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Úvod

Úvodní slovo
Jmenuji se Jan Kolařík, je mi 21 let, od svých dvou let žiji v Uherském Hradišti. Jsem absolventem zdejšího
gymnázia a v současnosti studentem 3. ročníku elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Před sebou vidíte
můj dokument „Návrh na zlepšení městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti, Starém Městě
a Kunovicích“. K jeho sepsání mě inspirovaly cesty po nejrůznějších městech České republiky. Stávající
systém městské hromadné dopravy v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice se může jevit jako
dostačující pro pravidelné a znalé cestující, avšak moderní městská aglomerace s téměř 40 000 obyvateli si
žádá mnohem kvalitnější a atraktivnější systém podobný těm ve městech s přibližně stejným a často i nižším
počtem obyvatel. Celý dokument je rozdělen do pěti bodů popisujících pět hlavních problémů současného
systému MHD. Tyto body jsou seřazeny podle závažnosti problému od nejzávažnějšího po nejméně závažný
(a tedy s nejnižší prioritou řešení). Každý bod je tvořen třemi částmi:
• popisem problému,
• pohledem na způsoby, jimiž problém vyřešila jiná česká města,
• mým návrhem řešení pro Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.
Nejsem spojen se zájmy žádné soukromé firmy, nechci mít ze svého návrhu žádný osobní prospěch, jsem
pouze lokálním patriotem Uherského Hradiště s dlouholetým zájmem o dopravu, kterému není lhostejná
kvalita života ve městě. V posledních letech došlo k obrovskému rozvoji městské infrastruktury a většina
služeb zde funguje výtečně – bohužel až na městskou hromadnou dopravu (která se kromě nákupu nových
nízkopodlažních vozidel v posledních deseti letech nijak nerozvíjela), což mi jistě dá za pravdu většina
občanů znalých poměrů i v jiných městech. Kromě výše zmíněného cestování po městech České republiky
mě k sepsání dokumentu částečně inspiroval i tento odstavec z obecně závazné vyhlášky Uherského
Hradiště z 13. 6. 1995, který jsem náhodou objevil na webových stránkách města:
Městská hromadná doprava je dosud založena na bázi autobusů. Bude převedena na trolejbusový systém, a to
nejméně v hlavních trasách spojujících centra obcí a čtvrtí. Do systému MHD bude zapojena železniční trať
Kunovice – Staré Město. Hlavní trolejbusové trati v pořadí naléhavosti:
• linka č. 1: žel. st. Staré Město – centrum UH – Kunovice jih
• linka č. 2: žel. st. Staré Město – centrum UH – Mařatice – Jarošov
• linka č. 3: sídliště Východ UH – centrum UH – sídliště Štěpnice
(ve výhledu prodloužení k podniku Let Kunovice)
Samozřejmě městu nechci navrhovat výstavbu trolejbusových tratí, to by se v dnešní době aglomeraci se
40 000 obyvateli nevyplatilo, odstavec mě pouze donutil přemýšlet, proč se navzdory tehdejším smělým
plánům za oněch 16 let od vydání vyhlášky s městskou hromadnou dopravou změnilo pramálo.
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Rád bych tedy inicioval zájem města o tuto problematiku a vyvolal veřejnou diskusi na zmíněné téma.
Význam a současné problémy MHD dobře vysvětluje i dokument „Program rozvoje měst Uherské
Hradiště, Staré Město a Kunovice“ dostupný na webových stránkách Uherského Hradiště:
Městská hromadná doprava je cenově dostupným, bezpečným a ekologickým dopravním systémem, jehož podíl na
celkové dělbě přepravní práce ve městě je nutné nejen udržovat, ale snažit se jej zvyšovat. Náklady vynaložené na
rozvoj hromadné dopravy se vždy několikanásobně vracejí zejména v nepřímých úsporách na kvalitě životního
prostředí a investicích do rozšiřování dopravní infrastruktury. Dílčí výhrady je možno směrovat k četnosti spojů,
kvalitě vybavení zastávek včetně informačního systému a k umístění a počtu zastávek zejména v okrajových
částech měst. Vzhledem k postavení městského regionu jako centra velké spádové oblasti lze spatřit určité rezervy
v provázanosti systémů městské hromadné dopravy a příměstské dopravy, a to jak autobusové, tak železniční.
Integrace těchto dosud téměř zcela oddělených soustav opět může přinést zvýšení zájmu o hromadnou dopravu
(včetně železniční) a zvýšení jejího podílu v rámci regionu na úkor individuální automobilové dopravy. Pro účely
městské hromadné dopravy již do jisté míry slouží lokální železniční trať Kunovice – Uherské Hradiště – Staré
Město. K jejímu účinnějšímu zapojení do systému MHD je potřeba větší počet železničních zastávek uvnitř
městského regionu.
Jelikož jsem se při procházení různých zdrojů informací o MHD často setkával s občanskými sdruženími,
jejichž činností je jen kritizování úřadů a dopravců, snažil jsem se soustředit především na konkrétní návrhy
zlepšení celého systému namísto neustálé kritiky jeho současného stavu. Některé pasáže dokumentu mohou
vyznít kriticky. Ale stejně jako si blízcí přátelé sdělují i negativní věci, protože chtějí tomu druhému pomoci,
i já chci svému nejoblíbenějšímu městu pouze pomoci.
Vydání tohoto dokumentu je pouze první fází mé iniciativy a prezentuje mé vlastní návrhy na zlepšení
MHD. Většina problémů v něm popisovaných je založena na názorech zjišťovaných od
veřejnosti. V průběhu příštích týdnů se chystám provést také rozsáhlý průzkum mezi občany souměstí
o navrhovaných řešeních. Dokument návrhu budu neustále zlepšovat, aby čím dál více odrážel většinové
názory. Aktualizované verze včetně diskusního fóra budou neustále k dispozici na adrese mhduh.cz.
Tolik k úvodu do mého dokumentu. Doufám, že se Vám bude líbit a že na půdě městských úřadů našeho
souměstí neupadne v zapomnění. V případě jakýchkoli dotazů, přání nebo zájmu o spolupráci mě neváhejte
kontaktovat:
Jan Kolařík
Svatováclavská 907
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 777 565 376
Email: hi@jankolarik.com
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Úvod
Informační systém městské hromadné dopravy je klíčovým prvkem každého provozu MHD a významně se
podílí na jeho celkové přehlednosti. Čím kvalitnější a propracovanější informační systém se používá, tím
více nepravidelných cestujících nebo cestujících odjinud bude městské dopravy využívat. Jelikož
informační a orientační systém v MHD je opravdu rozsáhlé téma, rozdělil jsem celý bod č. 1 do sedmi
podbodů očíslovaných 1.1 až 1.7.

1.1 EXISTENCE SCHÉMAT LINKOVÉHO VEDENÍ
Současný stav
Je až s podivem, že v současném systému neexistuje mapa s linkovým vedením – mezi českými městy je
taková situace unikátem, většina i mnohonásobně menších provozů má takové mapy či schémata (více či
méně přehledná) na zastávkách, autobusových nádražích, uvnitř autobusů nebo na webových stránkách.

Inspirace odjinud

Mariánské Lázně; zdroj: mdml.cz

Příbram; zdroj: pribram.cz

Vsetín; zdroj: csadvs.cz

Kroměříž; zdroj: mesto-kromeriz.cz/mhd

Návrh řešení
Pro cestujícího je nejpřehlednější variantou zjednodušené schéma, kde jednu linku MHD představuje právě
jedna čára ve schématu, přestupní zastávky jsou tak vyobrazeny na jedné čáře. Důležité je také znázornění
železničních stanic a zastávek z hlediska přestupu na MHD.
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1.2 ZASTÁVKOVÉ OZNAČNÍKY
Současný stav
Označníky zastávek představují nejlepší místo pro celou řadu informací, které jsou pro cestujícího
podstatné. Bohužel současný systém takového potenciálu využívá málo. Je chvályhodné, že v poslední době
se na označnících začal objevovat název zastávky a výpis linek na ní zastavujících, avšak ve srovnání s jinými
provozy tyto informace nejsou dostatečně výrazné ani přesné, dokonce není možné na první pohled rozlišit
označník MHD od příměstského. Na následujících obrázcích uvedu příklady zmíněných problémů.

Informace na označníku zastávky Uherské Hradiště,,
garáže ČSAD; u linek MHD jsou zbytečně uváděna
celá šestimístná licenční čísla, přitom na samotných
autobusech se objevuje jejich zkrácené označení.
Dále u linky 805 005 je na trase chybně uvedeno
„Mojmír II“, přitom tato linka už nejméně 5 let
na uvedené sídliště nejezdí.

Volné místo ve vitrínce označníku je vyplněno
reklamou, cestující by však spíše ocenil informace
o tarifu nebo schéma linkového vedení.
K reklamě lze využít celou zadní stranu vitrínky.

Obě zastávky se nacházejí blízko centra Uherského
Hradiště mimo kteroukoli čtvrť, u první je v názvu
uveden název města, u druhé však ne – takových
případů je v současném systému MHD několik.
Pro lepší přehlednost je vhodné konvence značení
zastávek sjednotit.

Téměř všechny zastávkové označníky v současném systému MHD mají ve srovnání s ostatními městy
zastaralý design, který však ani není jednotný. Sjednocení tohoto designu by výrazně pomohlo cestujícím
v orientaci. Nedávno byla většina označníků znovu natřena a označníkové terčíky přelepeny fólií zakrývající
původní socialistické logo ČSAD (viz Míkovice na obrázku vlevo dole), celkově ale stále působí nemoderně.
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Inspirace odjinud

Znojmo: U znojemských zastávkových označníků k dokonalosti chybí pouze informace o tarifu a odbavování, vše ostatní je splněno – moderní design, výpis linek a jejich přibližných
tras, grafické schéma linkového vedení celého systému, přehledné jízdní řády městského typu.

Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí: V tomto systému MHD u označníků k dokonalosti
a přehlednosti nechybí už vůbec nic. Oproti znojemské MHD je navíc přítomen i list
s informacemi o tarifu a odbavování, vše je doplněno moderním designem.
Zdroje: autobusy.kx.cz; verejna-doprava.eu

Mariánské Lázně: Označníky v Mariánských
Lázních rovněž splňují vše uvedené, oproti
předchozímu obrázku je pouze jejich design
méně moderní, přesto funkční. Zdroj: spvd.cz

Přerov se za své označníky
zastávek také nemusí
stydět. Zdroj: mhdprerov.cz

Návrh řešení
Správný zastávkový označník by měl obsahovat výrazný a přesný název zastávky, pod tímto názvem opět
výrazný výpis čísel linek – samozřejmě řádně oddělující linky městské hromadné a příměstské dopravy. Pod
těmito informacemi by měly být k dispozici přehledné a aktuální jízdní řády spolu s informacemi o tarifu,
odbavení, schématem linkového vedení a webovou adresou (případně i QR kódem) odkazující na stránky
s dalšími informacemi a možností vyhledat vhodné spojení. Dle českých dopravních zvyklostí by také
systémy městské hromadné dopravy měly používat označníkové terčíky ve tvaru čtverce namísto kruhových
(kruhové označníkové terčíky by se měly vyskytovat výhradně na zastávkách linek pouze příměstské
dopravy). Zadní stranu označníku je možné využít k reklamním účelům. Následující obrázky znázorňují
návrhy jednotlivých variant označníků – v informační oblasti listy bílé barvy představují jízdní řády, listy
světle modré barvy schéma linkového vedení a informace o odbavování a tarifu.
7

Informační a orientační systém

MHDUH

MHD:

+ příměstské linky

+ příměstské linky

MHDUH

MHDUH

GARÁŽE ČSAD

LIDOVÝ DŮM

RUDY KUBÍČKA

1

3

7

MHD:

1

3

2

5

6

PŘÍMĚSTSKÉ A DÁLKOVÉ:

2

(Staré Město, Lidový dům)

112; 117; 121; 127; 128; 131; 132;
145; 820231; 820235; 820245;
820902; 820004; 720275; 770180

PŘÍMĚSTSKÉ: (Uherské Hradiště, Garáže ČSAD)
101; 102; 103; 104;
137; 172; IDS JMK 140

MHD (city lines):

MHD (city lines):

PŘÍMĚSTSKÉ LINKY (suburban lines):

MHD (city lines):

PŘÍMĚSTSKÉ A DÁLKOVÉ LINKY
(suburban and inter-city lines):
Jízdní řády k dispozici v přístřešku
Schedules available in the shelter

Návrh nejsložitější varianty označníku pro zastávky s velkým počtem linek MHD i velkým
počtem příměstských linek, avšak bez přístřešku

Návrh označníku pro zastávky linek MHD,
příměstské dopravy i dálkové dopravy,
přičemž jízdní řády linek příměstské
a dálkové dopravy jsou umístěny
v zastávkovém přístřešku.

Návrh označníku pro zastávky MHD
se dvěma až třemi linkami

MHDUH

4

NEMOCNICE

MHD (city lines):

Návrh označníku pro zastávky MHD s jednou linkou
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1.3 ORIENTAČNÍ SYSTÉM UVNITŘ AUTOBUSŮ
Současný stav
Pro cestujícího je důležité vědět, kde se právě nachází a jaká bude následující zastávka. Stávající systém však
cestujícího o těchto věcech příliš neinformuje. Jediný způsob, jak cestující může zjistit aktuální a následující
zastávku, je jejich postupné odpočítávání podle jízdního řádu, což však není příliš elegantním řešením,
obzvláště pro náhodného cestujícího nebo cestujícího neznalého místních poměrů. U mnoha linek také
v průběhu dne dochází k uplatňování výjimek linkového vedení, což způsob odpočítávání zastávek téměř
znemožňuje.

Inspirace odjinud
V provozech obsluhujících oblasti s více než 30 000 obyvateli jsou běžným standardem digitální LED
panely zobrazující název následující zastávky doplněné o akustické hlášení. Některá města do dopravních
prostředků MHD instalovala i barevné LCD panely zobrazující mnohem větší množství informací.
Následující obrázky ukazují vizuální digitální orientační panely v praxi v několika českých městech.

Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí: Zde je uvnitř autobusů
zobrazen název následující zastávky spolu s číslem linky.
Zdroj: mhd.zastavka.net

Jihlava: V jihlavské MHD zobrazují digitální LED
displeje název následující zastávky.
Zdroj: youtube.com/Trolejbusak62

Praha: Digitální LCD orientace v tramvajích Škoda 15T ForCity

Hradec Králové: Digitální LCD orientace v MHD zobrazující několik následujících zastávek spolu s názvem konečné zastávky.
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Návrh řešení
Do starších autobusů je vhodné nainstalovat pouze reproduktor, z něhož by byl při vjezdu do zastávky
ohlášen název současné a příští zastávky, například „Boženy Němcové. Příští zastávka Garáže ČSAD“.
V novějších autobusech je nezbytností i LED displej zobrazující tytéž informace spolu s aktuálním časem,
konečnou zastávkou nebo seznamem významnějších zastávek, přes které linka ještě pojede. Projekt
Zlínského kraje KORIS počítá se zavedením těchto vylepšení v příměstských autobusech. Doufejme tedy,
že se dostane i na autobusy uherskohradišťské MHD.

Návrh digitální LED orientace uvnitř autobusu střídající za jízdy tři stavy – 1. stav: název následující zastávky

Návrh digitální LED orientace uvnitř autobusu střídající za jízdy tři stavy – 2. stav: rolující přehled významnějších zastávek, přes které linka ještě pojede

Návrh digitální LED orientace uvnitř autobusu střídající za jízdy tři stavy – 3. stav: název konečné zastávky

Návrh digitální LED orientace uvnitř autobusu – během stání na zastávce se zobrazuje název aktuální zastávky, číslo linky a čas
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1.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM VNĚ AUTOBUSŮ
Současný stav
Další neodmyslitelnou součástí moderního informačního systému městské hromadné dopravy jsou
informace na autobusech viditelné zvenčí. V současné MHD jsou vidět náznaky takového systému, bohužel
je však velmi nejednotný a někdy i matoucí. Na vině je především polookružnost nebo okružnost některých
linek, ale i u neokružní linky 1 se setkáme s nesrovnalostmi. Některé spoje linky 1 zobrazují nad předním
sklem text „1 Staré Město,žel.st.“, „1 Uh.Hradiště,aut.nádr.“ nebo „1 Kunovice,Let 01“, což odpovídá
celosvětovým zvyklostem. Někdy se však objeví spoje s texty typu „1 Staré Město Kunovice“, z nichž není
jasné, zda spoj končí v zastávce „Kunovice,,Let 01“, nebo „Kunovice,činž.domy“, a zbytečně uvedený název
výchozí zastávky pouze mate. U okružních a polookružních linek je situace pochopitelně složitější, ale na
přehlednosti rozhodně nepřidává autobus s textem „5 garáže - Mařatice“ i tehdy, kdy Mařatice opouští
a vydává se k autobusovému nádraží.

1 Staré Město,žel.st.

1 Uh.Hradiště,aut.nádr.

1 Kunovice,činž.domy

1
1

1 Kunovice,Let 01

Staré Město
Kunovice
Staré Město
Uherské Hradiště

Některé spoje linky 1 v současnosti zobrazují konečnou stanici správně podle celosvětových
zvyklostí, na obrázcích se zelenými texty je však vidět také se vyskytující varianta, podle níž
případný cestující nepozná, kde přesně v Kunovicích nebo Uherském Hradišti spoj končí jízdu.

2

Sady - Míkovice
- Kunovice

U polookružních a okružních linek je situace
složitější – v tomto případě se text „Sady –
Míkovice – Kunovice“ zobrazuje i tehdy, kdy
autobus všechny zmíněné oblasti opustil
a míří k autobusovému nádraží v Uherkém
Hradišti.

Inspirace odjinud

V Olomouci se v MHD běžně vyskytují dodatky jako
„přes centrum“. Zdroj: olomouckamhd.ic.cz

Městské linky v Uherském Brodě
stejného dopravce jako v Uherském
Hradišti mohou být dobrým příkladem:
správně zobrazovaná konečná zastávka,
číslo linky i rolující seznam následujících
nácestných zastávek.
Zdroj: csad-uh.estranky.cz

V Děčíně dopravní podnik vybavil vnější digitální orientací
i nejstarší autobusy z vozového parku.
Zdroj: mhdcr.biz
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Praha: Boční orientační panel zobrazuje číslo linky,
název konečné zastávky i název následující zastávky.
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Návrh řešení
Jako nejvhodnější řešení se jeví umístit nad přední sklo panel s číslem linky, konečnou zastávkou a během
jízdy se měnícím seznamem významnějších následujících zastávek udávajících její směr. Na bočním panelu
je vhodné uvést číslo linky, název konečné zastávky a název následující zastávky. Autobusy bez digitálních
zobrazovačů mohou mít za předním sklem připevněnou dostatečně velkou ceduli s číslem linky a názvem
konečné zastávky. Na následujících obrázcích jsou vyobrazeny příklady vnějších orientačních panelů –
informace na nich odpovídají navrhovanému linkovému vedení – viz dále – v částech 2.1 a 2.2.

