD 

(foto: Mahel) 
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VÝVOJ VÝKONŮ VHD a IAD v ČR a zahraničí 
(tis. km/obyvatel/rok) 
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Trend = výrazný nárůst IAD v celém 
období v CZ i na „Západě“; ve VHD v CZ 
pokles po r. 1990 prudký, nyní mírný; na 
„Západě“ mírný růst v posledním 
období, ovšem bez zásadního vlivu na 
IAD 

VEŘEJNÁ DOPRAVA 

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 

Zdroj: ročenky Eurostat, MD ČR; odhad výkonů IAD v CZ do 1990 

V CZ výrazný podíl MHD (oskm MHD = oskm 
vlak+bus, cestujících 4x víc než vlak+bus) 
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OVLIVŇOVÁNÍ PŘEPRAVNÍ POPTÁVKY VE PROSPĚCH 

VEŘEJNÉ DOPRAVY popř. nemotorové dopravy 

Ekonomické nástroje: zdanění (spotřební daně z PHM, 

daně na nová vozidla) a zpoplatnění (dálnice/státní silnice, 

městské mýtné, parkování) 
 

Snížení výhodnosti IAD: nasycenost/přesycenost silniční 

sítě; růst ceny PHM; „tvrdá opatření“ v organizaci provozu 

(zneprůjezdnění komunikací, omezení kapacity, zóny 30)  
 

Zkvalitnění veřejné dopravy: vybudování/zlepšení 

infrastruktury („dopravní cesty“ i vybavení), zlepšení nabídky 

spojení, vozidla na úrovni, informační systémy (web, on-line 

na zastávkách a ve vozidlech, ITS pro řízení provozu), 

propagační kampaně, integrovaná doprava vč. P+R 
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ÚROVEŇ A KVALITA SLUŽEB VEŘEJNÉ DOPRAVY 
 

Základní evropská norma pro hodnocení kvality služby v 

dopravě: EN 13816 Veřejná přeprava osob – Definice jakosti  

služby, cíle a měření (vydána 2002) 
 

Úroveň dopravních služeb 

očekávaná jakost služby, tj. parametry nastavené 

objednatelem (městem, krajem, státem) resp. jím pověřeným 

koordinátorem  
 

Kvalita dopravních služeb 

dosažená jakost služby, tedy skutečné plnění stanovených 

ukazatelů 

Chytrá a zdravá městská veřejná doprava, Plzeň, 10. dubna 2013 



Kontaktní informace: 

Ing. Jan SPOUSTA, jan.spousta@cdv.cz, +420 725 708 085  

Výzkumné projekty CDV, zabývající se kvalitou dopravy: 
 

METODIKA PRO STANOVENÍ KVALITATIVNÍCH UKAZATELŮ VE 

VEŘEJNÉ DOPRAVĚ A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ (zadavatel: MD ČR 

2008-10)  
 

COST TU0603 – BUSY S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB (EU program 

COST 2007-2011) 

MOŽNOSTI A PŘEDPOKLADY K ZAVEDENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY S 

VYSOKOU KVALITOU (MŠMT – národní projekt ke COSTu) 
 

COST TU1103 – PROVOZ A BEZPEČNOST TRAMVAJÍ VE VEŘEJNÉM 

PROSTORU (EU program COST 2011-2015) 

PREFERENCE VHD V INTRAVILÁNU (MŠMT – národní projekt ke 

COSTu) 
 

CITY-HUB – METODIKA PRO VÝSTAVBU A ORGANIZACI PROVOZU 

INTERMODÁLNÍCH TERMINÁLŮ (EC DG-Research 2012-2015) 
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ZÁKLADNÍ UKAZATELE ÚROVNĚ DOPRAVNÍCH SLUŽEB 
 

• DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – začlenění do městského 

prostředí (mobiliář, přístupnost zastávek, urbanistické prvky), 

eliminace nepravidelnosti (preference) 
 

• PROVOZNÍ PARAMETRY DOPRAVNÍHO SYSTÉMU 
(pokrytí území, rozsah provozu, intervaly na páteřních/napájecích 

linkách, tarif a systém odbavení) 
 

• VOZIDLA (ekologičnost, přístupnost, bezpečnost, odbavovací 

systém; atraktivnost vůči autu) 
 

• ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU (ITS, řízení kvality, info- 

systémy, marketing) 
 

• SPOLEČENSKO-EKONOMICKÝ KONTEXT (přístup města k 

VHD, dotační politika města i státu / výše jízdného) 
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  

VELKÁ MĚSTA  
PRAHA – AMSTERDAM – BRUSEL – VÍDEŇ // BRNO – ANTVERPY – 

CURYCH – DRÁŽĎANY - NORIMBERK 
 

Páteřní mód metro: i = 2-3 min (Praha); 3-5 (Vídeň, Norimberk); 5-8 

(Brusel); 10-15 (Amsterdam); v AT, CH, DE též S-Bahn x v Curychu metro 

odmítnuto 2x v referendu 

Tramvaje i = 4/8 min (Praha); 7,5 (Amsterdam, Curych, Norimberk, Vídeň); 

5/10 (Brno, Brusel, Antverpy); 10 (Drážďany) 
 

Rozsah provozu:  

Praha, Brno, Drážďany, Vídeň: 24 hod., Antverpy, Brusel, Curych, 

Norimberk: den (noc jen PÁ/SO, SO/NE), Amsterdam: den + velmi omezený 

noční provoz denně  
 

Vozidla: ve všech městech vysoký podíl elektrické trakce, probíhající 

modernizace parku; ve Vídni vysoký podíl CNG busů 
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  
VELKÁ MĚSTA  

PRAHA – AMSTERDAM – BRUSEL – VÍDEŇ // BRNO – ANTVERPY – CURYCH – 

DRÁŽĎANY – NORIMBERK 
 

Přístupnost pro invalidy: Praha, Brusel 50 % (metro v centru velmi 

omezeně); Amsterdam, Vídeň metro 100 %, tram 70 %, bus 100 %, 

Norimberk vše 100 %, Curych tram, T-bus 50 %, bus 100 %, Brno 50 %, 

Drážďany 90 % vozidel, 70 % zastávek  
 

Ve všech městech využití ITS pro řízení provozu, informace na webu, info 

systém ve vozidlech; info displeje na zastávkách v Praze a Brně velmi 

omezeně 
 

Jízdenku lze všude zakoupit i u řidiče (kromě pražských tramvají) a pomocí 

SMS (pouze z národních sítí), jízdenkové automaty v Praze jen omezeně x 

v Curychu jen mimo vozidlo, automaty v každé zastávce (obvykle obousměrně), 

SMS pouze noční příplatek 5 CHF (povinný i k předplatním jízdenkám) 
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  
VELKÁ MĚSTA  

PRAHA – AMSTERDAM – BRUSEL – VÍDEŇ // BRNO – ANTVERPY – CURYCH – 

DRÁŽĎANY - NORIMBERK 
 

 

Ve všech zahraničních městech podíl cyklistiky na mobilitě přesahuje 10 % 

(Amsterdam, Antverpy přes 20 %; v Praze 1-2 %); ale počet cestujících 

MHD v Praze 1,2 mld/rok (1,25 M obyv), Brně 360 mil. (0,4 M obyv) x VOR 

Vídeň 950 mil. (2,5 M obyv), VGN Norimberk 200 mil. (2,6 M obyv), VVO 

Drážďany 205 mil. (1,2 M obyv) x MHD Curych 316 mil. (0,4 M obyv) 

 

Státní podpora VHD v zahraničí formou úlev na spotřební dani (pro 

dopravce) a odpočtu ze základu daně z příjmu (pro občana).  

Poměr dotace/tržby většinou 60/40-50/50 x Curych 30/70 – přitom vysoká 

transparentnost hospodaření (referendum o metru, o chipových kartách 

zatím nerozhodnuto z důvodu nákladů/přínosů).  
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  

MĚSTA s cca 200 TISÍCI OBYVATELI 
 

PLZEŇ – BORDEAUX – CHEMNITZ - LINEC - PARMA – 

REGENSBURG – SZEGED 
 

Tram (Plzeň, Bordeaux, Chemnitz, Linec, Szeged); trolejbus (Plzeň, 

Linec, Parma, Szeged), jen autobus (Řezno) > i = 10-15 min. 

