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ANOTACE 

Práce je věnována aktuálnímu stavu autobusové dopravy na Boskovicku a návrhu jejímu 

možnému zlepšení. Její součástí je popis lokality Boskovicka, významných cílů cest v regionu 

a autobusových linek zajišťující dopravní obslužnost mezi nimi. Ke zkvalitnění služeb by 

měly přispět autobusy na zavolání a skibusy, které jsou zde popsány a v samotném návrhu 

aplikovány pro boskovický region.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

autobus na zavolání, skibus, Boskovicko, IDS JMK 

TITLE 

Alternative offer of bus transport in the Boskovice region 

ANNOTATION 

The study applies to the actual situation of public bus transport in Boskovice region 

and suggestion for possible improvement. Its integral part is the description of location 

Boskovice, important destinations in the region and bus routes ensuring the transportation 

between them. Buses on-call and skibuses should contribute to the improvement of the quality 

of the service which are described here and in a separate proposal applied in the Boskovice 

region.  

KEYWORDS 
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ÚVOD 

Přirozeně se zajímám o dění v regionu, ve kterém žiji od narození. K tomu patří 

samozřejmě také problematika veřejné osobní dopravy, na kterou jsem byl při dojíždění 

do základní a později střední školy zcela odkázán. Po těchto a mnohých dalších zkušenostech 

jsem se zamýšlel nad tím, jestli by úroveň především veřejné linkové autobusové dopravy 

(VLAD) na Boskovicku nešla nějakým, byť nepatrným způsobem zlepšit. 

Ne náhodou jsem proto kontaktoval zástupce firmy KORDIS JMK, spol. s r. o., 

organizátora IDS JMK, zda nechtějí zpracovat nějaké téma, které by se týkalo okolí mého 

bydliště, v mé bakalářské práci. Obratem jsme se domluvili na zpracování posouzení 

možnosti alternativní nabídky autobusové dopravy na Boskovicku, tedy úvahu o zavedení 

autobusů na zavolání, cyklobusů a skibusů. 

Takový způsob dopravní obslužnosti, který by maximálně uspokojoval zákazníky, byl 

extrémně výhodný pro dopravce, zbytečně nepřetěžoval dopravní cestu a zároveň byl šetrný 

k životnímu prostředí, prakticky nelze vytvořit. Existují však možnosti, které by dopravní 

systém k tomuto trendu přiblížily a současně nejsou v regionu Boskovicka rozšířeny. 

Není jimi nic jiného, než právě tři typy nadstandardních autobusů, které jsou hlavní náplní mé 

práce. 
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1 HISTORIE A SOUČASTNOST VLAD NA BOSKOVICKU 

1.1 Základní informace 

Boskovice leží v severní části Jihomoravského kraje asi 40 km severně od Brna, 

na rozmezí Českomoravské vrchoviny a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce asi 

380 metrů. Boskovická brázda, povodí řeky Svitavy i řada přírodních parků vytváří velice 

pestrý a rozmanitý reliéf celého území regionu. Je to druhé největší město blanenského okresu 

a současně deváté největší město Jihomoravského kraje, kde dříve zajišťovaly dopravní 

obslužnost nezávisle na sobě dva státní dopravní podniky, a to ČSAD Blansko a ČSAD 

Boskovice. Zatímco blanenský dopravce se dočkal pouze přechodu ze státního podniku 

na akciovou společnost ČAD Blansko a. s., v tom boskovickém nastalo změn o poznání více. 

V posledních letech se na scéně objevil nový dopravce, a to Dopaz, s. r. o., se sídlem 

v Horním Poříčí. V souvislosti s linkou vedoucí z Boskovic do Kuřimi lze uvést i dopravní 

podnik ČSAD Tišnov, s. r. o.  

1.1.1 Stručná historie boskovické společnosti  

V roce 1945 je založena autospráva při ČSD Boskovice. Na základě zakladatelské 

listiny MV ČSFR vzniká v roce 1991 samostatný státní podnik ČSAD Boskovice. 

V roce 1993 na základě zakladatelské listiny FNM ČR vzniká ČSAD Boskovice a. s. 

První valná hromada reálných vlastníků a završení základního procesu privatizace se 

uskutečnila v roce 1995. V roce 1998 se mění obchodní jméno společnosti na BODOS a. s. 

V roce 2005 vzniká společnost BODOS Czechia a. s. jako samostatný právní subjekt. 

Poslední vážná změna proběhla v roce 2009, a to fúze společnosti BODOS bus a. s. sloučením 

se společností VYDOS BUS a. s. Společnost BODOS bus a. s. byla zrušena bez likvidace 

s přechodem jmění na nástupnickou společnost VYDOS BUS a. s. (1) 

1.1.2 VYDOS BUS a.s. 

Společnost VYDOS BUS a. s. vznikla rozdělením společnosti ČSAD Vyškov a. s. 

a navazuje tak na více než šedesátiletou tradici služeb této firmy v oblasti osobní dopravy 

a dalších činností spojených s touto dopravou.  

Společnost VYDOS BUS a. s. zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu v regionech 

Vyškov, Bučovice, Slavkov a Boskovice na linkách IDS JMK, dálkových linkách a také 

nepravidelnou autobusovou dopravu. (2) 
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1.2 Současná VLAD na Boskovicku v rámci IDS JMK 

1.2.1 Podstata IDS 

Pod pojmem integrovaný dopravní systém se rozumí takový způsob zajištění veřejné 

dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak 

přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, 

přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji. 

Hlavním důvodem změny systému dopravy na IDS byla jeho stále větší nepřehlednost 

a neekonomičnost. S narůstajícím počtem dopravců se mnozí cestující ve „složité spleti“ 

jízdních řádů a rozdílných cen přestávali orientovat a volili pro svou cestu raději osobní 

automobil. Toto východisko bylo špatné nejen z hlediska životního prostředí, 

ale se snižováním počtu cestujících musí pochopitelně narůstat i ceny pro ty, kteří jsou 

na veřejnou dopravu odkázáni. 

Zavedením integrovaného dopravního systému lze tomuto negativnímu trendu 

zabránit. V mnoha evropských zemích i u nás se totiž potvrdilo, že po zjednodušení 

a zpravidelnění dopravy, zavedení jednotného jízdného a vytvoření integrovaných dopravních 

systémů začal počet uživatelů veřejné dopravy opět pozvolna narůstat. (3) 

1.2.2 Zavedení IDS JMK 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje vznikal postupně po etapách. 

Cíle, tedy zavedení IDS na celém území kraje, bylo dosaženo 1. 7. 2010. 1. etapa IDS JMK 

zahájila provoz 1. ledna 2004. Ke 112 obcím zaintegrovaným v 1. etapě IDS JMK přibylo 

od 1. ledna 2005 dalších 49 obcí zaintegrovaných ve 2A etapě v oblasti Tišnovska 

a od 1. září 2005 24 obcí zaintegrovaných ve 2B etapě v oblasti Sokolnicka a Zbraslavska. 

K 11. prosinci 2005 byla spuštěna 3A etapa IDS JMK na Slavkovsku, Bučovicku 

a Vyškovsku s celkem 22 novými obcemi a městskou dopravou ve Vyškově. 

Od 1. července 2006 je spuštěna první část 3B etapy v oblasti Ivančicka s 21 novými obcemi. 

Od 1. září 2006 je spuštěna 2. část 3B etapy na Židlochovicku s 29 obcemi. V těchto datech 

došlo ke změnám ve vedení regionálních autobusových linek, ke zjednodušení a zpravidelnění 

dopravy a zavedení jednotného jízdného. Všechny provozované linky získaly jednotné dvou- 

nebo třímístné provozní označení, vstoupily v platnost nové jízdní řády a došlo ke sjednocení 

cen jízdného a přepravních podmínek na všech linkách IDS JMK. Od 4. 3. 2007 byla spuštěna 

etapa E4, která zahrnuje Boskovicko. Od poloviny roku 2008 byla spuštěna E4B etapa 
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na Vyškovsku. Předposlední rozšíření IDS JMK proběhlo od 14. 12. 2008. 

Zaintegrováno bylo celkem 124 obcí na Hodonínsku a Břeclavsku. Od 1. července 2010 byla 

zaintegrována poslední část Jihomoravského kraje na Znojemsku. Na Znojemsku bylo 

zaintegrováno 163 obcí. (3) 

1.2.3 Region Boskovicko a IDS JMK 

Na Boskovicku, které jsem si pro účely této práce územně vymezil na Obr. 1, 

se nachází 142 obcí. VLAD pod záštitou IDS JMK mezi nimi zajišťují dopravci, a to celkem 

na 31 linkách. Za zmínku stojí také autobus na lince Brno – Moravská Třebová, jedoucí 

přes Černou Horu a Boskovice, který ovšem zastavuje i v menších obcích Boskovicka na této 

trase. Linku provozuje ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. a nepatří do IDS JMK. 

