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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce „Posouzení účelnosti zavedení zastávek na znamení na 

konkrétní lince“ je analyzovat současný stav zastávek na znamení MHD v Praze a na základě 

této analýzy posoudit, zda celoplošné zavedení zastávek (autobusových) na znamení bude 

mít nějaké kladné ohlasy. 

 

ABSTRACT 

The subject of the thesis „Assessing the effectiveness of establishing request stops on a 

specific line“ is to analyze the current state of request stops of public transport in Prague and 

on the basis of this analysis to assess whether the allover implementation of request bus stops 

will have any positive responses. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

MHD – Městská Hromadná Doprava 

VHD – Veřejná Hromadná Doprava 

JŘ – Jízdní Řád 

ČR – Česká republika 

ČZU – Česká Zemědělská Univerzita 

SSZ – Světelné Signalizační Zařízení 

OŽDP – Odbor Životního Prostředí a Dopravy 

ROPID - Regionální Organizátor Pražské Integrované Dopravy 
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1 ÚVOD 

 

V této práci byla zkoumána účelovost zastávek na znamení v MHD v Praze. K vypracování 

práce byla provedena analýza, během které byla nejprve porovnávána jednotlivá evropská 

města a následně i vybraná města České republiky. Dále byly v rámci analýzy vytvořeny dva 

dotazníky, z nichž jeden byl směřován na cestující v městské hromadné dopravě a druhý z 

dotazníků na dopravce ve veřejné hromadné dopravě. Dotazníky byly vytvořeny s cílem 

získání názoru veřejnosti na zastávky na znamení. Na základě vyhodnocení dotazníků byla 

stanovena kritéria pro posouzení účelnosti zastávek na znamení. 

 

Poté došlo ke stanovení obecných kritérií, která pomohla k vyhodnocení přínosu systémů se 

zastávkami na znamení. Následně byl proveden průzkum na jedné z autobusových linek, 

průzkum byl proveden v pracovní den a o víkendu, zda se průzkum bude lišit. Pomocí 

průzkumu bylo zjištěno, zda autobus opravdu zastavuje na zastávkách na znamení, jak často 

jsou zastávky využívány, zda dochází k časové úspoře a jestli je tento systém přínosem. 

Následně byl vlastní průzkum porovnán s průzkumem poskytnutým organizací ROPID. 

 

Cílem této práce bylo posoudit, zda by díky celoplošnému zavedení zastávek na znamení 

došlo k pozitivní změně a jestli je jeho zavedení pro Prahu přínosem nebo naopak. K výběru 

tohoto tématu mne motivovalo to, že jsem z Prahy, tudíž vím, že pražská MHD patří k těm 

lepším v Evropě a velmi mě zajímalo či by se tímto dala ještě více zlepšit. K napsání této 

bakalářské práce velmi pomohla a přispěla organizace ROPID, která byla poskytovatelem 

průzkumů a dalších cenných informací. 
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2 ANALÝZA 

 

V této části práce byla provedena analýza zastávek v MHD v Praze. Dále byla provedena 

analýza zastávek na znamení ve vybraných městech Evropy a městech v České republice. 

Poté byla provedena rešerše odborných publikací, zabývající se právě zastávkami na 

znamení. V neposlední řadě byly vytvořeny dotazníky, které se týkaly zavedení zastávek na 

znamení. Dotazníky byly určeny pro veřejnost a pro dopravní podniky a jejich dopravce. 

 

2.1 STÁLÉ ZASTÁVKY [1] 

 

Všechny autobusové zastávky musí být vyznačeny zastávkovým označníkem, který je 

z hlediska zákona dopravní značkou a jeho vzhled a umístění předem udává zákon č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a také technická norma ČSN 73 6425-

1. Označník je rozdělen na dvě základní části, na vrchní a spodní část. Horní část tvoří hlava 

označníku, kde se nachází samotná dopravní značka IJ4a se symbolem dopravního 

prostředku, v mém případě IJ4c. Dále se ve vrchní části nachází název zastávky, informace o 

zastávce (její charakter, tarifní pásmo) a čísla zastavujících linek. Spodní část se skládá pouze 

z informačního prostoru, který obsahuje rozpis jízdního řádu.  