1 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
1 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
1 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
1 KUNOVICE – ČINŽ. D.
1 KUNOVICE – ČINŽ. D.
1 KUNOVICE – ČINŽ. D.

přes nám. Svob. | aut. nádr. | Lid. dům
přes autobusové nádraží | Lid. dům
přes Lidový dům

přes Lid. dům | aut. nádr. | nám. Svob.
přes autobusové nádr. | nám. Svobody
přes náměstí Svobody

Návrh předního digitálního orientačního panelu pro
linku 1 s příklady změn textů během jízdy

3 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
3 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
3 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
3 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
3 VÉSKY
3 VÉSKY
3 VÉSKY
3 VÉSKY
přes Míkovice | Kunovice | aut. nádr.
přes Kunovice | aut. nádr. | nádr. UH
aut. nádr. | nádr. UH | Lidový dům

2 ŠKOLA VÝCHOD
2 NÁDRAŽÍ ST. MĚSTO
4 SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE
4
5 SÍDLIŠTĚ VÝCHOD
5 NÁDR. UH. HRADIŠTĚ
6 MÍKOVICE
6 AUTOBUSOVÉ NÁDR.
7 LETIŠTĚ KUNOVICE
7 AUTOBUSOVÉ NÁDR.
přes nadjezd | aut. nádr. | Průmysl.
přes Průmysl. | aut. nádr. | nadjezd

přes aut. nádr. | nádr. UH | nemocnici
JAROŠOV – SÍDL. LOUKY

přes nemocnici | nádr. UH | aut. nádr.

přes St. Tenici | aut. nádr. | Mařatice
přes Mařatice | aut. nádr. | St. Tenici

přes B. Něm. | Špitálky | Sady | Vésky

přes Vésky | Sady | Špitálky | B. Něm.
přes J. z P. | Průmyslovou |nám. Svob.

přes nám. Svob. | Průmyslovou | J. z P.

Návrhy předního digitálního orientačního panelu pro
další linky

aut. nádr. | nádr. UH | Lidový dům

přes aut. nádr. | Kunovice | Míkovice

přes B.Němcové | Kunovice | Míkovice

4

JAROŠOV – SÍDL. LOUKY
příští: Jarošovský pivovar

Návrh bočního digitálního orientačního panelu s názvy
konečné a následující zastávky

přes Kunovice | Míkovice
přes Míkovice

Návrh předního digitálního orientačního panelu pro
linku 3 s příklady změn textů během jízdy
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NÁDRAŽÍ
5 UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
6 AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍ
7 LETIŠTĚ KUNOVICE
Návrhy papírových předních orientačních
panelů pro starší autobusy bez digitálních
displejů
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1.5 PROVEDENÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Současný stav
Každý systém obsluhující 30 000 a více obyvatel pro městské linky běžně vylepuje tzv. městské jízdní řády
namísto regionálních. V těchto jízdních řádech jsou vypsány pouze časy odjezdů z aktuální zastávky, což je
varianta přehlednější a na označnících zabírá i méně prostoru. V Uherském Hradišti, Starém Městě
a Kunovicích jsou však i pro městské linky používány jízdní řády příměstského typu. Orientace v takových
jízdních řádech je pomalá a např. linka 1 zabírá na každém označníku tři listy formátu A4, přičemž
u jízdního řádu městského typu by stačil maximálně jeden list formátu A5.

Nepřehledný jízdní řád současné linky č. 1

Mírně skladnější jízdní řád linky č. 5

Inspirace odjinud

Jízdní řády městského typu
ve Vsetíně a Kroměříži
Zdroj: autobusy.kx.cz

Jízdní řády městského typu v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí
Zdroj: verejna-doprava.eu

Jízdní řády městského typu v Třebíči
Zdroj: verejna-doprava.eu
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Návrh řešení
Nejlepším řešením pro naše souměstí jsou klasické městské jízdní řády formátu A5 s informacemi
o minutové vzdálenosti k jednotlivým následujícím zastávkám.

Grafický návrh jízdního řádu; uvedené časové údaje jsou pouze smyšlené.
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1.6 SMĚROVÉ UKAZATELE K VÝZNAMNÝM OBJEKTŮM
Současný stav
Přestože směrové ukazatele nejsou v České republice příliš běžné, mohou velmi usnadnit orientaci
návštěvníkům souměstí, případně i obyvatelům souměstí cestujících do pro ně nepříliš známých okrajových
částí. Například existuje zastávka nazvaná „Kunovice,,rozc. k žel.st.0.5“, ale neznalému cestujícímu může
trvat velmi dlouho, než zjistí, kterým směrem se k železniční stanici vydat. Jednoduchý směrový ukazatel na
označníku zastávky by problém efektivně vyřešil a neznamenal téměř žádné finanční náklady navíc.

Inspirace odjinud

Na zastávkách pražské tramvajové trati na sídliště Barrandov
visí směrové ukazatele k důležitým objektům.

Návrh řešení
Přidání malých směrových ukazatelů na některé označníky zastávek, především u železničních stanic
a zastávek, v centrech měst nebo u sportovního areálu.
MHDUH

+ příměstské linky

NÁDRAŽÍ KUNOVICE
MHD:

1

3

7

PŘÍMĚSTSKÉ:
(Kunovice, Nádraží Kunovice)

101; 102; 103; 104;
137; 172; IDS JMK 140

K nádraží (to the railroad station)
Návrh směrového ukazatele pro zastávku Nádraží Kunovice
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1.7 WEBOVÉ STRÁNKY SYSTÉMU MHD
Současný stav
V dnešní době je také nezbytné, aby města provozovala webové stránky se všemi potřebnými informacemi
o městské hromadné dopravě. Informace o MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích jsou
částečně dostupné na webu dopravce ČSAD Uherské Hradiště, ale úplně zde chybí databáze umístění
zastávek, linkové vedení, informace o odbavení apod.

Inspirace odjinud

I město Kroměříž vytvořilo o svém systému MHD samostatnou
webovou prezentaci, kde lze najít veškeré potřebné informace.
Adresa: mesto-kromeriz.cz/mhd

Nejlepším příkladem jsou téměř dokonale provedené stránky přerovské MHD,
podrobně je zde popsáno odbavování, tarif, výborně jsou zdokumentovány
všechny zastávky, snadno lze vyhledat spojení nebo zjistit omezení v dopravě.
Adresa: mhdprerov.cz

Polooficiální prezentace
českolipské MHD opět
se všemi potřebnými informacemi.
Adresa: mhdcl.cz

Dalším ukázkově provedeným
webem je prezentace
olomoucké MHD.
Adresa: dpmo.cz

Návrh řešení
Jednoduché, vkusné a přehledné webové stránky v českém a anglickém jazyce obsahující všechny důležité
informace pro cestování MHD a umožňující vyhledat spojení, případně poradit s koupí jízdenky.
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Úvod
V této části se budu zabývat linkovým vedením a samotnými autobusovými zastávkami – pro přehlednost
a atraktivitu systému rovněž klíčovými prvky. Celá část je rozdělena do tří podčástí označených 2.1 až 2.3.

2.1 LINKOVÉ VEDENÍ
Současný stav
Ve srovnání s ostatními městy je vedení linek uherskohradišťské MHD velmi nepřehledné, obzvláště pro
nepravidelné cestující. Všudypřítomné výjimky linkového vedení, vynechávání zastávek, jednosměrné
zastávky, polookružní a okružní trasy nebo nedostatek zastávek v centru města celý systém odsuzují
k použitelnosti pouze pro znalé místních názvů a zvyklostí MHD za poslední desetiletí. V současnosti
systém MHD využívá 7 linek:
Linka 1: Páteřní linka vedená ze Starého Města přes Uherské Hradiště až do Kunovic. Ačkoli by se mohlo
zdát, že taková linka funguje bezchybně a přesně podle zvyklostí ostatních systémů MHD, při bližším
zkoumání zjistíte, že linku od začátku do konce projede pouze velmi málo spojů za den. Všech ostatních se
týkají výjimky ve vedení, zjednodušeně řečeno se tedy pod číslem 1 skrývá ve skutečnosti linek 6:
•
•
•
•
•
•

Staré Město,,žel.st. → Staré Město,,Lidový dům → Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Kunovice,,činž.domy
Staré Město,,žel.st. → Staré Město,,Lidový dům → Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Kunovice,,Let 01
Staré Město,,žel.st. → Staré Město,,Lidový dům → Uherské Hradiště,,aut.nádr.
Staré Město,,žel.st. → Staré Město,,STS → Uherské Hradiště,,aut.nádr.
Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Kunovice,,činž.domy
Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Kunovice,,Let 01

Takové množství variant tras jedné linky je skutečně mezi všemi systémy MHD raritou a linka si zaslouží
zpřehlednit.
Linka 2: Polookružní linka obsluhující městské části Sady, Vésky a Míkovice + část Kunovic. Pozitivní je
absence výjimek linkového vedení. Všechny spoje linky jezdí v uvedeném směru:
Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Uherské Hradiště,,garáže ČSAD → Uherské Hradiště,Sady → Uherské
Hradiště,Vésky → Uherské Hradiště,Míkovice → Kunovice,,konec → Kunovice,,rozc. k žel.st.0.5 → Uherské
Hradiště,,garáže ČSAD → Uherské Hradiště,,aut.nádr.
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Linka 3: Okružní linka obsluhující městskou část Mařatice a sídliště Východ, jezdí pouze v uvedeném
směru. Bohužel začíná i končí na autobusovém nádraží a neumožňuje obyvatelům Mařatic a sídliště Východ
dostat se přímo do jiných částí města než jeho centra:
Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec → Uherské Hradiště,
Mařatice,R.Kubíčka → Uherské Hradiště,sídl.Východ,SAM → Uherské Hradiště,,garáže ČSAD → Uherské
Hradiště,,aut.nádr.
Linka 4: Polookružní linka obsluhující část Mařatic a Jarošov, pouze v uvedeném směru:
Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit → Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar →
Uherské Hradiště,Jarošov,Louky → Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar → Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit →
Uherské Hradiště,,aut.nádr.
Linka 5: Stejná jako linka 3, pouze vedená v opačném směru.
Linka 6: Stejná jako linka 2, pouze vedená v opačném směru.
Linka 7: Polookružní linka (jezdící pouze v uvedeném směru) obsluhující sídliště Štěpnice
a uherskohradišťskou nemocnici, zastávka Uherské Hradiště,,SOU je bohužel jen jednosměrná:
Uherské Hradiště,,aut.nádr. → Uherské Hradiště,,SOU → Uherské Hradiště,,nemocnice → Uherské
Hradiště,sídl.Štepnice,jesle → Uherské Hradiště,sídl.Štěpnice,kotelna → Uherské Hradiště,sídl.Štěpnice,točna
→ Uherské Hradiště,,nemocnice → Uherské Hradiště,,aut.nádr.