1.3 Páteřní autobusové linky na Boskovicku 

Páteřní neboli hlavní autobusové linky na Boskovicku logicky začínají resp. končí 

právě v geograficky monocentricky položených Boskovicích, ostatní linky na ně navazují, 

aby byla dopravní obslužnost na co možná nejvyšší úrovni. V Boskovicích se nachází řada 

základních a středních škol, pracovní příležitosti nabízí především Minerva, Novibra, Itab 

a Junker. Boskovice jsou společenským, kulturním a sportovním centrem. Nachází se zde také 

jedno ze dvou zdravotnických zařízení okresu Blansko a dva denní stacionáře pro mentálně 

postižené.  

Hlavní linky směřují zejména do měst ležících na hranicích kraje, ale také 

do důležitých přestupních uzlů, ať už autobusové, ale i železniční dopravy. Níže, v bodech 

jedna až šest, jsou uvedeny nejdůležitější z nich. 

1.3.1 Linka 162, Boskovice – Černá Hora – Kuřim 

Tato linka vede významným způsobem za hranice regionu. Důležitá je pro navázání 

autobusové dopravy na trase Černá Hora – Brno. Hojně ji využívají i lidé dojíždějící za prací 

do černohorského pivovaru, či do kuřimské slévárny. Ve všední den jede na této lince 

14 spojů, pouze dva zajíždí až do Kuřimi. Také z Kuřimi vyjíždí zase pouze dva spoje. 

O víkendu jsou součástí linky spoje čtyři, v tomto případě v Kuřimi skončí jízdu všechny.  

1.3.2 Linka 234, Boskovice – Blansko 

Jde o důležitou linku spojující dvě největší města okresu. V polovině trasy leží i další 

město, Rájec-Jestřebí. Na trase se nachází také Ráječko, kde sídlí firma Celestika. 
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Některé autobusy na této lince tak jedou pouze v trase Ráječko – Blansko nebo obráceně 

v návaznosti na pracovní dobu zaměstnanců Celestiky. Důvodem důležitosti linky je i fakt, 

že se v Blansku nachází základní a střední školy, závodní podniky, jako je ČKD, Blata 

nebo Apos a také druhé zdravotnické zařízení okresu. Město Blansko je současně důležitým 

přestupním uzlem autobusové dopravy.  

Vzhledem ke všem uvedeným aspektům není překvapením, že na této trase je vedeno 

ve všední den 31 spojů, na trase Ráječko – Blansko ještě další tři. O víkendu je počet spojů 

dost podstatně snížen, a to pouze na čtyři.  

1.3.3 Linka 250, Boskovice – Skalice nad Svitavou 

Tato linka, ač je velice krátká (asi jen 5 km), má jeden prostý, ale důležitý význam. 

Spojuje Boskovice s významnou železniční stanicí, která je i přestupním uzlem, 

se Skalicí nad Svitavou. Zastavuje zde rychlík jedoucí na trase Brno – Praha. Ve všední dny 

zde jede 16 spojů, o víkendu devět. 

1.3.4 Linka 251, Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice – Jevíčko 

Linka tentokrát začíná ve Skalici nad Svitavou, pokračuje do Boskovic a spojuje je 

se dvěma městy na hranicích kraje, které leží nedaleko od sebe. Na této lince jede ve všední 

den 25 spojů, které začínají jízdu v Boskovicích, a dalších devět, které obsluhují trasu celou. 

O víkendu je vedeno spojů osm, v tomto případě začínají všechny ve Skalici nad Svitavou. 

Otázkou je, jestli se na trase Skalice nad Svitavou – Boskovice, kterou dopravně obsluhuje 

i železniční linka S21, nejedná o souběžnou dopravu. 

1.3.5 Linka 255, Boskovice – Letovice 

Letovice jsou po Blansku a Skalici nad Svitavou třetí důležitou železniční stanicí 

v regionu a zároveň přestupním uzlem pro autobusovou dopravu. Nachází se zde základní 

škola i střední škola a podnik Tylex. Ve všední den jede na této lince 16 spojů, o víkendu 

osm.  

1.3.6 Linka 256, Boskovice – Olešnice 

Tato linka spojuje Boskovice opět s městem na hranicích kraje, Olešnicí. 

Asi v polovině trasy se nachází město Kunštát. Nedaleko od Boskovic leží také obec 

Sebranice, u které má sídlo firma Alps. S ohledem na to tady začínají nebo končí 
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čtyři z celkových 23 spojů na této lince. Podobným způsobem z celkového počtu jsou vedeny 

čtyři pouze do nebo z Kunštátu. O víkendu projíždí pět spojů linku celou. 

1.3.7 Linka 261, Boskovice – Protivanov 

Protivanov leží již v Olomouckém kraji. Je to velmi důležitý přestupní uzel 

autobusové dopravy směrem k Prostějovu a Olomouci. Celou linku obsluhuje ve všední den 

17 spojů, některou její část další čtyři. O víkendu obsluhují čtyři spoje celou trasu.  

1.4 Železniční linky na Boskovicku  

Důležitou součástí dopravní obslužnosti této oblasti jsou také čtyři železniční linky. 

První z linek je linka S21, jejíž historie je poměrně krátká. Tímto číslem byly označeny vlaky 

spojující Skalici nad Svitavou (linka S2) a Jevíčko na jaře 2007. Nejsilnější je provoz mezi 

Skalicí nad Svitavou a Boskovicemi, zde je takt půlen vloženými vlaky.  

Druhá je linka S2, která patří k páteřním vlakovým linkám IDS. Vznikla již na počátku 

projektu 1. ledna 2004, označení S2 bylo použito pro vlaky mezi Brnem a Blanskem. 

Již od této doby byl na lince zaveden pravidelný interval. V roce 2005 zanikla krátká linka S7, 

která byla nahrazena prodloužením linky S2 do Chrlic. V souvislosti s rozšiřováním IDS byla 

linka S2 postupně prodloužena do Křenovic na jednom konci a do Letovic na konci druhém. 

Třetí z linek je linka S22, která je prodloužením linky S2. Navazuje na ni v Letovicích 

a pokračuje dále po trati 260 až na hranice kraje. Vznikla při rozšiřování IDS JMK 

na Boskovicko na jaře 2007. 

Čtvrtá z linek je linka R2. Jejími předchůdci bylo několik vybraných rychlíků 

a spěšných vlaků, které byly mezi Brnem a Blanskem označeny jako linka S2. První takové 

vlaky se v jízdním řádu objevily již od počátku provozu IDS JMK 1. ledna 2004. Jejich počet 

postupně narůstal, ale regulérní linka R2 byla zřízena až v prosinci 2007. Její konečná podoba 

funguje od 9. prosince 2007 a vede z Brna do Březové nad Svitavou. (3) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5_260
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Obr. 1: Plán regionálních linek – sever, označeno území Boskovicka 

Zdroj: KORDIS JMK 

1.5 Cíle v regionu 

Boskovicko je skvělým místem pro aktivní odpočinek. V případě příznivého počasí 

pro cyklistiku nabízí region na svých jistě zajímavých cyklostezkách výlety různých 

náročností a cílů. Ať už jde o výlety krátké, půldenní či celodenní. 

Naopak v zimních měsících je lákadlem pro sjezdové lyžaře Hluboké u Kunštátu 

a také v roce 2008 nově otevřený Ski areál v Olešnici, kde jsou k dispozici tři vleky a uměle 

zasněžovaná sjezdovka je ideální zejména pro rodiny s dětmi. Běžkaři si přijdou na své 

na lyžařských trasách Drahanské vrchoviny, rozkládající se v oblasti kolem Kořence 

a Benešova. Trasy tvoří šest okruhů různých délek a náročností.  

Celý region lze dále rozdělit na celkem šest mikroregionů. 



1.6 Mikroregiony na Boskovicku (4) 

1.6.1 Mikroregion Boskovicko 

Mikroregion Boskovicko (Obr. 2) zaujímá východní část regionu Boskovicka, sousedí 

s prostějovským okresem a tvoří ho 14 obcí. Celková rozloha mikroregionu je 130 km2 a žije 

zde přes 17 tisíc obyvatel. 

Centrem oblasti je město Boskovice, které podle pramenů vzniklo už v polovině 

13. století a může se pochlubit řadou kulturních a architektonických zajímavostí – zříceninou 

hradu, zámkem, radnicí, kostelem sv. Jakuba, synagogou maior v židovské čtvrti i původním 

židovským hřbitovem. Každoročně zde také probíhají Husí slavnosti a hudební festival 

Hradhause. V okolí Boskovic je mnoho krásných a atraktivních míst, k nimž patří již 

jmenovaný rybník Suchý, Westernové městečko nebo lidová architektura, kostel i fara 

v Knínicích. 

 

Obr. 2: Mikroregion Boskovicko 

Zdroj: Region Boskovicko 

1.6.2 Mikroregion Malá Haná 

Mikroregion Malá Haná (Obr. 3) se rozkládá v nejsevernějším výběžku 

Jihomoravského kraje v severním cípu sníženiny zvané Boskovická brázda a tvoří ho 16 obcí. 

Za zmínku mimo jiné stojí zámky v Šebetově a Velkých Opatovicích, evangelický 

kostel ve Vanovicích a také proslulá Pálenice v Borotíně.  
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Obr. 3: Mikroregion Malá Haná 

Zdroj: Region Boskovicko 

 

1.6.3 Mikroregion Olešnicko 

Území mikroregionu Olešnicko (Obr. 4) se nachází v severozápadní části regionu 

Boskovicko. Sousedí s krajem Vysočina a Pardubickým krajem. Severní hranice katastru je 

hranicí mezi Čechami a Moravou. Celková výměra území činí 4 539 ha, celkový počet 

obyvatel je 2 950. Přirozeným centrem mikroregionu je město Olešnice a dále jej tvoří 

osm vesnic. V Olešnici se nachází mlékárna. 

