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Za lepí MHD v Uherském Hraditi,
Starém Mìstì a Kunovicích
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Šťastná linka
Poslední chybějící kousek skládačky udržitelné mobility
v souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice

Jaký problém řešíme?
Výsledek rozsáhlého dopravního průzkumu
od agentury STEM/MARK a FD ČVUT,
objednaného městem Uherské Hradiště
v roce 2018:

Souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice
se dopravně chová jako jedno město...
...srovnatelné s 50tisícovými českými městy.
Ve Zlínském kraji jde o s velkým náskokem druhé
největší sídlo.
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Jaký problém řešíme?
Souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice
se dopravně chová jako jedno město...
...srovnatelné s 50tisícovými českými městy.
Ve Zlínském kraji jde o s velkým náskokem druhé
největší sídlo.

Tomu odpovídá využívání automobilové, cyklistické
i pěší dopravy, ale...
...ne nabídka veřejné dopravy.

Šťastná linka

Jaký problém řešíme?
Jediná meziměstská obsluha v rámci MHD,
která zbyla, je dvojice linek
2 6 ,
ale jen do konce roku 2023.

Staré
Město

Uherské
Hradiště

Kunovice

Regionální linky IDZK jezdí s relativně mnoha spoji,
ale v nepravidelném intervalu...
...a především umožňují pouze:
• spojení Starého Města s autobusovým nádražím
v Uherském Hradišti
• spojení Kunovic s autobusovým nádražím a dvěma
zastávkami na Uherského Hradiště
Navíc zastávková politika uvnitř Starého Města nebo Kunovic je velmi
nepravidelná, protože linky slouží primárně ke spojení mezi
Uherským Hradištěm a jinými obcemi.

Šťastná linka

Jaký problém řešíme?
Staré
Město

Toto vedení veřejné dopravy nezpůsobuje jen to,
že je komplikované cestovat v relaci
Staré Město ⇔ Kunovice, ale také v relacích:
Uherské
Hradiště

Kunovice

Staré Město ⇔ kterékoli místo v Uherském Hradišti
mimo autobusové nádraží
Kunovice ⇔ severozápad Uherského Hradiště,
východ Uherského Hradiště
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Jaký problém řešíme?
Území obsluhované
linkami MHD
od roku
2024:
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Jaký problém řešíme?
Hlavní brána do světa je
na severozápadním
okraji Starého Města!

Staré
Město

Uherské
Hradiště

Kunovice
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Jaký problém řešíme?

Jízdní doby vlaků z nádraží ve Starém Městě:

» Olomouc 0:50
» Brno 1:20
» Vídeň 1:20
» Ostrava 1:30

Hlavní brána do světa je
na severozápadním
okraji Starého Města!

» Bratislava 1:40
» Letiště Vídeň 2:00
» Praha 3:20
» Budapešť 4:00
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Jaký problém řešíme?
Jízdní doby vlaků z nádraží ve Starém Městě:

» Olomouc 0:50
» Brno 1:20
» Vídeň 1:20
» Ostrava 1:30

» Bratislava 1:40
» Letiště Vídeň 2:00
» Praha 3:20
» Budapešť 4:00

ale:

Poslední míle v rámci souměstí
běžně přidá další hodinu!
• Na většinu vlaků ve Starém Městě navazují vlaky z/do centra Uherského Hradiště, ale na žádná
další místa v Uherském Hradišti návaznost neexistuje.
• Do dalších částí Starého Města se lze dostat krajským autobusem, ale bez o ciálních návazností.
• Do Kunovic navazují jen vlaky od/na Veselí nad Moravou.
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Řešení

Řešení těchto problémů existuje...
...a má číslo
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Řešení

=

Krajská regionální linka v trase
Staré Město – Uherské Hradiště
– Kunovice (– Vésky) a zpět

• Díky plné integraci skvěle doplňující nově vznikající MHD na území
Uherského Hradiště
• Pravidelný 30minutový interval celodenně, celotýdenně
• Standardní regionální vozidla dle veřejné soutěže
• Návaznost na všechny vlaky ve Starém Městě
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Trasování linky
Autobusová linka
Vybrané spoje
Autobusová zastávka
Brána do světa
Terminál

Největší
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Památník Velké Moravy,
Cyrilometodějské
centrum

Kulturní
centrum
(bývalá
sokolovna)
Kovozoo

Sportoviště

Největší
obchodní
centrum

Centrum
Starého
Města
Sídliště
Stará
Tenice

Přímo dostupný významný cíl
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Nábřeží
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Centrum
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nádraží

Sídliště
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Hradiště
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domy

Sídliště Pod Svahy

Sídliště

Tesco

Lidl
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u konzervárny
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Hypermarket Albert

Sportoviště

Vésky
Centrum Kunovic

Koupaliště
Největší
koncentrace
obyvatel
v Kunovicích
(V Humnech)

Míkovice

Parametry linky
• 36 párů spojů v pracovní den (každý třetí prodloužený z/do Vések)
• 28 párů spojů denně o víkendech a svátcích
• Turnusová potřeba tří vozidel V2
• Dopravní výkon 290 000 km ročně
• Délka linky 11,2 km (14,2 km u spojů z/do Vések)
• Spolehlivé a přehledné spojení se stálou zastávkovou politikou
• Hrubé náklady 13 mil. Kč ročně, s tržbami čisté náklady 7 mil. Kč ročně
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Proč číslo 77?
Při plné integraci všech krajských MHD musí mít každá linka unikátní číslo v rámci kraje, a tak MHD obdrží číselné řady.
Návrh pro připravovanou MHD v Uherském Hradišti:

1
2
3
4
5
6

71
72
73
74
75
76

77
11
15
16

81
85
86
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Výhody pro Uherské Hradiště
• Kvalitní, pravidelné a spolehlivé spojení se světem díky návaznosti na vlaky:
S9
» Břeclav
» Přerov

R13
» Brno
» Olomouc

Ex4

(Tato linka bude od roku 2024 jezdit ve dvouhodinovém intervalu
namísto čtyřhodinového, proto je potřeba posílit její potenciál.)

» Ostrava
» Vídeň
» Bratislava
» Budapešť

• Obnova kvalitního spojení místních částí Vésky a Míkovice s centrem
Proč má toto spojení s novou MHD zaniknout? Dnes je zajišťováno linkami, jejichž velká část
trasy vede na území Kunovic. Toto vedení však vlivem neúčasti Kunovic na nancování nové MHD
77
zmizí a zachovány budou jen spoje přes Sady, kterých je méně. Vybrané spoje linky
totiž mohou pokračovat z Kunovic do Míkovic a Vések.
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Výhody pro Uherské Hradiště
• Pravidelná a rychlá obsluha osy třídy Malinovského
• Pravidelné a kvalitní spojení Uherského Hradiště s téměř libovolným místem
ve Starém Městě nebo Kunovicích
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Výhody pro Staré Město
• Pravidelná spojení na vlastní nádraží
• Předvídatelná zastávková politika a rovnoměrné rozložení intervalu spojů
ve směru na Uherské Hradiště
• Kvalitní spojení s Kunovicemi a jihem, západem i širším centrem Uherského
Hradiště
• Řešení kapacitních problémů spojů z/do centra Uherského Hradiště
• Dosud nevídané zvýšení kvality života a úrovně svobody obyvatel
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Výhody pro Kunovice
• Pravidelná spojení se světem díky návaznosti na nádraží ve Starém Městě
• Předvídatelná zastávková politika a rovnoměrné rozložení intervalu spojů
ve směru na Uherské Hradiště
• Kvalitní spojení se Starým Městem a jihem, západem i širším centrem
Uherského Hradiště
• Řešení kapacitních problémů spojů z/do centra Uherského Hradiště
• Obsluha sídliště V Humnech
• Dosud nevídané zvýšení kvality života a úrovně svobody obyvatel
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Výhody pro Zlínský kraj
• Odblokování potenciálu vlakové linky
Břeclav – Přerov a zpět):

S9

(zastávkové osobní vlaky

• Linka má nedostatečně využitý potenciál tržeb, protože její stanice jsou daleko od
populačních center, ale nejsou zajištěny záměrné přestupní vazby
• Přitom jde o nejkapacitnější linku objednávanou Zlínským krajem, v často hodinovém
intervalu
• Souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice je druhé největší populační centrum
na trase linky, ale díky poloze nádraží a špatným návaznostem je dnes obslouženo jen malé
procento z možných nejméně 37 tisíc obyvatel
• Od roku 2025 bude tato vlaková linka zajišťována moderními soupravami RegioPanter
– o to více je tak nutné posílit její užitečnost
• Stejné argumenty platí i pro posilové spoje linky
Zlínský kraj ve spolupráci s Jihomoravským

R13

, které bude od roku 2025 objednávat
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Výhody pro Zlínský kraj
• „Uvolněné ruce“ při optimalizaci linkového vedení dalších regionálních linek
v oblasti – nebude nutné brát ohled na jejich sekundární funkci (obsluhu
Starého Města a Kunovic) a bude možné soustředit se na kvalitu té primární
(spojení dalších obcí s Uherským Hradištěm nebo obecně okolním světem)
• Uvolněný dopravní výkon z těchto spojů
• Zvýšení celkového zájmu o IDZK v celé oblasti, zlepšení návazností veřejné
dopravy
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Proč nemít strach o úspěch linky?
• Pro sídla, která jsou dle studie Sociogeogra cká regionalizace Česka (Hampl,
Marada, PF UK 2015) srovnatelná (Chomutov, Třinec, Tábor, Mladá Boleslav,
Jablonec nad Nisou, ...), je taková kvalita obsluhy veřejnou dopravou běžným
standardem.
• Dvojice Zlín – Otrokovice má dopravu řešenu přesně tímto způsobem,
v odpovídajícím měřítku
• Už dnes, se všemi popsanými problémy, je úsek Uherské Hradiště – Staré
Město nejvytíženějším v celém kraji v autobusové dopravě IDZK podle počtu
prodaných jízdenek (Q1, Q2 2022)
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Možnosti nancování
• „Seskládání“ přibližně 7,0 mil. Kč ročně, resp. 290 tis. vozidlokilometrů
• Musíme usilovat o co nejspravedlivější model spolu nancování
Potenciálně zainteresované subjekty:

Zlínský kraj

Město UH

Město
Staré Město

Město
Kunovice

Komerční
sféra + ČD
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Děkuji
za pozornost!