 

Zastávky, jež nejsou na znamení, se vyznačují tím, že cestující čekající na zastávce není 

povinen dávat řidiči signál k zastavení. Řidič je povinen v zastávce zastavit, i když se tam nikdo 

nenachází, ani když v autobuse nikdo není. V současné době se v Praze nachází 2342 

autobusových zastávek, z toho jich 933 není na znamení. 
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Obrázek 1. Zastávkový stojan v Praze. [zdroj: vlastní] 

 

 

2.2 ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ 

 

Zastávky na znamení jsou vyznačeny tím, že je na zastávkovém označníku ve vrchní části pod 

názvem zastávky napsáno červeným písmem „NA ZNAMENÍ/REQUEST STOP.“ Princip 

fungování zastávek na znamení je velice jednoduchý. Pokud chce cestující nastoupit do 

autobusu, stačí, aby pouze vyčkal na dané zastávce a řidič autobusu je povinen zastavit. Dříve 

bylo pravidlem, že cestující musel na řidiče mávnout rukou, dnes tomu tak již není. Při 

vystupování je cestující povinen zmáčknout tlačítko „znamení k řidiči / stop,“ které je nejčastěji 

umístěné na přidržovacích tyčích uvnitř autobusu. Na některých místech mohou existovat 

zastávky na znamení jen v určitou dobu, např. zastávka „Čechova škola“ je na znamení 

v pracovní dny od 20:00 do 04:00 a o víkendu celý den. V Praze se nachází 1384 zastávek na 

znamení z celkového počtu 2342 všech autobusových zastávek, což je zhruba 60 %.  
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Obrázek 2. Umístění tlačítek „znamení k řidiči“ na přidržovacích tyčích. [zdroj: vlastní] 
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Obrázek 3. Umístění tlačítka „STOP“ na stropu vozidla. [zdroj: vlastní] 

 

 

2.3 ZKUŠENOSTI Z VYBRANÝCH EVROPSKÝCH MĚST 

 

V této části bylo porovnáváno, jak jsou autobusové zastávky uzpůsobené v různých městech 

Evropy. Záměrně byla vybrána města z různých částí Evropy, kvůli zjištění, jestli je mezi nimi 

nějaký významný rozdíl. Ve většině případů se však principy fungování zastávek na znamení 

téměř neliší. 
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2.3.1 BRATISLAVA [3] 

 

V bratislavské MHD jsou zastávky na znamení vyřešeny podobným způsobem jako v té 

pražské. Vystupující musí dát řidiči včas znamení, že bude na následující zastávce 

vystupovat a to tak, že zmáčkne tlačítko „STOP“ umístěné na přidržovacích tyčích. 

Některé autobusy jsou doplněny o tlačítko na dveřích, které je cestující povinen 

zmáčknout pro výstup, a to i když zmáčkl tlačítko „STOP.“  

Při nastupování na zastávce na znamení musí cestující stát tak, aby ho řidič dobře viděl 

již z dálky, a mohl tak včas stihl zastavit. Při nástupu musí nastupující zmáčknout 

tlačítko na dveřích, aby se dveře otevřely a on mohl nastoupit. 

Na nočních linkách jsou všechny zastávky na znamení, cestující tedy musí vždy 

signalizovat úmysl výstupu z autobusu tlačítkem „STOP.“ Zde se nachází docela 

výrazný rozdíl oproti pražské MHD, kde jsou i na nočních linkách autobusů zastávky, 

které jsou bez znamení, což znamená, že je řidič povinen zastavit vždy, i když se na 

zastávce nikdo nenachází. 

 

2.3.2 BUDAPEŠŤ [4] 

 

V hlavním městě Maďarska jsou na znamení úplně všechny autobusové zastávky. 

Pokud tedy chce cestující vystoupit z autobusu, musí zmáčknout tlačítko, které se 

nachází nad každými dveřmi. Všechny zastávky dané linky jsou vypsány nade dveřmi, 

pokud nikdo na dané zastávce nevystupuje, autobus pokračuje ve své jízdě bez 

zastavení. 

Jízdní řád je proveden stejnou formou jako v Praze, to znamená, že řidič mu musí svoji 

jízdu přizpůsobit tak, aby na žádné ze zastávek nebyl dříve. 