Území Olešnicka má přírodní podmínky vhodné pro turisty. Navštívit mohou 

například olešnickou rozhlednu, dílnu modrotisku v Olešnici nebo každoročně konaný 

hudební festival Olešnická kytka. 

 

Obr. 4: Mikroregion Olešnicko 

Zdroj: Region Boskovicko 
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1.6.4 Mikroregion Kunštátsko-Lysicko 

Mikroregion Kunštátsko-Lysicko (Obr. 5) je charakterizován malebnou krajinou 

Českomoravské vrchoviny, soustavou přírodních parků, kulturních památek a možnostmi 

sportovního vyžití. Mikroregion se rozkládá v severozápadní části regionu Boskovicko. 

Celková rozloha je 130 km2. Žije zde přibližně 9 555 obyvatel v 22 obcích.  

Vyhledávanými místy jsou především zámky v Kunštátu a v Lysicích, ale také 

Jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. V Kunštátu se vždy třetí týden v září koná 

Hrnčířský jarmark.  

 

Obr. 5: Mikroregion Kunštátsko-Lysicko 

Zdroj: Region Boskovicko 

1.6.5 Mikroregion Letovicko 

Město Letovice leží přibližně 40 km severně od Brna na soutoku řek Křetínky 

a Svitavy. Letovice jsou přirozeným hospodářským, vzdělávacím a kulturním centrem 

širokého okolí. Mikroregion Letovicko (Obr. 6) zahrnuje 16 obcí a měst. 

Za zajímavosti regionu lze uvést zejména zámek a vodní nádrž v Letovicích.  
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http://www.regionboskovicko.cz/cs/kunstatsko-lysicko/prirodni-zajimavosti/prirodni-utvary-rozhledny/jeskyne-blanickych-rytiru-rudka-u-kunstatu.html


 

Obr. 6: Mikroregion Letovicko 

Zdroj: Region Boskovicko 

 

1.6.6 Mikroregion Svitava 

Mikroregion Svitava (Obr. 7), který tvoří 9 vesnic, má nejen výhodnou polohu 

dopravní pro křížení významných železničních a silničních tras, ale i polohu krajinnou 

na kontaktu svérázných krajin středozápadní Moravy, kde vznikly krajinné scenérie 

Malý a Velký Chlum nedaleko obce Obora, kde se dá celé okolí pozorovat z rozhledny. 

Celková rozloha mikroregionu je 54,56 km2; žije zde asi 5,5 tisíc obyvatel.  

 

Obr. 7: Mikroregion Svitava 

Zdroj: Region Boskovicko  
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http://www.regionboskovicko.cz/
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2 ALTERNATIVNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

2.1 Popis poptávkového dopravního systému (5) 

Poptávkovým dopravním systémem se nazývá způsob linkové autobusové 

nebo minibusové dopravy, při němž jsou sice v jízdním řádu uvedeny konkrétní spoje 

s určenou trasou a časy jízd, avšak spoj vyjede pouze za podmínky, že alespoň jeden cestující 

potvrdí (například telefonicky), že hodlá spoj použít.  

U provozování linkových taxi je dodrženo pravidlo, že vozidla nezajíždějí s cestujícím 

přímo do cíle jeho cesty, ale jsou stejně jako v rámci MHD definovány body s možností 

nástupu nebo výstupu (je tedy dodržován jízdní řád a trasování linek). Při provozu linkových 

taxi na zavolání jsou spoje zavedeny pouze v případě předchozí telefonické objednávky, 

přičemž se připouští i případná úprava trasování spoje či obslužnost jednotlivých zastávek 

na trase. Méně osídlené městské části či přidružené obce, které jsou vzdálené od centra města, 

lze obsluhovat právě linkovými taxi. V tomto případě se nabízí návaznosti linkových taxi 

na konečných zastávkách linek MHD, případně i na jiných (jízdním řádem deklarovaných) 

mezilehlých zastávkách. U tras linkových taxi je ve vnitřním městě minimální počet zastávek 

na rozdíl od kraje města či přidružených obcí. Jakmile je přepravní poptávka silnější, 

je bez problému možná obslužnost běžnými linkami MHD, pokud se dodrží všechny zásady 

vedení linek MHD. Naopak stojí za úvahu, zda některé stávající linky MHD nezajišťovat 

linkovými taxi. 

Sběrná taxi na zavolání slouží jako časové doplnění dopravní obslužnosti města v době 

slabé přepravní poptávky. Možné je však i také prostorové provázání, na němž ale závisí výše 

používaných příplatků k tarifu při využívání tohoto systému. Na rozdíl od linkových taxi 

umožní obslužnost do cíle cesty. 

Časová provázanost 

Z hlediska časové provázanosti je cílem zajistit nabídku přepravních služeb nejen 

v době silné poptávky, ale i poptávky slabé (především noční provoz). 

Pro časovou provázanost se nabízí především následující možnosti: 

1. přechod od denního linkového vedení k „linkám slabého provozu” 

2. zavedení sběrných taxi na zavolání (v německy mluvících zemích 

známých pod označením „Anruf-Sammeltaxi“ = „AST“). 



22 

 

Ad 1) 

V době slabého provozu může být nabídka linkového vedení MHD redukována  

a koncentrována do menšího počtu linek. Tyto linky slouží v podstatě k přepravě ve volném 

čase a jsou koncipovány pro tyto potřeby. Z tohoto důvodu a na základě ekonomického 

zhodnocení jsou často odchylně vedeny v porovnání s běžným linkovým vedením MHD 

během dne – pro tyto linky se v některých německých městech (např. Dormagen) používá 

například označení jako tzv. Noční expres, Víkendový expres, apod. Při tvorbě této nabídky 

se volí kompromis mezi přepravními požadavky cestujících na ploše pokrytí a četností 

obslužnosti na jedné straně a mezi ekonomickým hlediskem vycházejícím z provozních 

nákladů na straně druhé. V praxi se často používá smyčkové vedení těchto linek. 

Ad2) 

Tato nabídková forma se využívá zpravidla jako doplňkový systém s malými 

provozními náklady v časech, kdy nejsou provozovány „klasické“ linky MHD. V praxi 

se jedná většinou o čas od ukončení provozu linek MHD do půlnoci. Zavedení tohoto systému 

je závislé na těchto podkladech: 

─ existence významného a spolupracujícího dopravce taxislužby nebo společenství 

provozovatelů taxislužby, 

─ smluvní uspořádání, které vede k úspoře v porovnání s náklady na provoz linek MHD, 

─ výkonný dispečink taxislužby, který je schopen zajistit přepravu maximálně  

do 20 - 30 minut po objednání. 

Zvýšení komfortu („cesta do domu“) je v tomto systému kompenzováno požadovaným 

příplatkem k běžné ceně pro linkové spoje. 

 

2.2 Doprava v regionu Orlických hor a Podorlicka (6) 

Nejen v samotném Rychnově nad Kněžnou, ale i v jeho regionu zabezpečuje 

AUDIS BUS s. r. o. širokou paletu služeb v autobusové dopravě. Jejich aktivity oslovují 

v projektu RadioBUS i velice specifické skupiny občanů, např. rodiče handicapovaných dětí, 

seniory nebo komerční subjekty s nabídkou svozu a rozvozu zaměstnanců. 
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2.2.1 RadioBUS 

Dopravní systém RadioBUS prošel několikaletým vývojem. V jeho průběhu byly 

na jedné straně zdokonalovány jeho již fungující části tak, aby provoz RadioBUS byl 

maximálně efektivní. Současně byly na straně druhé přidány funkce nové.  

RadioBUS není veřejné dopravě konkurencí, je její alternativou v oblastech, 

kde veřejná doprava již není vhodná. Jedná se zejména o činnosti související s přepravou osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, seniorů, dětí předškolního a školního věku, 

ale také například o přepravu do zájmových kroužků apod. 

Cílem systému RadioBUS je efektivní a ekonomická součinnost všech jeho částí tak, 

aby byla pokryta potřeba přepravních služeb všech cílových skupin regionu, jejichž 

požadavky na přepravu respektuje a v maximální možné míře se jim i přizpůsobuje. 

Společným rysem všech činností RadioBUSu je dispečink, který má zvládnutý princip 

objednávky a koordinace ve vztahu k řidičům i cestujícím. Služba RadioBUS není taxi. 

Má svá specifická pravidla. Jezdí se ze zastávky na zastávku v předem připraveném čase. 

Každá z popsaných činností má samostatné účtování a samostatnou analýzu v počtu najetých 

kilometrů a přepravených osob. Tím bylo docíleno důvěryhodnosti v rozúčtování nákladů 

na jednotlivé subjekty – objednavatele služby. 