Rozsah provozu: denní, pouze Plzeň a Chemnitz i noční linky, Bordeaux 

so/ne  
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  

MĚSTA s cca 200 TISÍCI OBYVATELI 
 

PLZEŇ – BORDEAUX – CHEMNITZ -LINEC - PARMA – 

REGENSBURG – SZEGED 

Počet cestujících v Plzni 105 mil./rok (175 tis.obyv), Linci 90 mil. (195 tis. 

obyv), Szegedu 105 mil. (175 tis.obyv), Bordeaux 100 mil. (240 tis.obyv) x 

Parma 29 mil. (200 tis.obyv) – MHD jen 13 %, Chemnitz 38 mil. (240 

tis.obyv), RVV Řezno 37 mil.(200 tis.obyv) 

Vozidla: moderní tram v Bordeaux (napájení z kolejnice), Linci, Chemnitz, 

částečně Szegedu; futuristické trolejbusy v Parmě (zatím neschváleny k 

provozu); obnova parku v Plzni; Szeged přestavuje ojeté NP autobusy na 

trolejbusy 
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  

MĚSTA s cca 100 TISÍCI OBYVATELI 
 

Č.BUDĚJOVICE – HRADEC KR. – LIBEREC - PARDUBICE 

GERA – LEUVEN – LUCERN - KLAGENFURT 
 

Všechna čs. města mají elektrickou trakci jako páteř, v DE jen ex-DDR 

V CZ a ex-DDR provoz 24 hodin, „na Západě“ jen denní provoz (Lovaň pá/so do 3 

hod.),  špičkový interval 10 min (v Lovani midibusová linka Centrum – Univerzita 

i=5 x Klagenfurt 15-20) 

Počet cestujících CB, HK, LB cca 35 mil./rok, Pardubice 27 mil., Gera 18 mil., 

Lucern 46 mil. 

V CZ obnova vozového parku (HK 100 %  

nízkopodlažní, ostatní nad 50 %), v DE  

a AT busy 100 % NP, v Lucernu  

3-článkové T-busy, v Lovani testován  

vodíkový bus, ale obě města stále  

část parku vysokopodlažní  
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  

MĚSTA s cca 50-60 TISÍCI OBYVATELI 
 

JIHLAVA – TÁBOR (aglomerace) – HASSELT – KORTRIJK 

– BRUCK/KAPFENBERG 
 

V CZ mají tato města funkční systém MHD – rozdíl mezi městy s vlastním 

DP > ucelená síť, i=10-15 min. (přes 200 cest/obyv/rok) a MHD ČSAD > 

jen hlavní směry, i=20-30 min. (obvykle 50-100 cest/obyv/rok)  
 

Vybraná zahraniční města (ucelená síť, i=20 min.) jsou „na Západě“ spíše 

výjimkou, města této velikosti mají obvykle jen „sociální“ linky  

(NP midibusy k nemocnici, úřadům a kapacitní  

školní spoje) 
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SROVNÁNÍ MĚST ČR vs. ZAHRANIČÍ  
 

SHRNUTÍ 
 

Význam MHD v ČR velmi vysoký – podíl na mobilitě ve velkých městech 

50 % (výsledky Sčítání 2011 zatím nejsou k dispozici), MHD zajištěna již 

ve městech od 20 tisíc obyvatel … srovnatelná úroveň jen ve 

Švýcarsku (nabídka i výkony) a hustě obydlených oblastech Beneluxu 

(nabídka). Otázka omezování objednaných výkonů se nyní stává klíčovou 

i v zahraničí. 
 

Zaostáváme v obnově vozového parku (emise, NP) a zejména propagaci 

a marketingu MHD … města se zaměřují na „aktuální problematiku“ = 

podporu cyklistiky (tj. populisticky reagují na požadavky malé skupiny 

obyvatel), zatímco MHD je „socka“ a/nebo „černá díra na peníze“ 

(absence veřejně dostupných dat o nákladech a výkonech, 

netransparentní výběrová řízení na zbytečné (?) služby, neobjektivní 

kritické články v tisku) 
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Děkujeme za pozornost! 

Kontaktní informace: 

Jan Spousta 
jan.spousta@cdv.cz 

Michal Váňa 
michal.vana@cdv.cz 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Líšeňská 33a, 636 00 Brno 

 

Pracoviště Thamova 7, 186 00 Praha 8 
telefon: +420 548 423 790  
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