1

2

3

4

5

6

7

Zjednodušený nákres současného linkového vedení
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Inspirace odjinud
Inspirací pro náš provoz mohou být všechna města s jednoznačným a přehledným linkovým vedením bez
zbytečného větvení, vynechávání zastávek nebo častého projíždění pouze vybraných úseků.
Následující citace o písecké MHD pochází ze stránek Společnosti pro veřejnou dopravu (spvd.cz):
Celkově tvoří městská doprava v Písku velice přívětivý obraz zdejšího města, až na pár maličkostí. Linek zde jezdí
hodně, dokonce více než dost, avšak hustota spojů je mizivá, u některých linek jen několik spojů, pravidelný
interval neexistuje. Pravda, díky mnoha linkám zde není obvyklý „čéesáďácký“ nešvar, tedy, že
u každého spoje je několik variant jeho trasy, že člověk již musí být perfektním znalcem nejen
prostředí, ale i konkrétní situace, aby pochopil, kudy vlastně kýžený spoj jede. To zde tedy naštěstí není, ale
ona hustota, či spíše řídkost spojů, také k použití městské dopravy příliš nelákají.
Právě ona věta o „čéesáďáckém“ nešvaru je dobrým ponaučením pro naše města. V současnosti zde platí
přesně to, že cestující musí být perfektním znalcem místního prostředí i konkrétní situace, aby mohl MHD
efektivně využívat – řešením je samozřejmě změna linkového vedení na jednoznačnější a přehlednější, avšak
nesmí to být na úkor počtu spojů jako v Písku.
Za provozy s přehledným linkovým vedením lze označit například následující:
Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Znojmo, Příbram, Děčín, Kyjov, Havlíčkův Brod, Karlovy Vary, Hradec
Králové a další.
Díky opravdu jednoznačnému vedení linek tramvají a autobusů je MHD v Praze přehledná
i navzdory velikosti města. Cílem pro Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice musí být
přesně taková jednoznačnost.
Zdroj: dpp.cz

Návrh řešení
Pro Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice navrhuji zachování počtu sedmi linek, avšak již bez
polookružností, okružností nebo větvení. Prodloužení všech linek z obou stran vždy na okraj aglomerace
může zajistit mnohem lepší propojení všech okrajových částí s centrem i vzájemně – a to dokonce i při
zachování současného počtu spojů. Do návrhu jsou přidány i zastávky navrhované v části 2.2 tohoto
dokumentu, podrobnosti o těchto zastávkách a jejich přesné umístění viz dále; u stávajících zastávek jsou
použity navrhované názvy také z části 2.2. Cílem tvorby nového linkového vedení bylo také přímo spojit
všechny čtvrti Uherského Hradiště, Kunovice i Staré Město jak s autobusovým, tak i železničním nádražím
v Uherském Hradišti pro snadný přestup na regionální dopravu.
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Linka 1: Pro linku 1 bylo zachováno původní vedení, avšak bez jakýchkoli výjimek a větvení, jednotlivé
sekundární větve jsou nahrazeny úseky u jiných linek. Zastávka „Úpravna vody“/„Petříkovec” zůstává stejně
jako dosud jednosměrná – slouží pouze jako točna ve směru od staroměstského nádraží tak, aby u zastávky
„Kunovice – činžovní domy“ nemusela být stanoviště po obou stranách frekventované silnice.
Linka 2: Tato linka je kombinací původní větve linky 1 a části linky 5. Zajistí potřebné spojení lidnatého
sídliště Východ a obytné oblasti kolem hotelu Morava se Starým Městem, centrem Uherského Hradiště
nebo severozápadní částí Uherského Hradiště. Problém s otáčením autobusu v zastávce Škola Východ lze
řešit tak, že dále bude pokračovat na lince 5 od zastávky Sídliště Východ až k zastávce Nádraží Uherské
Hradiště, kde s otáčením problém není.
Linka 3: Typicky městskou linkou je navrhovaná linka č. 3. Část trasy je shodná s částí trasy linky 1 z doby
před rokem 2007, po projetí centrem města je trasa shodná s částí trasy současné linky 6. Linka obsluhující
samotné centrum Uherskému Hradišti dosud chybí, navrhovaná linka 3 by tuto funkci zastala. Jízdní doba
mezi zastávkami Staroměstský hřbitov a Autobusové nádraží je zde samozřejmě velmi dlouhá, což ale
cestujícím do Kunovic, Míkovic nebo Vések nemusí vadit – v úseku mezi autobusovým nádražím a Véskami
již jízdní doba není nijak prodlužována.
Linka 4: Tato linka je kombinací současných linek 4 a 7 s odbočkou k uherskohradišťské železniční stanici.
Obsluhuje sídliště Štěpnice, uherskohradišťskou nemocnici, část Mařatic a celý Jarošov včetně sídliště
Louky.
Linka 5: Vznikla poupravením současné linky 3 zrušením její polookružnosti a prodloužením přes Starou
Tenici k uherskohradišťské železniční stanici. Zajistí lidnatým Mařaticím a sídlišti Východ lepší spojení
s centrem města a železnicí, některé spoje mohou odbočovat i k zastávce Mařatský hřbitov.
Linka 6: Tato linka vznikla na základě současné linky č. 2 zrušením polookružnosti pro vyšší přehlednost,
obsluhuje uherskohradišťské městské části Sady, Vésky a Míkovice.
Linka 7: Tato linka je založena na současné větvi linky 1 do zastávky Kunovice,,Let 01 s novou odbočkou
do obytné oblasti kolem hotelu Morava přes ulici Jiřího z Poděbrad – spojuje tedy tuto oblast s Kunovicemi
a západní oblast Kunovic s centrem Uherského Hradiště.
Alternativa: Alternativou výše uvedeného linkové vedení může být i úplné zrušení navrhované
linky 6, přesměrování linky 3 přes Sady a Vésky do Míkovic. Změnou vedení navrhované linky 7 může být
docíleno obsloužení zastávky Lidická v Kunovicích, v takovém případě by se však musel vyřešit problém
s otáčením autobusu u této zastávky.
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Návrh přehledného linkového vedení pro Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice – zahrnuty jsou zde i nově navrhované zastávky nebo nové názvy zastávek současných,
viz dále – část 2.2
* k zastávce Mařatský hřbitov zajíždějí pouze vybrané spoje
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2.2 ZASTÁVKY
Současný stav
V centru Uherského Hradiště autobusy odjíždějí pouze z autobusového nádraží – to je ve srovnání s jinými
městy extrémní případ. Není obvyklé, aby byla koncentrace zastávek ve všech ostatních částech oblasti
obsluhované MHD řádově větší než právě v centru. Jako příklad uvedu centrum Uherského Hradiště ve
srovnání se Starým Městem. Na území Starého Města jsou zastávky rozmístěny podobně hustě jako v jiných
městech, zatímco v celém centru Uherského Hradiště se kromě autobusového nádraží nenachází ani jedna.
Dříve se nacházela ještě jedna zastávka u uherskohradišťského vlakového nádraží (kde však zastavovalo
pouze několik spojů denně), ale ta byla v roce 2007 úplně zrušena. Jako další příklad může posloužit fakt, že
autobusy jedoucí z autobusového nádraží směrem do Starého Města ujedou (a to v nejlepším případě)
1,25 km úplně bez zastávky. Oblast Rybáren – což je plnohodnotná čtvrť Uherského Hradiště jako Mařatice
nebo Sady – je například úplně bez MHD.
Dále je nutné upravit názvy některých zastávek – názvy jako „Staré Město,,STS“, „Staré Město,,OSP“,
„Uherské Hradiště,sídl. Východ,SAM“ nebo „Kunovice,konec“ nezní příliš moderně a neznalému
cestujícímu nenapoví polohu zastávek. Město Kunovice se již chystá prosadit změnu názvů některých
zastávek, což je jistě dobrá zpráva a iniciativa by měla být inspirací pro zbylá dvě města. Některé navrhované
změny názvů pro území Kunovic jsem založil na návrzích zastupitelstva města Kunovic, avšak u několika
z nich se mi jevil jako vhodnější i úplně jiný název.
Neméně palčivým problémem je jednosměrnost spousty zastávek, konkrétně například zastávku „Uherské
Hradiště,,SOU“ není možné použít k cestování do centra města, pouze k nemocnici nebo na sídliště
Štěpnice, přitom by stačilo přidat na opačnou stranu silnice jeden zastávkový označník navíc. Existence
takových zastávek má špatný vliv na přehlednost celého provozu i dopravní obslužnost města.