2.2.2 RadioBUS při MHD (autobus na telefonické objednání) 

Je efektivním a ekonomickým řešením pro zajištění dopravní obslužnosti pro města 

a obce a pro mikroregiony. Jeho klíčovým úkolem je nahrazení nebo doplnění MHD 

dopoledne a večer, tedy v čase, kdy je málo cestujících, dále poté nahrazení MHD 

o víkendech a také pravidelná přeprava občanů např. na zahrádkářskou kolonii, koupaliště aj. 

Všeobecně lze říci, že spoje systému RadioBUS jezdí (dle svého jízdního řádu) každý všední 

den, a to v čase dopravního sedla (cca od 08:30 do 12:30 a večer od 18:00 do 20:00), v sobotu 

a v neděli a o státních svátcích.  

RadioBUS je doplňková neboli nadstandardní služba v městské hromadné dopravě, 

která nenahrazuje MHD, je pouze jejím doplněním v časech, kdy je po přepravě velmi malá 

poptávka. Kromě pravidelných dopravních spojení je možné v některých časech využít 

přepravu pomocí minibusů, které je nutné předem telefonicky objednat. Tyto spoje jinak 

na trasu nevyjedou. Minimální počet cestujících v RadioBUS není stanoven. V drtivé většině 

případů se také stává, že RadioBUS vyjíždí a přepravuje jednoho či dva cestující. RadioBUS 

má pevně daný jízdní řád i trasu. Do autobusu systému RadioBUS lze nastoupit a vystoupit 



pouze na zastávkách MHD a to v čase vyznačeném v jízdním řádu. Spoje systému RadioBUS 

jsou v jízdním řádu vyznačeny oranžovou barvou (Obr. 8). Výše jízdného ve vozech systému 

RadioBUS se skládá z ceny platné ve spojích MHD v Rychnově nad Kněžnou 

(8 Kč nebo 12 Kč dle zóny) a příplatku za RadioBUS ve výši 4 Kč. RadioBus je nutné 

objednat na bezplatné telefonní lince, kde je potřeba nahlásit jméno a příjmení, bydliště, 

telefonní kontakt, výchozí zastávku, čas odjezdu a cílovou zastávku, a to minimálně 40 minut 

před plánovanou cestou, resp. před odjezdem autobusu ze zastávky.  

Velikost (kapacitu) RadioBUSu lze operativně přizpůsobit množství cestujících. 

Vozidlem RadioBUSu je povětšinu času mikrobus, který kapacitně pokrývá poptávku 

po přepravě v době přepravního sedla. V případě většího množství objednávek 

nebo požadavku přepravy větší skupiny osob je na linku vypraven autobus s potřebnou 

kapacitou. Zavedením služby RadioBUS došlo k optimálnímu rozložení cestujících do kapacit 

MHD během celého dne. 
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Obr. 8: Spoje systému RadioBUS 

Zdroj: AUDIS BUS  

2.2.3 RadioBUS Partner (autobus bez telefonického objednáni) 

Je nadstavbovou částí původního systému RadioBUS. Její zavedení si vynutil 

pozitivní ohlas na zavedení služby RadioBUS s poznatkem, že ne všechny úkony lze ponechat 

http://www.audis.cz/
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na telefonickou objednávku. RadioBUS Partner zajišťuje přepravu seniorů, pracujících, dětí 

a žáků. Konkrétní činnosti RadioBUSu Partner jsou: 

1. rozvoz cestujících od večerních vlaků 

Cestující vracející se večerním vlakem domů mohl po vystoupení vlaku použít spoje 

běžné MHD, pokud nedošlo ke zpoždění vlaku. V tom případě nemohla linka MHD čekat 

a cestující byl odkázaný na svou rodinu nebo přátele, kteří ho na nádraží přijedou vyzvednout. 

Některé vlakové spoje navíc na linky MHD nenavazovaly vůbec. Vozidlo RadioBUS Partner 

vyčká vždy na příjezd konkrétního vlakového spoje. I přes dané výstupní zastávky má řidič 

RadioBUSu Partner možnost rozhodnout o trase vozidla tak, aby přednostně zajel 

na zastávku, kde bude vystupovat nejvíce cestujících. 

2. svoz a rozvoz seniorů po nákupních centrech 

Nabízí seniorům možnost zajistit si nákup v nákupním centru v dopoledních hodinách 

spojený s důstojným cestováním. Sekundárním efektem je i umožnění jejich společenského 

kontaktu a komunikace během jízdy a nákupu. 

3. přeprava dětí do a ze zájmových kroužků.  

Do okruhu činností RadioBUSu patří i svoz a rozvoz dětí do a ze zájmových kroužků. 

Tato činnost je plánována dle rozdělení kroužků v daném školním roce. 

2.2.4 RadioBUS asistent (autobus bez telefonického objednáni) 

RadioBUS Asistent řeší přepravu dětí se sníženou schopností pohybu a orientace 

do denních stacionářů a školských zařízení. Objednávku přepravy tvoří smluvní vztah. 

Území regionu je rozděleno do několika oblastí, do nichž jsou naplánovány linky optimálně 

pokrývající požadavky rodičů na přepravu jejich dětí do několika zařízení ve městě. 

Vzhledem k různému typu handicapu jsou ve voze přítomny proškolené asistentky dohlížející 

na bezpečnost přepravovaných dětí. 

Pozitivní efekty služby RadioBUS Asistent na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Děti s nejrůznějším postižením nejsou vyčleňovány z kolektivního způsobu života a rodiče 

(zejména pak matky) těchto dětí mají v dopoledních hodinách čas na odpočinek nebo prostor 

pro vyřizování soukromých záležitostí. U některých rodičů se rozplynul ostych ukázat své dítě 

na ulici s vědomím, že své dítě předají k přepravě u svého domu a zase si je převezmou. 

Postupným získáním důvěry u všech zúčastněných se počet přepravovaných dětí za několik 

let zvýšil o třetinu. 
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2.2.5 RadioBUS Turista (autobus na telefonické objednání) 

S předstihem jednoho dne před plánovanou cestou je třeba kontaktovat dispečink 

RadioBUSu Turista. Je možno o to požádat poskytovatele ubytování. Je nutné nahlásit místo 

odjezdu a cílové místo, počet přepravovaných osob, počet přepravovaných jízdních kol 

nebo lyží, případný počet přepravovaných kočárků, požadovaný čas přistavení vozidla a 

telefonní kontakt. 

Projekt nabízí nepřeberné možnosti přepravy v Orlických horách všem turistům, 

cykloturistům a lyžařům. Součástí aktuální nabídky RadioBUSu Turista je i schematická 

přepravní mapa (Obr. 9). Ta zájemcům o přepravu poskytuje ucelený přehled o stávajících 

cílových místech. V rámci mapy je stanovena výhodná cena za jednu zónu přepravy. 

Pro zájemce o přepravu to znamená, že si sám a bez větších obtíží může spočítat cenu 

za požadovanou vzdálenost (při splnění podmínky minimálního obsazení RadioBUSu 

osmi cestujícími). Projeví-li cestující zájem o cestu za hranice schematické mapy, cena je 

spočítána individuálně (a to i pro menší počet osob než je minimální hranice). 

V rámci schematické přepravní mapy nejsou účtovány příjezdové kilometry. 

RadioBUS je souprava složená z minibusu (až 13 cestujících) a přívěsu pro jízdní kola 

(až 18 kol), která funguje celoročně a je kalendářně rozdělená pro letní a zimní aktivity. 

Přeprava kočárků, případně dětských přívěsných vozíků za jízdní kola se nevylučuje. 

Dispečink se každý den snaží o efektivní naplánování jeho trasy tak, aby minimalizoval 

kilometry ujeté bez cestujících. Tento přístup je nezbytný pro jeho efektivní, ekonomické 

a ekologické fungování. 

Vstupem do Schengenského prostoru je možné využít bezproblémového přejezdu 

hranic nejen do Polska. Této možnosti je aktivně využíváno. (viz nabídka pravidelné přepravy 

na Czarne bagno) 

Z hlediska přepravní společnosti je RadioBUS Turista provozován jako výletní linka. 

To znamená, že na jeho provoz nejsou poskytovány dotace. 

Výhody jsou logické. K cestování po horách není nutno použít vlastní automobil. 

Tím pádem není z kolektivu vyčleněn řidič, kterému je tak např. upřena možnost společného 

poznávání „horských hospůdek“ a také není nutné myslet na návrat k automobilu, který byste 

použili k přepravě a následný výlet byli nuceni uskutečnit v jeho dosahu. Za jeden den je toho 

možno poznat daleko více, protože start a cíl cesty nemusí ležet v jednom bodě a přepravou 



na druhý konec Orlických hor se získá prostor pro celodenní pobyt v přírodě a aktivní 

odpočinek. 

Obr. 9: Ceník služeb RadioBUSu Turista  

Zdroj: AUDIS BUS  

2.3 ČSAD JIHOTRANS, a.s. České Budějovice 

V jižních Čechách na Písecku, konkrétně na Milevsku, má tamní dopravce ČSAD 

JIHOTRANS, a. s. v plánu od počátku léta 2011 zahájit zkušební provoz radiobusů. 

Zástupci kraje si od toho slibují zejména snížení nákladů. Autobusy na zavolání by měly být 

zkoušeny do konce roku 2011. Poté by mělo být vydáno stanovisko o jejich dalším používání. 

