Struèná a neformální aktualizace Koncepce veøejné dopravy
 po pøipomínkách Starého Mìsta od schválení pùvodního dokumentu
 po získání výsledkù studie doprava v centru mìsta objednané radnicí UH
 po zohlednìní výsledkù dopravních a sociologických prùzkumù z let 20182019

sem jsou prodlouženy vybrané
spoje zelené linky 8 v časech,
kdy linky Zlínského kraje
neobsluhují dobře
gymnázium ve Starém Městě
a náměstí Velké Moravy

Jan Kolaøík, MHDUH.cz
øíjen 2019

proklad

k obchodní zóně zajíždí
modrá linka 1 jen o víkendech,
jinak by totiž zůstala
neobsloužena

proklad

proklad
proklad

proklad

proklad
modrá linka 1 má navíc vložené spoje
primární směr obsluhy Mařatic+Východu je přes
Sokolovskou; tento kousek je navržen pro zachování oblíbených
relací Mařatice – Lidl a Mařatice – Tesco

proklad

proklad

obousměrný průjezd
jednosměrný průjezd
území vyřešené ve studii
Koncepce dopravy v centru
města

relace Kunovice, Novoveská
je dobře obsloužena v nové
linkové koncepci Zlínského kraje,
díky tomu můžeme MHD nově
obsloužit nejlidnatější sídliště
v Kunovicích: V Humnech

relace Míkovice – Kunovice
je více než dostatečně obsloužena
v nové linkové koncepci Zlínského kraje,
vynechání tohoto úseku v MHD
přináší větší ﬂexibilitu při plánování
JŘ, pravidelnost pro cestující a spolehlivější
dodržování jízdních dob (cestující do/z Míkovic
se vyhnou nejproblémovější křižovatce v Kunovicích)

Celotýdennì:

K tomu navíc v pracovní dny:

Kadá z linek jezdí v pracovní dny v základním taktu (napø. 30 min)

Kadá z linek jezdí v pracovní dny v základním taktu (napø. 30 min)
proklad

1
2
3
4

vìtev Staré Mìsto Lidový dùm  centrum (pøes Tenici, Z UNESCO)
 vìtev Maøatice+Východ  Maøatice høbitov
o víkendu navíc zajíïka k obchodní zónì, ve pièce pracovních dnù
vloené posilové spoje v úseku UH el. st.  Maøatice høbitov

vìtev tìpnice  centrum (pøes JzP)  vìtev Jaroov

vìtev Míkovice+Vésky+Sady  centrum (oklika pøes Tenici)  nemocnice

kunovické sídlitì V Humnech  vìtev Kunovice  vìtev 28. øíjna
 centrum (oklika pøes Tenici)  vìtev sídlitì Svatováclavská+Prùmyslová

5

vìtev Staré Mìsto Lidový dùm  centrum (pøes Tyrovo námìstí mimo el. st.)
vìtev Kunovice  Let

6

vìtev Míkovice+Vésky+Sady  vìtev 28. øíjna  centrum (oklika pøes Tenici)
 vìtev sídlitì Svatováclavská+Prùmyslová

7

vìtev tìpnice  centrum (pøes Z UNESCO)  vìtev Maøatice+Východ
 pitálky  Tesco

8

vìtev Jaroov  centrum (pøes JzP a Tenici)  obchodní zóna
vybrané spoje pokraèují na høbitov  nám. Velké Moravy  Velehradskou  Tovární  St. M., el. st.

Díky prokladùm jsou tak následující vìtve v pracovních dnech obsloueny v polovinì základního taktu (napø. 15 min):
Jaroov, Staré Mìsto, tìpnice, Míkovice+Vésky+Sady, Kunovice, 28. øíjna, sídlitì Svatováclavská+Prùmyslová, Maøatice+Východ
(Maøatice+Východ jsou dokonce ve pièkách díky vloeným spojùm linky 1 obsloueny jetì èastìji)

Jan fungují proklady (v pracovních dnech):
Linky se potkávají v taktovém uzlu autobusové nádraí (zprùjezdnìno kolem Billy).
Èasové body po sobì jdoucí (tj. lichý od sudého) jsou od sebe vzdáleny vdy pùl základního taktu (napø. 15 min). Dva po sobì jdoucí liché èasové body jsou od sebe
vzdáleny základní takt (napø. 30 min), pro dva sudé po sobì to platí obdobnì. Tím, e jsou vzájemnì proloeny, je ve vech dùleitých vìtvích obsluha v intervalu
pùl základního taktu.
O víkendech není tøeba prokladù, jezdí jen linky 14, a to ve striktním taktu (délka taktu o víkendu mùe být jiná). A potkávají se v taktovém uzlu autobusové nádraí.
V liché èasové body z taktového uzlu odjídìjí linky:

V sudé èasové body z taktového uzlu odjídìjí linky:

5

Staré Mìsto, el. st.