Inspirace odjinud
Inspirací pro Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice může být z hlediska rozmístění a hustoty zastávek
mnoho jiných provozů – například Kroměříž, Hodonín, Vsetín, Česká Lípa, Znojmo, Děčín, Příbram,
Žďár nad Sázavou, Třebíč, Přerov, Otrokovice, Mariánské Lázně.

Návrh řešení
Na následujících pěti stranách se nachází výpis navrhovaných změn u stávajících zastávek a návrhy na zřízení
zastávek nových.

22

Linkové vedení a zastávky

Přehled stávajících zastávek a jejich navrhované úpravy (1/4):

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Staré Město,,žel.st.

Staré Město,,nadjezd

Staré Město,,Lidový dům

Uherské Hradiště,,aut.nádr.

Uherské Hradiště,,SOU

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Nádraží Staré Město

Nadjezd

Lidový dům

Autobusové nádraží

Jiřího z Poděbrad

další navrhované změny:
Jelikož se zde nachází mnoho nástupních
ostrůvků, orientaci cestujících by
usnadnilo vylepšení informačního systému
– obnovou označníků a přidáním
informační tabule, která jednoznačně
navede cestujícího ke správnému
nástupnímu ostrůvku. Užitečná by mohla
být i elektronická tabule s nejbližšími
odjezdy autobusů.

další navrhované změny:
Zastávka má nyní čtyři nástupní ostrůvky,
je potřeba zlepšit informační systém (např.
směrovými cedulemi), aby cestující
neznalý místních poměrů nalezl ten
správný. To usnadní především přestup
mezi příměstskými linkami a linkami
městské hromadné dopravy.

Zde musím pochválit logickou změnu
názvu ze „Staré Město,,kino Sputnik“ na
„Staré Město,,Lidový dům“, která proběhla
před několika lety.

další navrhované změny:
V posledních letech byl výrazně zlepšen
orientační systém na autobusovém
nádraží, přidáním dalších informací na
označníky linek MHD bude přehlednost
ještě zlepšena.

další navrhované změny:
Zdá se, že archaický název zastávky zmátl
i samotné zaměstnance ČSAD BUS UH, když
do dat pro jízdní řády IDOS dodali špatné
souřadnice zastávky (u SOŠ Technického
namísto u SŠPHZ). Obyvatelé Uherského
Hradiště si pod zkratkou SOU představí
spíše skutečná SOU než instituci vzniklou
spojením tří středních škol. Zároveň musí
být přidán nástupní ostrůvek i pro opačný
směr, jednosměrnost zastávky zhoršuje
dopravní obslužnost této oblasti.

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Staré Město,,Cukrovar

Staré Město,,OSP

Staré Město,,STS

Staré Město,,Dvorek

Staré Město,,Mayer

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Cukrovar

Tovární

SOŠ a gymnázium

Dvorek

Finská čtvrť

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Staré Město,,sokolovna

Staré Město,,hřbitov

Uherské Hradiště,nemocnice

Uherské Hradiště,Štěpnice,kotelna

Uherské Hradiště,Štěpnice,točna

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Sokolovna

Staroměstský hřbitov

Nemocnice

Štěpnická kotelna

Sídliště Štěpnice

další navrhované změny:
Zobousměrnění zastávky

další navrhované změny:
Nový název po vzoru jiných měst přispěje
k lepší orientaci cestujících, zejména když
bude zobrazován jako konečná zastávka.
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Přehled stávajících zastávek a jejich navrhované úpravy (2/4):

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Uherské Hradiště,Štěpnice,jesle

Uherské Hradiště,,garáže ČSAD

Uherské Hradiště,Sady,rozc.

Uherské Hradiště,sídl. Východ,SAM

současný název:

Uherské Hradiště,Vésky

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Mojmír

Garáže ČSAD

Špitálky

Sídliště Východ

Vésky

další navrhované změny:
Z důvodů zpřehlednění linkového vedení
doporučuji změnit jednosměrnou zastávku
na obousměrnou. Název by měl též
evokovat výbornou pěší dostupnost sídliště
Mojmír I od této zastávky.

další navrhované změny:
Přestože se jedná o jednu
z nejfrekventovanějších zastávek městské
i příměstské dopravy, přístřešky pro oba
směry jsou v opravdu žalostném stavu.
Doporučuji v dohledné době provést jejich
výměnu.

Navrhovaný název je opět inspirován jinými
českými městy, je to nejlepší varianta pro
výstižnost konečné zastávky uvedené nad
předními skly autobusů.

další navrhované změny:
Vybavenost zastávky je zde dobrá, pro
zvýšení přehlednosti pouze stačí přidat
směrový ukazatel k nedaleké železniční
zastávce.

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Uh. Hradiště,Mařatice,R. Kubíčka

Uherské Hradiště, sídl. Východ,škola

Uh. Hradiště,Mařatice,horní konec

Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov

Uherské Hradiště,Mařatice,škola

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Rudy Kubíčka

Škola Východ

Na Vyhlídce

Mařatský hřbitov

1. máje

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Uh. Hradiště,Mařatice,dolní konec

Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit

Uherské Hradiště,Mařatice,Jaktáře

Uherské Hradiště,Jarošov,U Bagru

Uherské Hradiště,Jarošov,pivovar

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Dolní Mařatice

Jaktáře

U Bagru

Jarošovský pivovar

Není vhodné používat jméno soukromé
společnosti jako název zastávky.

Nejmoderněji vybavená zastávka z celého
Uherského Hradiště, měla by být inspirací
i pro další.

další navrhované změny:

Na Rybníku
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Přehled stávajících zastávek a jejich navrhované úpravy (3/4):

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Uherské Hradiště,Míkovice

Kunovice,,rozc.k žel.st.0.5

Kunovice,,Na Bělince

Kunovice,,škola

Kunovice,,Let 01

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Míkovice

Nádraží Kunovice

Na Bělince

Kunovice zastávka

Letiště Kunovice

další navrhované změny:
Míkovice jsou bohužel pro nepravidelného
cestujícího příliš matoucí. Pomohlo by
zredukování počtu nástupních ostrůvků ze
čtyř na dva. Často se totiž stává, že
cestující netuší, který nástupní ostrůvek
použít pro konkrétní spoj nebo linku a než
to zjistí, autobus mu mezitím ujede ze
vzdálenější dvojice nástupních ostrůvků.

další navrhované změny:
Jedná se o de facto nejbližší zastávku
k železniční stanici v Kunovicích, proto je
komplikovaný původní název zbytečný.
Oficiálně sice existuje i zastávka
„Kunovice,žel.st.“, chybí jí však označník
a zastavuje na ní pouze jeden autobus
denně, v tomto seznamu je tedy úmyslně
zanedbána. U zastávky „Nádraží Kunovice“
by se hodilo přidání směrových ukazatelů
k přestupu na vlak.

další navrhované změny:
Označníky zastávky pro první a druhý směr
jsou od sebe vzdáleny přes 600 m,
doporučuji změnit umístění jednoho z nich
nebo přidat směrové ukazatele vedoucí
k opačnému směru.

další navrhované změny:
Název „Kunovice,škola“ je dostatečně
výstižný, nový název „Kunovice zastávka“
by však lépe vystihl možnost přestupu na
vlakové spoje z nedaleké železniční
zastávky. Každopádně by autobusová
zastávka potřebovala nový přístřešek
a směrové ukazatele k železniční zastávce.

další navrhované změny:
Přestože zastávka není umístěna
v bezprostřední blízkosti terminálu
kunovického letiště, stále se nachází
v areálu letiště a nový název zní
reprezentativněji a pochopitelněji. Dále je
třeba lépe oddělit nástupní ostrůvky
příměstské a městské dopravy stejně jako
výstupní od nástupních, to však mohou
přímo zajistit nové typy označníků.

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Uherské Hradiště,Jarošov,náves

Uherské Hradiště,Jarošov,Louky

Uherské Hradiště,,B. Němcové

Kunovice,,rest.na křiž.

Kunovice,lékárna

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Jarošovská náves

Jarošov – sídliště Louky

Boženy Němcové

Panská

Náměstí Svobody

další navrhované změny:
Zobousměrnění zastávky pro lepší
přehlednost linkového vedení.

další navrhované změny:
V současné době zde zastavuje pouze
velmi málo spojů jedné příměstské linky,
navrhuji začlenění zastávky i do MHD.

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

současný název:

Kunovice,,konec

Kunovice,,míchárna krmiv

Kunovice,,úpravna vody

Kunovice,,činžovní domy

Uherské Hradiště,,Sady

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Lidická

Míchárna krmiv

Petříkovec

Kunovice – činžovní domy

Sady

Původní název je příliš nejednoznačný,
cestující si pod názvem „konec“ může
představit několik různých konců města.