(7) 

2.4 Anruf–Sammeltaxi (Rakousko)  

Rakouský integrovaný dopravní systém Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) fungující 

ve Vídni a okolí nabízí vysoký stupeň úrovně systému radiobusů – Anruf–Sammeltaxi. 
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V jejich podání funguje spíše jako doplněk veřejné hromadné dopravy za příznivé ceny. 

Odjezdy autobusů jsou stanoveny podle jízdních řádů u pevně daných zastávek. 

Ovšem za určitých podmínek vyjede autobus i mimo pracovní dobu a v rámci oblasti, 

kterou obsluhuje, přijede téměř k libovolné adrese. (8) 
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Obr. 10: Síťový plán Langenzersdorf 

Zdroj: VOR 
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2.5 DIAL-A-BUS (Spojené státy americké) 

Tento poptávkový dopravní autobus si lze objednat nejpozději 24 hodin 

před požadovanou přepravou. Provozovatel potvrzuje přijetí každé objednávky zpětným 

telefonátem. To je zárukou toho, že požadavek byl přijat a bude zpracován a vyřízen. 

Pokud dojde k nahromadění objednávek, sestavuje se trasa tak, aby byli přepraveni všichni. 

Pořadí se určuje podle jednotlivých objednávek. Výhodou tohoto systému je, že cestující 

přepraví „ode dveří ke dveřím“. Nevýhodou tohoto systému je to, že má image 

„autobusu pro seniory“ a pro lidi, kteří nevlastní automobil, což tomuto systému moc reklamy 

do budoucna neudělá. 

Ceny:   0,50 dolarů pro seniory a zdravotně postižené, 

   1 dolar pro všechny ostatní a děti do 5 let zdarma. (9) 

2.6 BRANTFORD TRANZIT (Kanada) 

V tomto městě je podobný systém jako DIAL-A-BUS. Tuto službu si stačí objednat 

půl hodiny předem. Nevýhodou tohoto systému je to, že si firma vyhrazuje přistavit vozidlo 

15 minut před nebo i po čase Vašeho objednání. Takže pokud cestující spěchá, nemůže si být 

jist, že to stihne. Jízdné je tu stejné jako ve veřejné dopravě. Výhodou tohoto systému je opět 

to, že cestující dopraví „ode dveří ke dveřím“. (10) 

2.7 TELBUS BASTOGNE (Belgie) 

Tento systém se nachází v belgickém městě Bastogne. Službu je třeba si objednat  

2 hodiny předem. Jízdné je tu vyšší než v klasické veřejné dopravě. V systému jsou pevně 

stanoveny zastávky, kam autobus zajíždí a jízdní řády, kterým se musí objednávka zákazníka 

přizpůsobit. Tento systém je málo flexibilní a má špatnou propagaci. (11) 

2.8 PUBLICAR BUS (Švýcarsko) 

Jde opět o flexibilní poptávkový systém, který cestující zaveze „ode dveří ke dveřím“. 

Tuto službu lze rezervovat na dispečinku. V roce 1995 byl spuštěn pilotní projekt, který byl 

velmi úspěšný a postupně byl rozšiřován. Dnes už je k dispozici ve 33 regionech. 

Tento systém je dotován z veřejných prostředků. Cenově to vychází na 2 eura. (12) 

2.9 TREINTAXI (Nizozemí) 

Dalším systémem je nizozemské TREITAXI. Jedná se ale o trochu jinou formu 

poptávkového dopravního systému, která je navržena tak, aby doplňovala železniční dopravu. 
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Tento systém funguje od roku 1990. TREITAXI cestující pohodlně a za nízké ceny rozveze 

od železniční stanice jako normální taxi, ale společně s ostatními cestujícími. Zákazník si spoj 

musí objednat nejpozději půl hodiny před jízdou. Jízdenku na TREITAXI lze zakoupit jen 

v kombinaci s jízdenkou na vlak. Trasu si navíc zákazník nemůže zvolit zcela libovolně. 

TREITAXI funguje jen v určité vytyčené oblasti okolo dané železniční stanice. Zatím je 

nabízen ve 111 železničních stanicích. Jízdenku do stanice si lze koupit u řidiče a stojí 

5,50 euro. (13) 

2.10  TAXITUB BRETAGNE (Francie) 

Tento systém využívá moderní telematiku, která umí nejen evidovat jednotlivé 

objednávky došlé od zákazníků, ale zároveň se snaží svazkovat tak, aby se daly uspokojit 

s co nejmenším počtem vozidel, což ovlivňuje ekonomiku celého systému. Problém nastává 

tehdy, když si zákazník objednává jízdu a musí se před touto jízdou povinně registrovat. 

Zákazník si tu také nemůže volně objednat trasu, ale musí si vybrat z nabízených tras 

dopravce. I přes tohle všechno si systém našel své zákazníky, kteří jsou s touto formou 

spokojeni. (14) 

2.11  DOLMUŠ (Turecko) 

Dolmuš je jeden z hlavních druhů veřejné dopravy v Turecku. Označuje se tak sdílené 

taxi (share taxi), které je v různých zemích známo pod rozličnými názvy (v Rusku, 

na Ukrajině a v Bulharsku jako maršrutka, ve značné části Afriky jako Bush taxi, jinde jako 

minibus, minibus taxi nebo pod různými domorodými názvy). Označuje se tak mikrobus 

nebo autobus, který v nepravidelných intervalech jezdí po stanovených trasách na kratší 

vzdálenosti (někdy se označuje jako kolektivní, sběrné linkové nebo sdílené taxi). 

Dolmuš může a nemusí mít na trase vymezené konkrétní zastávky, lidé však nastupují 

a vystupují po cestě podle potřeby a na požádání. Dolmuše zajišťují kromě příměstské 

dopravy zpravidla také městskou dopravu. Dolmuš znamená v turečtině „plný“. Dolmuš je 

za čelním sklem označen cílovým místem a odjíždí z autobusového nádraží (tur. otogar) 

teprve tehdy, když je zaplněn. Nepodaří-li se jej naplnit, projíždí městem tak dlouho, dokud se 

nenaplní. Osádku tvoří zpravidla dva muži, řidič a průvodčí. 

Ceny jsou dané městem nebo oblastním orgánem. Jízdné dolmušem je přibližně 

dvojnásobné oproti autobusové dopravě (ale někdy může být i nižší) a přibližně desetinové 

oproti taxislužbě. Základními druhy dopravy v Turecku jsou vlak, autobus, dolmuš a taxi. 

Klasické autobusy jezdí zpravidla jen na delší vzdálenosti a přímo bez zastávek po trase. 
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2.12  SCHAUMBURG (Německo) 

Tento systém nemá za cíl konkurovat veřejné linkové dopravě, ale spíš ji doplňovat 

a nabízet alternativy, když veřejná linková doprava nestačí. Tento systém byl zahájen v roce 

2003 a první dva roky fungoval jako zkušební provoz. V té době zajišťovala jeho provoz obec 

Niedernwöhren s finanční podporou obce Schaumburg. Poměrně zajímavé je i tarifní 

uspořádání tohoto systému. Jízdné mají rozlišeno podle věku, kdy dítě do 4 let neplatí, 

pak následuje dětské jízdné od 4 let do 18 let. Pak se rozlišuje, jestli jede jeden zákazník, 

nebo ucelená skupina cestujících. Tato společnost nabízí i zvýhodněnou jízdenku 

na deset jízd. Jeho výhodou je to, že nabízí dopravu v téměř libovolném čase a také „ode dveří 

ke dveřím“. Jeho služby mohou využívat jak lidé na vozíku, tak i matky s dětmi. (15) 

2.13  BERLÍN A BRANIBORSKO (Německo) 

Tady funguje systém se zkratkou VBB (Verkehrsbund Berlin – Branderburg). Je to 

regionální koordinátor dopravy pro spolkové země Berlín a Braniborsko. Nevýhodou tohoto 

systému je „poplatek za komfort“, který platí cestující za nadstandard této služby. (15) 

2.14  LÖBAU (Německo) 

Toto město v Sasku, které leží severozápadně od Liberce má podobnou alternativní 

dopravu jako předcházející města a státy. Nevýhodou tohoto systému je ale to, že objednávky 

jsou přijímány jen v pracovní dny a to od 06:30 do 18:00 a musí být zadány 45 minut 

dopředu. Další její nevýhodou je i to, že není poskytována nepřetržitě do pozdních večerních 

hodin. Výhodou tohoto systému je to, že držitelům dlouhodobých jízdenek na veřejnou 

dopravu zajišťují nižší cenu. Poptávkový spoj je potom stojí stejně jako jízdenka na linkovou 

veřejnou dopravu. Pokud to ovšem není pravidelný zákazník, platí si tzv. „příplatek 

za komfort“ a tím pádem cestuje dráže. Zákazník si trasu nemůže volit libovolně a je omezen 

na dopravcem určené trasy a zastávky. (16) 

2.15  WOLFSBURG (Německo) 

Toto město leží nedaleko Hannoveru. Poptávkový systém má velmi omezenou provozní 

dobu. Jezdí pouze ve večerních hodinách z pátku na sobotu od 21. do 2. hodiny ranní 

a ze soboty na neděli od 21. do 5. hodiny ranní. Další její nevýhodou je poměrně vysoké 

jízdné, které je ve výši 2,50 euro a jež se připočítá k ceně jízdného veřejné linkové 

autobusové dopravy. Objednání musí proběhnout 30 minut před plánovaným odjezdem. (16) 
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2.16  ANRUFBUS LEER (Německo) 

Tento poptávkový systém se řadí mezi špičku mezi poptávkovými systémy. 