1

Staré Mìsto, el. st.

5

Kunovice, Let

4

28 øíjna > Kunovice, V Humnech

7

Maøatice > Tesco

1

Maøatice, høbitov (pøes Východ)

7

tìpnice

2

tìpnice

6

28. øíjna > Míkovice, Hlavní

3

Míkovice, Hlavní

6

Prùmyslová

4

Prùmyslová

8

Jaroov, Louky

2

Jaroov, Louky

8

Staré Mìsto, obchodní zóna ( Staré Mìsto, el. st.)

3

nemocnice

Vybrané mylenky:
Novì je obsloueno sídlitì V Humnech v Kunovicích. Musí vzniknout obousmìrná zastávka v ulici Cihláøské u høbitova. Otoèení busu je moné u domu s peèovatelskou
slubou pøes trojúhelník pro zásobování. Zároveò tady mùe bus i nabírat cestující, pokud bude zájem.

Pro obsluhu Sadù, Vések a Míkovic byl zruen okruh a pouívá se jen spojení pøes ulici Solná cesta. Lidé ze Sadù i Vések si tím èasovì do centra vdy polepí.
Lidé z Míkovic na tom budou v ideálním pøípadì stejnì dobøe. Kvùli hustému provozu v Kunovicích ale vìtinou také lépe. Otoèení autobusu je moné po domluvì
s majitelem zemìdìlského drustva zde:
Díky zruení okruhu se mnohem lépe pracuje s taktem, proklady, návaznostmi. Zlepí se i spolehlivost
dodrování JØ.
Cestující, kteøí potøebují relaci Míkovice  Kunovice, nepøijdou zkrátka. Relace bude více ne dobøe
obslouena novými linkami Zlínského kraje.
Zastávka Kunovice, Lidická zùstane také obslouena linkami Zlínského kraje. Navíc ale bude MHD jezdit pøímo
na sídlitì V Humnech. Co je dnes zdaleka nejpoèetnìjí skupina uivatelù zastávky Lidická.

Dnes celá sí MHD hodnì spoléhá na polookruní zakonèení (Jaroov, tìpnice). Vznikají kvùli nìmu zpodìní a patnì se kvùli nìmu pracuje s taktem a návaznostmi.
Navrhuji øeit zakonèení linek manipulaènì stejným zpùsobem, jak je to dnes v PID u linek MHD ukonèených na Letiti Václava Havla.
Aby vycházel proklad do Míkovic, je potøeba linku 3 ukonèit nìkde v centru. Proè to dìlat na autobusovém nádraí, kdy ji následnì mùeme vést kolem spousty
zajímavých cílù a ukonèit u nemocnice? Pro cestující, kterým tolik nezáleí na jízdní dobì, vznikne spojení nemocnice s jihem mìsta i severem centra. U nemocnice
se pro ukonèení linky dá pouít soustava dvou kruhových objezdù a stávající jednosmìrná zastávka. V této zastávce mùe autobus poèkat do odjezdu dalího spoje
v obìhu.
Na první pohled se ukoèení linek jedoucích z jihu na sídliti Svatováclavská+Prùmyslová mùe zdát zvlátní. Dává ale logický smysl. Nikdo netvrdí, e by mìl cestující
projet celou trasu z Kunovic/Míkovic pøes celé centrum a k Prùmyslové. To je samozøejmì lepí vystoupit na zastávce garáe ÈSAD. Vznikne tím ale skvìlé spojení
Kunovic a Míkovic se severními èástmi centra (Tyrovo námìstí, Svatojiøské nábøeí, Tenice) i eleznièní stanicí. Toté platí naopak. Lidé ze sídli
Svatováclavská+Prùmyslová se pøímo dostanou do Tenice nebo na Tyrovo námìstí, kam je to pìky pomìrnì daleko.
Urèitì bude potøeba pøidat nìkteré nepravidelné linky (vìtinou asi linka o jednom a dvou spojích) pro velmi speciﬁcké obsluhy (jako jsou dnes nìkteré spoje, které
úplnì chybìjí v JØ), ale tìmi je brzy se zabývat.
V centru je vìtev kolem Z UNESCO obslouena linkami jezdícími z/do Maøatic. Je zde nejvìtí potenciál pro MHD a zastávka Z UNESCO ve smìru z Maøatic to má
extra blízko k nejoblíbenìjím cílùm v centru. Nelze tudy ale vést více linek, protoe by to kapacita místních komunikací neunesla.
U Tesca musí vzniknout koneèná zastávka. Pokud to nepùjde, mùe linka 7 jet polookrunì jako jiné ulice obsluhující 28. øíjna a Lechovu.
Dalí mylenky jsou napsány pøímo v mapì ve vysvìtlivkách.