Navrhuji ponechat zastávku jako
jednosměrnou a využívat její prostor stále
jako točnu pro spoje linky 1 jedoucí od
Uherského Hradiště.
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Přehled stávajících zastávek a jejich navrhované úpravy (4/4):

současný název:

současný název:

Uherské Hradiště,Sady,horní konec

Uherské Hradiště,Vésky,horní konec

navrhovaný název:

navrhovaný název:

Solná cesta

K Véskám

Návrhy na vybudování nových zastávek (1/3): Na následujících stranách se nacházejí mé návrhy na
vybudování nových zastávek s přibližným zaznačením jejich polohy a možnými názvy. Seznam je seřazen
podle naléhavosti vybudování.
navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Nádraží Uherské Hradiště
popis:

Uherské Hradiště je jedno z mála měst, kde není možné přímo z železniční stanice přestoupit na MHD. Částečně je to dáno
polohou železniční stanice přímo v centru a velké vzdálenosti od nádraží autobusového, avšak vybudování autobusové
zastávky u železniční stanice pro několik málo městských linek by dokázalo přilákat mnohem více cestujících k MHD.
V blízkosti uherskohradišťské železniční stanice se zastávka MHD do roku 2007 nacházela, avšak extrémně nízký počet spojů
zde zastavujících ji předem předurčil k zániku, přitom zastávka s pravidelnou dopravou by si zde jistě mnoho uživatelů našla a
celkově by přispěla ke snížení počtu automobilů v centru města. Pro navrhovanou zastávku ve směru ke kruhovému objezdu
lze použít ještě stále stojící přístřešek, v případě zavedení linkového vedení dle tohoto dokumentu by bylo nutné přistavět ještě
jeden nástupní ostrůvek pro směr od kruhového objezdu (současný stále nezrušený ostrůvek pro tento směr u tržiště kvůli
charakteru vedení některých navrhovaných linek nelze použít), jako točna pro navrhované linky 4 a 5 může posloužit část
malého parkoviště před nádražní výpravní budovou.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Sportovní
popis:

Oblast kolem sportovišť města, náměstí Míru, kina Hvězda a bývalých kasáren si žádá vybudování zastávky MHD. U bývalých
kasáren je dokonce připraven nástupní ostrůvek, ale samotná zastávka několik let stále chybí. Namísto zastávky, ke které by
autobus musel sjíždět z hlavní silnice, však doporučuji umístění zastávky spíše přímo k Sokolovské třídě. Případné zřízení této
zastávky připouštěl i dokument odůvodňující návrh územního plánu města Uherského Hradiště z dubna 2011.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Stará Tenice
popis:

Zastávka MHD na tomto místě fungovala do října 2007, avšak velmi malé množství spojů zde zastavujících ji předurčilo –
stejně jako v případě zastávky Nádraží Uherské Hradiště – k zániku. Její obnovení spolu se zavedením pravidelného provozu
může rapidně zlepšit dopravní dostupnost přilehlých bytových domů i celého sídliště Mojmír. Případné obnovení této zastávky
připouštěl i dokument odůvodňující návrh územního plánu města Uherského Hradiště z dubna 2011.
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Návrhy na vybudování nových zastávek (2/3):
navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Moravní nábřeží
popis:

Moravní nábřeží nabízí ideální podmínky pro vybudování autobusové zastávky – stačí zde minimum stavebních úprav
a zastávka může obsloužit relativně hustě osídlenou oblast kolem Moravního náměstí a zároveň i historické centrum města.
Možnost vybudování zastávky MHD připouští i tisková zpráva na webu Uherského Hradiště nazvaná „Revitalizace nábřeží
Moravy” z 6. října 2010: „Cyklisté a pěší jistě ocení možnost občerstvení se pitnou vodou z nově postaveného pítka. Pro
čekající na autobus je připraven přístřešek proti dešti.”

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

K letišti
popis:

V oblasti kunovského letiště nyní existuje pouze jedna zastávka, přidání této navrhované přiblíží MHD letištnímu terminálu
a kromě dvou označníků nemusí znamenat žádné finanční investice navíc. Dojde-li v budoucnu k rozvoji letiště a obnovení
pravidelných letů, může být zastávka přemístěna i bezprostředně k terminálu.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Svatováclavská
popis:

Ulice Svatováclavská, Šafaříkova, Průmyslová a náměstí Republiky jsou nyní i přes svou vysokou hustotu osídlení a vysoké
průměrné stáří jednoho obyvatele téměř odříznuty od pravidelné městské hromadné dopravy. Nejbližšími zastávkami
v současnosti jsou Garáže ČSAD a Boženy Němcové, které jsou ale od zmíněné oblasti příliš vzdálené. Navrhuji vybudování
nové zastávky – alespoň na znamení – v blízkosti mateřské školy a prádelny v ulici Svatováclavské.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Masarykovo náměstí
popis:

Jako v případě zastávky Kollárova je možné pro linku vedoucí centrem města vybudovat zastávku v blízkosti Masarykova
náměstí – konkrétně před budovou Klubu kultury. K vybudování rovněž stačí pouze dvojice označníků a malý směrový ukazatel
k Masarykovu náměstí pro cestující, kteří Uherské Hradiště neznají. Stejně tak lze na Masarykovo náměstí umístit ukazatel
k zastávce s výpisem odjezdů, čímž lze přispět k propagaci linky mezi nepravidelnými cestujícími.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Tyršovo náměstí
popis:

Zvýšení atraktivity MHD lze dosáhnout přidáním další zastávky do centra Uherského Hradiště, do blízkosti místa, kde se ještě
před 4 lety nacházela zastávka „Uherské Hradiště,,mototechna”. Jelikož se navrhované místo pro zastávku nachází ve velmi
frekventovaném úseku silnice, mělo by se v případě vybudování jednat o zastávku na znamení.
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Návrhy na vybudování nových zastávek (3/3):
navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Rybárny
popis:

Městská čtvrť Rybárny v současnosti není obsloužena žádným typem hromadné dopravy. Jak již bylo zmíněno v úvodu části
2.2, všechny autobusy míjející Rybárny ujedou 1,25 km bez jediné zastávky. Navrhuji vybudování zastávek na znamení pro oba
směry na severním břehu řeky Moravy za mostem.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Kollárova
popis:

Jednou z možností rozšíření současného systému MHD je i jeho přiblížení k historickému centru města – v případě zavedení
linky toto splňující může být vybudována zastávka na znamení v ulici Kollárově na rohu budovy Komerční banky. Poloha
zastávky je ideální pro žáky ZŠ UNESCO, SŠPHZ, zaměstnance i klienty nedaleké budovy mnoha úřadů a zároveň i pro
obyvatele domů v blízkosti; k jejímu vytvoření stačí pouze dvojice zastávkových označníků.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Průmyslová
popis:

Případnou alternativou k navrhované zastávce v ulici Svatováclavské může být tato zastávka v ulici Průmyslové.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Mánesova
popis:

Dalším z možných míst pro umístění nové zastávky pouze na znamení je třída Maršála Malinovského v blízkosti hypermarketu
Tesco.

navrhovaný název:

důležitost vybudování zastávky:

Větrná
popis:

Tato navrhovaná zastávka je pouze variantou zastávky „Na Vyhlídce” (současný název „Uherské Hradiště,Mařatice,horní
konec”) v případě realizace linkového vedení z části 2.1.
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2.3 ZAVEDENÍ ZASTÁVEK NA ZNAMENÍ
Současný stav
Zastávky na znamení jsou dobrým kompromisem pro dostatečně rychlou dopravu a zároveň kvalitní
obslužnost mnoha částí města. V současnosti městská hromadná doprava ani příměstská doprava tento
systém nevyužívají, přestože některé autobusy jsou dokonce vybaveny tlačítky pro znamení řidiči.

Inspirace odjinud
Inspirací pro naše souměstí může být například Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, kde
bylo v posledních letech převedeno mnoho zastávek na zastávky na znamení (dokonce i v železniční
dopravě), což přispělo k celkově vyšší plynulosti dopravy.

Návrh řešení
Zavedení pro cestující nejjednoduššího systému zastávek na znamení: za znamení pro nástup se bude
považovat samotná přítomnost nějaké osoby v prostoru zastávky, za znamení pro výstup pak stisknutí
tlačítka znamení řidiči před výstupem. Díky systému zastávek na znamení bude možné výrazně zlepšit
dopravní dostupnost specifických oblastí nebo přidat „bez výčitek“ několik nových zastávek do centra
Uherského Hradiště. Samozřejmostí musí být instrukce k systému zastávek na znamení na zastávkových
označnících a uvnitř vozidel.

MHDUH
KOLLÁROVA
NA ZNAMENÍ / REQUEST STOP
3

4

Návrh označníkového terče zastávky
na znamení
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3 TARIF A ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH
Pro lepší fungování městské hromadné dopravy je nezbytné změnit současný tarif na takový, který bude
počítat s přestupními jízdenkami nebo zvýhodňovat cestující s jízdenkami zakoupenými v předprodeji.

Současný stav
Lze zakoupit pouze jízdenky pro jednotlivé jízdy a to pouze u řidiče. Takový proces nejen zdržuje
odbavování cestujících, ale také odrazuje mnoho potenciálních cestujících od využití MHD. Slabiny
takového tarifu a způsobu odbavování dobře vystihuje stránka „Doprava” na webu Uherského Hradiště:
Např. jízda ze sídliště Východ na sídliště Štěpnice (areál nemocnice) a zpět s jedním přestupem stojí 32 Kč –
náklady pro jednoho člověka jedoucího ve svém osobním automobilu jsou bezesporu poloviční a časová výhodnost
automobilu je nesrovnatelná. Na druhou stranu lze projet okruh z Uherského Hradiště, Sady, Vésky, Míkovice
a Kunovice zpět do Uherského Hradiště za 8 Kč (přitom kilometrově nesrovnatelné s výše uvedenou trasou). Tyto
disproporce nastolují otázku, zda by nebylo vhodné zamyšlení nad zavedeným systém MHD ve městě, např.
zónové jízdné.

Inspirace odjinud
Inspirací zde nemusejí být ani tak systémy se zónovým jízdným, jako spíše ty, kde je z hlediska tarifu
podstatná doba trvání jízdy. Toho využívá například Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
nebo Zlínská integrovaná doprava (zahrnující MHD Zlína a Otrokovic).