Společnost Anrufbus vlastní pět minibusů a to čtyři mají kapacitu na devět osob a jeden 

s kapacitou na 18 osob. Vlastní svou vlastní dispečerskou centrálu, která přebírá objednávky 

a díky systému GPS cestující vyzvedne prakticky u dveří. Objednávat si jejich služby lze 

ve všední dny od půl 8 do 18 hodiny. A o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin. 

Pro potvrzení objednávky pošle dispečer zákazníkovi potvrzení o vyřízení objednávky. 

Tato společnost pokrývá celý kraj Leer. (17) 
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3 VLASTNÍ NÁVRH AUTOBUSU NA ZAVOLÁNÍ A SKIBUSU 

3.1 Problematika zavedení alternativní autobusové dopravy  

Vzhledem k charakteristice hlavních linek, nezmíněných, ale na plánu IDS JMK 

uvedených ostatních linek, a výčtem mikroregionů (s popisem možnosti aktivního a pasivního 

odpočinku v každém z nich) je patrné, že ne vždy na určité místo a v určitém čase je možné 

dojet autobusovým spojením úplně ideálně. Ale způsob zatraktivnění služeb, čímž by 

se přilákali noví zákazníci, existuje. 

Jedna z možností je zavedení cyklobusů a skibusů, lépe řečeno využít stávající linky 

a na vybraných spojích zavést možnost přepravovat kolo nebo lyže v odpovídajících časech 

vhodných pro výlet na kole nebo lyžování, samozřejmě i se zohledněním návratu zpátky 

domů. 

Je tu i další zajímavá služba jak pro zákazníky, tak pro dopravce – autobusy 

na zavolání. Opět by se tato služba aplikovala na již zavedené spoje. Z pohledu dopravce lze 

uvést dva typy autobusu na zavolání. O prvním z nich lze uvažovat u linky, na které jsou 

určité spoje vytipovány jako méně obsazené nebo v krajním případě (ne příliš 

pravděpodobném) neobsazené. V této situaci, pokud by nebyla provedena předchozí 

objednávka, by spoj nemusel vůbec vyjíždět. Druhý typ autobusu na zavolání, kterému se 

věnuji dále v samotném návrhu, se týká linek, které mají na trasách jednu či více zajížděk 

do vesnic s malým počtem obyvatel a které tvoří odklon z přirozené (nejkratší) hlavní trasy 

linky. Zde by spoj zajížděl do těchto obcí pouze v souvislosti s předešlou objednávkou. 

S využitím této služby by autobusy mohly najet méně kilometrů, doprava by se pro dopravce 

stala ekonomicky méně náročná a pro přepravce rychlejší. Dále by mohly být podle potřeby 

používány autobusy s menší obsaditelností, což by mělo příznivější dopad na životní prostředí 

a stav pozemních komunikací.  

3.2 Návrh autobusu na zavolání 

Interpretace autobusu na zavolání bude popsána na lince 276, která vede po trase 

Letovice – Hluboké u Kunštátu. Na Obr. 11 je její vedení znázorněno fialovou barvou.  

Její součástí je zajíždění do menších vesnic, které neleží přímo na hlavní trase. 

Na Boskovicku to kvůli velkému počtu obcí s menším počtem obyvatel není ojedinělý jev. 



  

Obr. 11: Linka 276 

Zdroj: Kordis  

3.2.1 Popis linky 276  

V pracovním týdnu jede během dne na lince 276 třináct spojů. Dvanáct z nich má 

výchozí zastávku v Letovicích. Jedenáct z nich odjíždí od železniční stanice a dvanáctý, spoj 

vyjíždějící v 14:00, od tamní školy. Z těchto dvanácti spojů má koncovou zastávku 

v Kunštátu sedm, zbylých pět je trasováno až na konečnou stanici – Hluboké u Kunštátu. 

V případě zavedení autobusu na zavolání by se počet spojů, které by měly konečnou zastávku 

až v Hlubokém u Kunštátu, mohl zvýšit. Třináctý spoj obstarává spojení pouze 

mezi Kunštátem a Hlubokým u Kunštátu a z výchozí zastávky odjíždí v 13:49. 

Po zastávce u železniční stanice projíždí spoj další dvě letovické zastávky – Letovice, 

autobusová stanice a Letovice, u hřiště. Dále následuje Zábludov, zajížďka do Jasinova 

a znovu zastavení v Zábludově. Spoj pokračuje přes Nýrov, aby mohl dopravně obsloužit 

tři zastávky v Rudce u Kunštátu. Poté přichází na řadu zastávka Kunštát, náměstí a Kunštát, 

Sychotín. Následuje – na této lince po Jasinovu druhá – zajížďka do obce Touboř. Poté už 

spoj pokračuje na konečnou zastávku – Hluboké u Kunštátu. Pro lepší pochopení je na Obr. 

12 zobrazen jízdní řád této linky. 
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Obr. 12: Jízdní řád linky 276 

Zdroj: Kordis 

3.2.2 Problematika použitelnosti 

Vzhledem k počtu obyvatel, poloze obce a zohlednění atraktivnosti času směrem 

k dojíždění do či ze školy, zaměstnání nebo např. zájmových kroužků by se nutnost 

objednávání nemusela týkat všech obcí nebo spojů. Pro ty obce, které jsou na hlavní trase, 

by to víceméně ztrácelo smysl. Snad ne jen v krajním případě, když by autobus vůbec 

nemusel vyjet. To se ovšem netýká řešené linky 276. 

 Stejným způsobem lze uvažovat například u prvních čtyř ranních spojů, 

které do cílové zastávky přijíždí před šestou, sedmou anebo osmou hodinou ráno a lze je 

zařadit do ranní špičky s předpokládaným větším počtem cestujících. Obdobný případ tvoří 

odpolední špička s odjezdy autobusů do cílové stanice kolem 13., 14. a 15. hodiny. 

V případě linky 276 bude ovšem většina cestujících vystupovat na zastávce Kunštát, náměstí, 

a to z důvodů dojíždění do základní školy, zaměstnání anebo kvůli přestupu na linku 256 

(směr Boskovice) či linku 301 (směr Brno). 

Zajíždění do zastávek následujících po stanici Kunštát, náměstí by proto bylo 

podmíněno předchozí telefonickou objednávkou. Totéž by platilo pro zastávku Letovice, 

Jasinov. V ekonomickém zhodnocení níže je zanedbána vhodnost spojů pro autobusy 

na zavolání z časového hlediska během dne. Samostatnou otázkou jsou potom víkendové 

spoje. 
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V případě zájmu o přepravu by si cestující nejprve v tištěném nebo elektronickém 

jízdním řádu našel, jestli je pro jím vybraný spoj nutné objednání. Pokud ano, musel by je 

provést např. 30 minut před vyjetím spoje telefonicky, SMS zprávou nebo elektronickou 

formou pomocí internetu. O vyčíslení optimální doby, kdy by ještě mohla být přijata nejzazší 

objednávka před vyjetím spoje, se dá spíše jen polemizovat. Cestujícímu přirozeně vyhovuje 

tento časový údaj co nejmenší z důvodu uspokojení náhlé přepravní potřeby nebo operativní 

změny plánu. Dopravci by zase vyhovovala doba, ve které by bez větších problémů stihnul 

provést všechny úkony, které jsou nutné před výjezdem autobusu na zavolání. Jde zejména 

o příjem a zpravování informace a její předání řidiči. Objednávka by byla přijata 

na centrálním dispečinku společnosti Kordis JMK, spol. s r. o. a dále předána řidiči, kterému 

by jasně vymezila trasu jízdy. Centrální dispečink přímo u organizátora IDS JMK, který je 

nadřazeným subjektem pro dopravce v kraji, by byl nutný zejména z důvodů celkového 

provozního a ekonomického přehledu, statistik a provádění kontrol. Na pracovišti by byla tato 

funkce během směny zastávána s ohledem na odpovědnost za provoz jedním dispečerem, 

popřípadě i v nepřetržitém provozu.  

Problémem u linek se spoji na zavolání by mohlo být sestavení a dodržování jízdního 

řádu z toho důvodu, že by nebylo předem jasné, kam bude autobus zajíždět a kam nikoli. 

Čekáním na čas odjezdu by nevznikla zmiňovaná časová úspora. 

3.2.3 Studie trasy z ekonomického pohledu 

U autobusu na zavolání je nutné, aby dopravce reagoval i na objednávku 

od jednoho cestujícího. Počet cestujících v tomto ohledu nebude pro dopravce zřejmě nikdy 

rentabilní, ale lze mluvit o kvalitnějších službách a zvýšení prestiže. Z pohledu dopravce lze 

náklady redukovat zejména nižší spotřebou pohonných hmot. V důsledku méně najetých 

kilometrů se sníží i amortizace autobusů. Z personálního hlediska žádné úspory nevzniknou, 

protože ať už autobus pojede po jakékoli trase, nebo vůbec nevyjede, pořád bude muset být 

zaměstnanec v podobě řidiče během směny k dispozici. Jaké ekonomické rozdíly v nákladech 

způsobí projetí celé linky anebo jen její části, je zobrazeno níže.  

3.2.4 Cena pohonných hmot pro linku 276 za rok při běžném provozu 

Linka 276 měří z výchozí do konečné zastávky 24 km. Spotřeba autobusu je 30 litrů 

na 100 km, tzn. 0,3 litrů na 1 km. Cena nafty je 34 Kč za litr. Pro výpočet bude uvažováno 

6 spojů během dne. 



a) Výpočet spotřeby pohonných hmot y pro jeden spoj na projetí kompletní linky 276  

 
ly

laxy

2,73,024 


         (1) 

 kde:  

y – spotřeba pohonných hmot [l] 

x – délka ujeté trasy [km] 

a – spotřeba pohonných hmot na ujetý kilometr [ ] 1 kml

b) Cena pohonných hmot z pro jeden spoj na projetí kompletní linky 276 

 
Kčz

Kčbyz

8,244342,7 


        (2) 

kde: 

z – cena pohonných hmot [Kč] 

y – spotřeba pohonných hmot [l] 

b – cena za 1 litr pohonných hmot [Kč] 

Pro uvažovaných 6 spojů denně je počet spojů od pondělí do pátku 30. Výsledný roční 

počet spojů (52 týdnů) je 1 560. Bez ohledu na státní svátky a dny, kdy by byl provoz 

omezen. 

c) Celková cena pohonných hmot C1 za rok pro šest spojů na projetí kompletní linky 276 

 
KčC

KčzdC

888.3818,24456011

1




       (3) 

kde: 

C1 – celková cena pohonných hmot za rok [Kč] 

d – celkový počet spojů za rok [-] 

z – cena pohonných hmot [Kč] 

3.2.5 Cena pohonných hmot pro linku 276 za rok – autobus na zavolání 

Na lince 276 bude nutná předešlá objednávka z obcí Jasinov (65 obyvatel), Touboř 

(60) a Hluboké u Kunštátu (80). To je sice konečná zastávka, ale spoj se v ní obrací a linku 
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projíždí v opačném směru. Ve výpočtu se bude uvažovat, že do obce Jasinov bude zajíždět 

třetina spojů s úsporou 4 km na spoj, do obce Touboř také třetina spojů s úsporou 2 km 

na spoj a na konečnou zastávku pojede 50 % spojů s úsporou 3 km na spoj. Vše je zobrazeno 

na schématu níže, Obr. 13. Spotřeba autobusu je 30 litrů na 100 km tzn. 0,3 litrů na 1 km. 

Cena nafty je 34 Kč za litr. Pro výpočet bude uvažováno 6 spojů během dne. 
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Obr. 13: Zjednodušená linka 276 

Zdroj: Autor 

a) Omezená délka trasy L pro 6 spojů  

Vzdálenost, kterou musí spoj ujet z výchozí zastávky v Letovicích do mezilehlé 

zastávky Kunštát, Sychotín, je 15 km (bez zajížďky do Jasinova, která je 4 km). Tuto trasu 

pojede spoj vždy. Při výpočtu pro šest spojů za den a úvaze, že do Jasinova pojede třetina 

spojů, to znamená, že zmíněné 4 km navíc pojedou dva spoje za den.  

Pro výpočet je dále uvažováno, že ze zastávky Kunštát, Sychotín na konečnou 

zastávku Hluboké u Kunštátu pojede polovina spojů. To znamená, že 3 spoje z 6 ujedou 3 km 

navíc. Pro zjednodušení výpočtu poté dva (opět třetina ze šesti) z těchto tří spojů budou 

zajíždět i do obce Touboř. Délka trasy se tak zvýší o 2 x 2 km. 



 

kml

kml
s

l
s

l
s

lsL

1112
3

6
3

2

6
4

3

6
156

323 4321




      (4) 

kde: 

L – omezená délka trasy pro 6 spojů 

s – počet spojů [-] 

l1 – vzdálenost Letovice – Kunštát, Sychotín [km] 

l2 – vzdálenost zajížďky do Jasinova [km] 

l3 – vzdálenost Kunštát, Sychotín – Hluboké u Kunštátu [km] 

l4 – vzdálenost zajížďky do Touboře [km] 

b) Přepočet délky trasy x na jeden spoj  

 

kmx

km
s

L
x

5,18
6

111



         (5) 

kde: 

x – délka trasy [km] 

L – omezená délka trasy pro 6 spojů 

s – počet spojů [-] 

c) Výpočet spotřeby pohonných hmot y pro jeden spoj na projetí omezené linky 276  

 
ly

laxy

55,53,05,18 


         (1) 

d) Cena pohonných hmot z pro jeden spoj na projetí omezené linky 276 

 
Kčz

Kčbyz

7,1883455,5 


        (2) 

Pro uvažovaných 6 spojů denně je počet spojů od pondělí do pátku 30. Výsledný roční 

počet spojů (52 týdnů) je 1 560. Bez ohledu na státní svátky a dny, kdy by byl provoz 

omezen. 
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e) Celková cena pohonných hmot C2 za rok pro šest spojů na projetí omezené linky 276 

 
KčC

KčzdC

372.2947,18856012

2




       (3) 

3.2.6 Závěr ekonomického zhodnocení 

Roční cena pohonných hmot C1 (pro šest spojů denně na lince 276 při běžném 

provozu) je 381.888 Kč. Oproti tomu má roční cena pohonných hmot C2 (pro šest spojů 

denně na lince 276 při omezeném provozu se zavedenou službou autobusu na zavolání) 

hodnotu 294.372 Kč. Roční rozdíl mezi těmito dvěma cenami je potom 87.516 Kč, 

a to ve prospěch ceny C2. 

3.3 Návrh skibusu 

Možnost provozovat sjezdové lyžování na Boskovicku je ve ski-areálu v Olešnici, 

od Boskovic vzdáleného asi 20 km (zmíněné již v kapitole 1.5). Zájemci o tuto aktivitu jsou 

ovšem odkázáni na individuální automobilovou dopravu. 

Myšlenka skibusu by mohla fungovat na lince 256 Boskovice – Olešnice. 

Řidič skibusu by lyže při menším počtu zájemců ukládal do zavazadlového prostoru. 

Při větším počtu zákazníků by byl za autobus přivěšen přívěs pro převoz lyží. Nutný by byl 

i v případě, kdyby spoj, který by zajišťoval tuto službu, byl zastáván nízkopodlažním 

autobusem bez zavazadlového prostoru. Přeprava lyží by z tarifního hlediska mohla být 

zdarma. Zejména v pátek odpoledne a o víkendu by v zimních měsících našel skibus jistě 

svoje příznivce, což dokazuje níže uvedená anketa, u které byly otázky podávány přímo 

u olešnické sjezdovky. 

Pro odpolední nebo večerní páteční lyžování by službu skibusu zastupoval spoj, 

který vyjíždí z Boskovic v 16:46. Zpáteční přeprava by byla zajištěna posledním večerním 

spojem, který vyjíždí z Olešnice ve 20:10.  

V sobotu by na již existujícím spoji vyjíždějícím z boskovického autobusového 

nádraží v 11:46 vznikla ve své podstatě nadstandardní, ovšem pro přepravce ne nějak složitá 

nebo omezující služba: možnost si s sebou přepravit lyže. K příjezdu do Olešnice v 12:45 

(pro odpolední lyžování ideálnímu) by se vztahoval i odpovídající odjezd zpátky domů. 

Měl by jím být již zavedený spoj odjíždějící z Olešnice v 17:10. Sobotní časy odjezdů 

autobusů jsou totožné s nedělním provozem. 
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Služba by byla zajímavější i z toho pohledu, že autobus na své trase zastavuje 

i ve Skalici nad Svitavou, kde by mohli přistoupit cestující, kteří přijedou vlakem směrem 

od Letovic nebo od Blanska. Možnost přestoupení na linku 256 by ve Skalici nad Svitavou 

měli i ti cestující, kteří by přijeli železniční linkou S21 ze směru Velké Opatovice a Jevíčko. 

Na linku 256 by tak měli možnost (díky provázanosti linek a jejich spojů) přestoupit cestující 

přepravující se prakticky ze všech zmíněných mikroregionů. Zájemců by z tohoto důvodu 

bylo pravděpodobně o mnoho více. Z širšího pohledu by se díky lince 301 dostali cestující 

z Brna do Kunštátu a ten je mezilehlou zastávkou mezi Boskovicemi a Olešnicí. 

Pro přepravu z Brna by se daly také využít železniční linky R2 a S22 s následným přestupem 

na skibus ve Skalici nad Svitavou.  

 K propagaci a popularizaci by posloužily informace podané přímo v místě lyžovaní 

formou plakátů nebo informačních letáků. Ke zviditelnění služby skibusu by se daly dále 

využít regionální noviny, internetové stránky dopravce či samotného ski-areálu nebo také 

oblastní rozhlasové stanice, na kterých nechybí vstupy právě s pozvánkou na olešnickou 

sjezdovku. Další možností propagace by bylo umístění reklamy na sociální sítě 

(např. Facebook, Twitter). 