Zlínská jízdenka s omezenou
časovou platností
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Návrh řešení
Možnost zakoupit jízdenky jak v předprodeji, tak v rámci doplňkového prodeje u řidiče, přičemž doplňkový
prodej u řidiče by byl zpoplatněn přirážkou např. 2 Kč (což může výrazně přispět k urychlení odbavování
cestujících). Zachován by byl nástup pouze předními dveřmi, v případě jízdenek z předprodeje by řidič
sloužil pouze jako jejich kontrolor a u jízdenek pro jednotlivou jízdu by při nástupu dohlížel na
„znehodnocení“ jízdenky cestujícím. U přestupních jízdenek nebo časových jízdenek by pouze zkontroloval
jejich platnost, jednalo-li by se o již druhou jízdu na jednorázovou přestupní jízdenku, opět by dohlédl na
její „znehodnocení“. Stejného tarifu by bylo možné využít v úsecích MHD příměstských linek. Zde jsou
návrhy na jednotlivé ceny a druhy jízdenek:
Jízdenky v předprodeji nebo při uhrazení čipovou kartou u řidiče:
• Jednorázová nepřestupní jízdenka na 20 minut: 8 Kč
• Jednorázová přestupní jízdenka na 40 minut: 11 Kč
• Přestupní jízdenka na 24 hodin: 40 Kč
Jízdenky z doplňkového prodeje u řidiče:
• Jednorázová nepřestupní jízdenka na 20 minut: 10 Kč
• Jednorázová přestupní jízdenka na 40 minut: 13 Kč
• Přestupní jízdenka na 24 hodin: 45 Kč

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
STARÉ MĚSTO
KUNOVICE

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
STARÉ MĚSTO
KUNOVICE

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
STARÉ MĚSTO
KUNOVICE

8 Kč

11 Kč

40 Kč

nepřestupní • 20 min
no transfers • 20 min

1 přestup • celk. 40 min
1 transfer • 40 min total

přestupní • 24 hodin
transfer ticket • 24 hrs

Ilustrační grafické návrhy jízdenek z předprodeje
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4 PŘÍMĚSTSKÉ LINKY
Provázání městských autobusových linek spolu s příměstskými je nejsnadnější cestou ke zlepšení dopravní
dostupnosti mnoha částí souměstí bez výrazného přidávání spojů na linkách MHD.

Současný stav
Na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic na rozdíl od mnoha jiných měst spousta linek
příměstské autobusové dopravy kopíruje trasy linek ryze městských – čehož bohužel není dostatečně
využito. Následující citace pochází z webových stránek Uherského Hradiště, článku „Doprava”:
Vzhledem k postavení Uherského Hradiště jako centra velké spádové oblasti spatřujeme určité rezervy
v provázanosti systémů městské hromadné dopravy a příměstské dopravy...
Jedinými znaky provázanosti jsou bohužel platnost tarifu MHD v úsecích příměstské dopravy na území
souměstí a společné označníky zastávek pro oba druhy dopravy. Na autobusech MHD jsou například
uváděna zkrácená čísla linek, zatímco na autobusech příměstské dopravy nejsou uváděna čísla linek vůbec.
Dále je jízdní řád příměstských linek často navržen tak, že přesně ve stejnou minutu vyrazí
z uherskohradišťského autobusového nádraží několik spojů do různých obcí, ale přes stejný úsek na území
Uherského Hradiště (resp. Starého Města, Kunovic) – během pěti minut tedy stejným úsekem projede
několik autobusů, poté však někdy i hodinu žádný. Stejně jako u linek MHD neexistují žádná schémata
jejich vedení. Velká část příměstských spojů na území MHD vynechává zastávky – přitom využití těchto
vynechaných zastávek alespoň na znamení může bez dalších nákladů dramaticky zlepšit dopravní
obslužnost mnoha částí souměstí.

Návrh řešení
Přehledné očíslování příměstských linek: V současnosti se cestující příměstskými linkami téměř nesetkají
s jejich čísly. Na jízdních řádech se pouze objevují šestimístná licenční čísla, avšak na samotných autobusech
tato čísla nejsou uváděna vůbec. Přitom očíslování linek může výrazně zlepšit přehlednost veřejné dopravy
na Uherskohradišťsku. Po vzoru integrovaných dopravních systémů navrhuji kromě šestimístných
licenčních čísel zavést ještě trojmístná zjednodušená čísla, která by mohla být uváděla v celém informačním
systému – na digitálních orientacích vně i uvnitř autobusů, na označnících zastávek i v jízdních řádech.
Jelikož dochází téměř u každé příměstské linky během dne k uplatňování výjimek linkového vedení pro
jednotlivé spoje, jednotlivé základní varianty linky by mohly mít u zkráceného čísla uvedena ještě písmena
značící konkrétní variantu – například 130A, 130B, 130C apod. – což může zpřehlednit především grafická
schémata linkového vedení.
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Jako největší problém se zde jeví odvození samotných zkrácenin čísel od čísel licenčních. Na následujících
řádcích jsou navrženy možné varianty tohoto odvození, řazeny od ideálních k méně ideálním:
• Využití zkrácených čísel ze systému KORIS Zlínského kraje – stále však není jasné, zda tento
systém bude pracovat s celými licenčními čísly, nebo s čísly zkrácenými
• Změna licenčních čísel všech příměstských linek začínajících v Uherském Hradišti tak, aby ležela
v rozsahu 800100–800199, a následné odebrání trojčíslí 800 pro čísla zkrácená
• Pouhé odebrání trojčíslí 800 ze současných čísel linek – nevýhodou jsou však velké „mezery” mezi
čísly, současná čísla linek totiž vypadají následovně: 800010; 800020; ... 800110; 800120; ...
Odbavování cestujících: Dojde-li k zavedení jízdenek MHD v předprodeji, je potřeba, aby se s nimi pro
jízdy na území souměstí počítalo i v příměstských autobusech. Pro jízdy mimo tarifní území MHD mohou
zůstat veškeré zvyklosti odbavování a tarif nezměněny. Nebude-li mít cestující při nástupu do autobusu
jízdenku, po sdělení cíle své cesty řidiči mu bude prodána jízdenka dle ceníku MHD, nebo příměstského,
v závislosti na sděleném cíli.
Vytvoření informačního a orientačního systému odpovídajícího tomu v MHD: Aby mohly příměstské
linky na území souměstí sloužit jako posílení linek ryze městských, je třeba navrhnout schéma linkového
vedení v podobném stylu, jako je navrhuji pro MHD – stačí vyznačit pouze území Uherského Hradiště,
Starého Města a Kunovic a linky, které na území souměstí jedou po stejné trase, je možné sloučit do jedné
čáry. Dále je nutné provést některé úpravy vnějšího digitálního orientačního systému příměstských
autobusů (viz obrázky). Projekt Zlínského kraje KORIS slibuje dovybavení většiny příměstských autobusů
v kraji akustickým hlásičem zastávek a displejem zobrazující následující zastávku – v případě autobusů na
Uherskohradišťsku stačí k hlášení přidat informaci o tom, kdy se bude blížit poslední zastávka s tarifem
MHD.

výchozí: Uherské Hradiště, Autobusové nádraží

104C
104C ZD (MHD) VELEHRAD, NÁMĚSTÍ
104C VELEHRAD, NÁMĚSTÍ
NADJEZD (MHD)

VELEHRAD,

výchozí: Uherské Hradiště, Autobusové nádraží

výchozí: Uherské Hradiště, Autobusové nádraží

Návrh předního digitálního orientačního panelu pro
příměstskou linku. První dva obrázky (shora) znázorňují
informace zobrazované při projíždění územím s platností
tarifu MHD, informace na třetím obrázku se objeví po opuštění
poslední zastávky na území souměstí.

104A
104A

výchozí: Salaš, točna

UH. HRADIŠTĚ, AUT. NÁDR.
výchozí: Salaš, točna

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Tentýž návrh pro opačný směr, horní obrázek znázorňuje
informace zobrazované mimo zónu MHD, dolní obrázek
znázorňuje upravený název cílové zastávky zobrazovaný
po vjezdu na území souměstí.
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Jízdní řády na zastávkách: Dalším krokem pro lepší využití příměstských linek k posílení MHD je
umístění přehlednějších jízdních řádů na zastávky v tarifní zóně MHD. Kromě zákonem přikázaného
kompletního jízdního řádu s časy odjezdů ze všech zastávek na trase navrhuji ještě přidání „městského”
jízdního řádu zobrazujícího pouze úseky v tarifní zóně MHD – u takových jízdních řádů může být využito
výše uvedené rozdělení linky na jednotlivé varianty.

Grafický návrh jízdního řádu linky do zastávky Salaš, točna – avšak pouze pro území s platností tarifu MHD. Takových zjednodušených jízdních řádů může být pro jednu
linku i několik v závislosti na počtu výjimek linkového vedení na území s platností tarifu MHD. Pro cestující pouze v rámci souměstí je takový vzhled jízdního řádu mnohem
přehlednější než klasická příměstská varianta. A cestujícímu do okolních vesnic může nadále sloužit zákonem předepsaný jízdní řád zobrazující časy odjezdů ze všech
zastávek na trase.

Rozptýlení spojů napříč linkami: Spoje různých linek jedoucí stejným směrem je vhodné rozptýlit po
několika minutách, čímž se výrazně zlepší četnost spojů v úsecích MHD bez dalších nákladů navíc.
Příkladem, kde takové rozptýlení pomůže, jsou večerní linky ve 22.40.
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Úvod
V této části uvádím drobnější a do jiných částí nezařaditelné návrhy na zlepšení systému MHD, z nichž
některé jsou spíše dlouhodobějšího charakteru.