Návrh je aplikován na již zavedené spoje. Používat v tomto případě označení skibus 

není proto zřejmě úplně na místě. Bylo by to možné za takových okolností, kdyby se vytvořil 

speciálně spoj pro účel přepravy lyžařů. To by ovšem pro dopravce bylo velmi ekonomicky 

náročné. Smysl by to mělo v případě, kdyby se lidé se zájmem o lyžování naučili využívat 

hromadnou autobusovou dopravu a skibus by byl vždy téměř obsazen. Na zvážení je, 

zda by z ekonomických důvodů nebylo pro dopravce nutné v tomto případě jízdenku zdražit 

oproti běžnému tarifnímu systému, což by mohlo negativně ovlivnit zájem cestujících. 

Částečně zvýhodněné jízdné by připadalo v úvahu pro děti do 15 let nebo studenty. 

Další zvýhodnění by bylo možné při zakoupení předplacené jízdenky, např. pro deset jízd 

skibusu. Otázkou zůstává, zda by takový spoj nemohl být z nějakých zdrojů částečně dotován.  

3.3.1 Anketa 

Na anketu přímo v místě lyžování odpovědělo celkem 50 respondentů. Dotázáno bylo 

22 mužů a 28 žen v průměrném věku 28 let. Zazněly tyto otázky:  

a) Otázka číslo 1: Jak jste se dopravili do ski-areálu v Olešnici? 

b) Otázka číslo 2: Využili byste služby skibusu v případě jeho zavedení? 



c) Otázka číslo 3: Jaká je podle vás odpovídající cena za využití služby skibusu na trase 

Boskovice – Olešnice? 

Ad a) 

Drtivá většina dotázaných (46) se dopravilo individuální automobilovou dopravou. 

Na podotázku, kolik jich cestovalo v automobilu, bylo nejčastěji (39x) odpovězeno 

dva nebo tři cestující včetně řidiče. Obsazení osobního automobilu 

čtyřmi nebo pěti cestujícími včetně řidiče bylo v šesti případech. Zbylých pět dotázaných 

přijelo samostatně. 

Pouze čtyři cestující využili hromadnou dopravu, a to přímo autobusovou linku 256 

Boskovice – Olešnice.  

IAD; 46; 92%

HD; 4; 8%

IAD

HD

 

Obr. 14: Způsob dopravy cestujících do ski-areálu Olešnice 

Zdroj: Autor 
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2 - 3 cestující

4 - 5 cestující

 

Obr. 15: Obsazenost osobního automobilu při cestě do ski-areálu Olešnice 

Zdroj: Autor 

Ad b)  

Na otázku, zda by dotázaní využili služby skibusu při jeho zavedení, odpověděli 

devětadvacetkrát ano, třikrát nebyli schopni odpovědět a osmnáctkrát zazněla negativní 

odpověď. Hlavní důvody kladné odpovědi pro využití skibusu spočívaly v tom, že lyžaři 

bez řidičského oprávnění nebo bez vlastního automobilu jsou odkázáni při dopravě na rodiče 

či známé, což jistě není ideální. Zmíněna byla taky možnost požít alkoholický nápoj. 

Zastánci individuální dopravy osobními automobily vyzdvihovali její pohodlnost 

a nezávislost.  
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Obr. 16: Potencionální využití skibusu při jeho zavedení 

Zdroj: Autor 

Ad c) 

Poslední otázka se týkala reakce na cenu za využití skibusu. Vycházeno bylo z ceny 

běžného spoje na lince 256 Boskovice – Olešnice, což je 31 Kč. Sedmnácti dotázaným přijde 

tato cena adekvátní. Dvanáct z nich by bylo ochotno zaplatit i více, a to v rozmezí 

od 40 do 50 Kč. A naopak jednadvaceti dotázaným se cena zdála příliš vysoká a navrhovaná 

částka se u nich pohybovala od 20 do 25 Kč.  
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Obr. 17: Reakce na cenu skibusu vzhledem k ceně běžného spoje 

Zdroj: Autor 

3.3.2 Teoretické zhodnocení skibusu 

Ekonomické a další výhody a nevýhody jsou vztaženy k rozdílům při použití 

individuální automobilové dopravy nebo skibusu pro dopravu z Boskovic do Olešnice. 

Cestující bude představovat pětičlenná rodina (dva dospělí, tři děti).  

1) individuální automobilová doprava  

Základním předpokladem je vlastnictví osobního automobilu (či jeho vypůjčení) 

a řidičské oprávnění jednoho z dospělých. Dále je nutný nosič lyží umístěný na střešním 

držáku vozu. V úvahu se kromě spotřeby pohonných hmot musí brát i amortizace vozu, 

větší pravděpodobnost dopravní nehody v zimních měsících a popřípadě zaplacení 

parkovného. Řidič dále přichází o možnost požít i v malém množství alkoholický nápoj. 

Mezi výhody patří nezávislost na hromadném dopravním prostředku, 

rychlost přepravy a také přeprava „z domu do domu“. 

Spotřeba osobního automobilu je 8 litrů na 100 km, tzn. 0,08 litrů na 1 km. 

Cena pohonných hmot je 35 Kč za litr. Vzdálenost z Boskovic do Olešnice je 25 km. 
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a) Výpočet spotřeby pohonných hmot y pro osobní automobil při cestě z Boskovic 

do Olešnice  

 
ly

laxy

208,025 


         (1) 

Cena pohonných hmot z pro osobní automobil při cestě z Boskovic do Olešnice 

 
Kčz

Kčbyz

70352 


         (2) 

b) Cena za přepravu osobním automobilem d přepočítaná na jednoho cestujícího při cestě 

z Boskovic do Olešnice 

 

Kčd

Kč
c

z
d

14
5

70



         (6)  

kde: 

d – cena za přepravu vztažená na jednoho cestujícího [Kč] 

z – cena pohonných hmot [Kč] 

c – počet cestujících [-] 

2) Skibus 
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V první fázi se cestující musí dostat i s lyžemi na autobusovou zastávku, což se dá 

považovat za nevýhodu. Stejná povinnost ho čeká i po příjezdu zpět. Další problém vzniká 

ve spojitosti v závislosti na jízdním řádu. Výhody oproti individuální automobilové dopravě 

jsou patrné zejména například pro skupinu adolescentů bez řidiče či automobilu. 

Pohodlným a finančně přijatelným způsobem se bez problému mohou dostat ke sjezdovce 

a zpátky. Obvyklá cena jízdenky z Boskovic do Olešnice je pro dospělého 31 Kč a pro děti 

ve věku od 6 do 15 let a studenty 16 Kč. Děti do 6 let mají dopravu zdarma. Jak již bylo 

zmíněno, cena jízdenky by byla pro jisté skupiny cestujících zvýhodněna (např. děti do 15 let, 

studenti, rodinná jízdenka). Další z možností je zvýhodnění ceny u předplacené jízdenky, 

např. pro deset jízd skibusu. Ve spolupráci se ski-areálem ve smyslu prosazování a rozvoje 

veřejné hromadné dopravy by jízdenka mohla plnit i funkci vstupenky na vlek 

např. na 3 jízdy. 



a) Výpočet spotřeby pohonných hmot y pro jednu jízdu skibusu  

 
ly

laxy

5,73,025 


         (1) 

b) Cena pohonných hmot z pro jednu jízdu skibusu 

 
Kčz

Kčbyz

255345,7 


         (2) 

3.3.3 Závěr zhodnocení 

Výhody a nevýhody jsou přirozeně na obou stranách. Případ od případu bude jednomu 

cestujícímu vyhovovat skibus a druhému zase osobní automobil. Při ekonomickém srovnání 

je zajímavé, že současná cena běžného autobusu pro děti ve věku od 6 do 15 let a studenty 

(16 Kč) se téměř vyrovná ceně za cestu osobním automobilem (14 Kč), který by byl ovšem 

obsazen pěti cestujícími. Cena za pohonné hmoty pro jednu jízdu skibusu by se měla 

pohybovat kolem 255 Kč.  

Skibus je oproti osobním automobilům kvůli počtu přepravených cestujících jistě 

šetrnější k životnímu prostředí, o spotřebě neobnovitelných zdrojů nemluvě. V tomto měřítku 

to může vypadat a znít banálně, ale někde se s ochranou životního prostředí začít musí a také 

maličkosti tohoto formátu k tomu přispívají. 
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4 ZÁVĚR 

Autobusy na zavolání, skibusy, popřípadě i cyklobusy jsou bezesporu příslibem 

do budoucnosti hromadné osobní dopravy. Tam, kde nejsou zavedeny a kde se o jejich 

zavedení uvažuje, mohou jistě potěšit výsledky výpočtů či ankety uvedené v této práci. 

Organizátor IDS JMK firma Kordis JMK, spol. s r. o. tuto problematiku sleduje a zvažuje 

jejich realizaci. Zatím nelze stanovit přesný termín jejich zavedení, ale snahou je alespoň 

cyklobusy zprovoznit v co nejkratší době. 
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