5.1 ČETNOST SPOJŮ
Současný stav
Četnost spojů je bezesporu nejkomplikovanější záležitostí v každém systému MHD a její optimalizace
vyžaduje soustavné sledování vytíženosti jednotlivých linek v průběhu celého roku. Subjektivně se mi
četnost spojů MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích jeví ve srovnání s podobně velkými
provozy jako mírně podprůměrná, zvláště ve večerních hodinách, o víkendech nebo svátcích.
Zastávky současné uherskohradišťské linky 7 jsou
obsluhovány pouze linkami MHD, počet spojů ale
není příliš ideální – jízda MHD do Štepnic kvůli tomu
vyžaduje přesné plánování.
Zdroj: idos.cz

Inspirace odjinud
Za vzor četnosti spojů páteřní linky lze považovat znojemský provoz MHD, který je dokonce menší než
v souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice:
Jízdní řád linky 805 MHD Znojmo
Zdroj: idos.cz
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Návrh řešení
Zde je nástin možností, kterými lze četnost spojů zlepšit, případně získat finanční prostředky pro přidání
spojů nových:
1. Lépe využít integrace s příměstskou dopravou na linkách přes Staré Město, Kunovice a Jarošov (viz část 4)
– a „ušetřené” spoje přidat na důležité linky, jejichž trasami příměstská doprava neprojíždí – nabízí se
především linky přes Mařatice a sídliště Východ.
2. Přilákat nové cestující zavedením dalších inovací popisovaných v tomto dokumentu, především těch,
které kromě pracovního úsilí neobnášejí žádné finanční investice. Prostředky získané novými cestujícími lze
investovat do zvýšení počtu spojů a zkvalitnění služeb. Podaří-li se nastartovat tento proces, jedná se
o obrovskou výhru pro město. V poslední době se všechny systémy MHD potýkají s konkurencí v podobě
individuální automobilové dopravy – a každý systém MHD se musí snažit co nejvíce vzdálit od stavu, kdy
bude využíván cestujícími jen z nutnosti – tedy těmi, kdo nemají jinou možnost. Nároky cestujících jsou
tedy mnohem vyšší než v minulosti a dnes by si žádný provoz MHD neměl dovolit udělat špatný první
dojem na náhodného cestujícího.
3. Nahradit standardně velké autobusy v dobách sedla minibusy pro ušetření provozních nákladů. Ušetřené
náklady je možné použít pro přidání dalších spojů.
4. Pronajímat reklamní prostor na zadní straně všech zastávkových označníků (ne pouze malý prostor
přední jejich strany a na úkor informací pro cestující jako dosud) a získané prostředky použít na zvýšení
počtu spojů. Rovněž lze pronajímat i reklamní plochy v zastávkových přístřešcích, nutností je však lepší
obrana proti nelegálním výlepům plakátů než doposud.
5. Spustit poutavou reklamní kampaň lákající nové cestující. Pro města taková kampaň znamená minimální
náklady a utržené prostředky lze opět využít k posílení spojů. Reklamy mohou obsahovat hesla ve stylu
„Uherské Hradiště – Staré Město 5× za hodinu” nebo „Teď už se v MHD neztratíte, zlepšili jsme přehlednost
celého provozu!”.
6. Získat dotace z prostředků Evropské unie – mnoho českých měst včetně Olomouce, Kroměříže nebo
Přerova tak bylo schopno zlepšit své provozy MHD.
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5.2 VYBAVENÍ ZASTÁVEK
Současný stav
Vybavení některých zastávek především na území Uherského Hradiště a Kunovic neodpovídá standardům
21. století, přitom vzhled zastávek může odrazovat cestující automobily od vyzkoušení MHD. Městský
úřad v Kunovicích již začal plánovat kompletní opravu tří zastávek, Uherské Hradiště však žádné podobné
plány nezveřejnilo, přestože již od roku 2008 na svém webu uvádí možnost získání dotace ve výši 85 %
nákladů na revitalizaci zastávek MHD.

Ukázka dvou nejzanedbanějších zastávek: zleva „Kunovice,rozc.k žel.st.0.5” (první snímek); „Uherské Hradiště,,garáže ČSAD”
(druhý a třetí snímek). Zastávka „Kunovice,rozc.k žel.st.0.5” se možná brzy dočká rekonstrukce.

Takto vypadá průměrný zastávkový
přístřešek (fotografie pořízena na
zastávce „Uherské Hradiště,Jarošov,
U Bagru”).

Inspirace odjinud
Inspirací pro vzhled autobusových zastávek mohou být i některé zastávky obsluhované příměstskými
linkami dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. (viz fotografie z Uherského Ostrohu), případně
i zastávky MHD na území Starého Města či zastávka „Uherské Hradiště,Mařatice,Jaktáře”.

Zastávka „Uherský Ostroh,,náměstí”

Inspirace z Jihomoravkého kraje:
„Hrušovany nad Jevišovkou,,lékárna”

Naprosto dostačující přístřešek zastávky „Staré Město,,cukrovar”

Návrh řešení
Nejlepší jsou pro město moderní a zároveň funkční přístřešky, prioritou v rámci zlepšení zastávek však musí
být výměna zastávkových označníků – viz část dokumentu 1.2.
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5.3 ZAPOJENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY DO SYSTÉMU MHD
Současný stav
Jak již bylo zmíněno v citaci z webových stránek Uherského Hradiště v samotném úvodu tohoto
dokumentu, železniční doprava v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích má obrovský – avšak
nevyužitý – potenciál. V současnosti jsou zde autobusová a železniční doprava dva naprosto oddělené
systémy, přitom hustá síť tratí železnici předurčuje k zapojení do MHD. Uherskohradišťsko je bohužel
jedním z posledních regionů České republiky, kde nebyl zaveden žádný způsob integrace autobusů
a železnice.

Inspirace odjinud
Ve většině regionů České republiky funguje nějaká forma integrace autobusové a železniční veřejné dopravy,
v některých regionech je vyřešena lépe, v některých hůře – vzorem by samozřejmě měly být oblasti, kde je
tato integrace vyřešena nejlépe. Za nejlépe fungující je obecně považována integrace železnice a autobusů
v celém Jihomoravském kraji v rámci systému IDS JMK, dalšími příklady takových oblastí mohou být
nedaleký Zlín a Otrokovice, dále celý Moravskoslezský kraj, Praha a okolí nebo kraj Plzeňský.

Schéma železničních linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Ve vlacích na těchto linkách je možné kromě klasických jízdenek Českých drah
využívat i jízdenky společné pro linky autobusové. Tarif IDS JMK je přestupní a jízdenky omezeny časovou platností.
Zdroj: idsjmk.cz

Inspirací pro naše souměstí může být i tento panel odjezdů
v Jindřichově Hradci zobrazující odjezdy autobusů i vlaků.
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Návrh řešení
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Základem je samozřejmě uznávání jízdních dokladů MHD v osobních a spěšných vlacích Českých drah.
Vyjednávání takové záležitosti může být velmi náročné a často představuje mnoho kompromisů. Povede-li
se však nakonec vše zařídit, vítězem je vždy cestující. Po uznávání jízdních dokladů MHD přichází na řadu
informační a orientační systém. Územím Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic projíždějí osobní
a spěšné vlaky přesně devíti různými způsoby v každém směru. Navrhuji každému spoji přidělit číslo linky
kompatibilní s MHD podle trasy na území souměstí, např. 10, 11, 12. Případně lze přidat i označení A nebo
B podle směru jízdy. Ke zlepšení železniční dopravy v souměstí může přispět také vybudování nových
zastávek pro osobní a spěšné vlaky – např. slibovaná zastávka v blízkosti centra Starého Města, v 90. letech
plánované zastávky v oblasti Staré Tenice, ulice Průmyslové nebo v Sadech. Na následujících ilustracích je
vyobrazen seznam všech vlakových linek integrovatelných s autobusovou dopravou.

18

směr A
směr B

směr A
směr B

Seznam všech vlakových linek integrovatelných s autobusovou dopravou

Rádce při cestování vlakovými
linkami MHD UH (stanice Uherské Hradiště)

stanice UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ODJEZDY SPOJŮ S PLATNÝM TARIFEM MHD
Odjezd

15.21
15.33
15.34
15.42
15.55

Linka
a směr

16A
10A
17B
11B
14B

Poslední stanice/zastávka
v rámci MHD

St. Město u UH
St. Město u UH
Kunovice zast.
Vésky
Kunovice

Konečná stanice/zastávka

St. Město u UH
St. Město u UH
Brno hl. n.
Pitín zast.
Kunovice

Zpoždění
(min)

Spoj

Sp 1729
Os 4312 5
Os 4118
Os 4341
Os 12265

Návrh nové odjezdové tabule pro spoje s platností tarifu MHD – varianta pro stanici Uherské Hradiště
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Chci do stanice/zastávky

K tomu mohu použít linky

Staré Město u UH

10A, 12A, 14A, 15A, 16A

Kunovice zastávka

12B, 13B, 16B, 17B

Kunovice

10B, 11B, 12B, 13B, 14B

Vésky

10B, 11B

Návrh plakátu, který by bylo možné vylepit v železničních
stanicích a zastávkách – usnadnil by cestujícím orientaci
v linkách MHD UH. Případně na něj lze připsat i časové vzdálenosti
ke stanicím/zastávkám pro jednotlivé linky

Ostatní

5.4 VZDÁLENÁ BUDOUCNOST
V poslední části dokumentu uvedu některé vize do budoucnosti:
• Vytvoření integrovaného dopravního systému v celém Zlínském kraji, vzniknout může spojením
současné Zlínské integrované dopravy a integrované dopravy na Uherskohradišťsku (budou-li
realizovány některé návrhy z tohoto dokumentu)
• Stane-li se provoz MHD v našem souměstí silně využívaným, nemusí být nereálné ani ono před
16 lety navrhované zavedení trolejbusů, vše se ale odvíjí od vytvoření návyků cestujících a tento
proces může trvat mnoho let.
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Příloha 1:

Linkové vedení navrhované v části 2.1 zakreslené do mapy

Příloha 2:

Koncept dotazníku pro průzkum veřejného mínění o změnách MHD
navrhovaných v tomto dokumentu
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