 

2.3.3 MADRID [5] 

 

Hlavní město Španělska má zastávky na znamení uzpůsobené podobně jako je tomu 

v Budapešti. Autobusy staví na zastávkách pouze po vyzvání cestujícího. Pokud chce 

cestující do autobusu nastoupit, musí dát řidiči signál mávnutím ruky a řidič je v tu chvíli 

povinen zastavit. 

Jízdní řády v Madridu neexistují. Autobusy jezdí ve všech případech v intervalech čtyř 

až patnácti minut, vše však velmi záleží na úrovni dopravy. Výjimkou jsou pouze 

víkendy a státní svátky, kdy autobusy nejezdí tak často jako v pracovní dny a intervaly 

mezi jednotlivými linkami mohou být delší. 
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2.3.4 STOCKHOLM [6] 

 

Ve švédském hlavním městě jsou autobusové zastávky vyřešeny podobně jako 

v Maďarsku. To znamená, že když chce cestující z autobusu vystoupit, musí 

zmáčknout tlačítko a díky tomu se poté rozsvítí ukazatel, který nám dává najevo, že 

autobus bude na následující zastávce zastavovat. U některých autobusů je ještě 

potřeba zmáčknout tlačítko pro otevření dveří, podobně jako je tomu v hlavním městě 

Slovenska - Bratislavě. 

 

2.3.5 PAŘÍŽ [7] 

 

Paříž disponuje velice moderními autobusovými zastávkami. Na každé zastávce se 

nachází displej, který cestujícím ukazuje, za jak dlouho daný spoj přijede. Všechny 

zastávky jsou navíc vybaveny USB porty na dobití vašeho mobilního telefonu nebo 

jiného elektronického zařízení. 

Princip fungování zastávek je však podobný jako v Budapešti. Každý cestující musí 

řidiči mávnout, pokud chce do daného spoje nastoupit a pokud chce vystupovat, musí 

zmáčknout červené tlačítko, které je umístěné v autobuse. Řidiči se poté indikuje 

světlo, které ho informuje o tom, že má na následující zastávce zastavit. 

Jízdní řád je vytvořen intervalově, kde je vyznačeno mezi kolika minutami by měl spoj 

na zastávku dorazit, nejsou tedy pevně dané časy odjezdů. 

 

2.3.6 KYJEV 

 

Ukrajinské hlavní město používá hodně podobný systém jako Praha, s jediným 

rozdílem a to tím, že nepoužívají zastávky na znamení. Řidič je tedy povinen zastavit 

na každé zastávce, i když se žádný z cestujících nechystá vystupovat nebo na zastávce 

nikdo nečeká. 
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Tabulka 1. Souhrn zkušeností z vybraných evropských měst 

 

2.4   ZKUŠENOSTI Z VYBRANÝCH MĚST ČR 

 

V této části bakalářské práce byly porovnávány systémy zastávek na znamení v jednotlivých 

městech České republiky. Města byla vybrána podle dohledatelnosti informací na internetu, 

ne každý kraj má totiž uvedeno, jaký systém zastávek na znamení je u nich využíván. 

 

2.4.1 LIBEREC + LIBERECKÝ KRAJ [8] 

 

V Libereckém kraji je od 10. prosince 2017 téměř většina autobusových zastávek na 

linkách integrované dopravy IDOL zavedena do režimu „na znamení.“ Systém zastávek 

na znamení je zde zaveden obdobně jako v Praze. A to tak, že při nástupu cestující 

řidiči znamení nedává, musí pouze stát viditelně na zastávce, nejlépe u označníku, aby 

řidič stihl včas zastavit. Za snížené viditelnosti je vhodné použít reflexní prvky, není to 

však nutností. 

Před výstupem musí dát cestující řidiči najevo úmysl vystoupit s dostatečným 

předstihem. K tomu ve všech vozidlech slouží červená tlačítka označená bílým 

Bratislava
ano, ale ne všechny zastávky jsou na 

znamení

cestující musí stát viditelně na 

zastávce; při výstupu zmáčknout v 

autobuse tlačítko "STOP"

Stockholm
ano, všechny zastávky jsou na 

znamení

cestující musí stát viditelně na 

zastávce, při výstupu zmáčknout v 

autobuse tlačítko "STOP"

cestující musí mávnout na řidiče, ten 

je povinen zastavit; při výstupu je 

cestující povinen zmáčknout tlačítko 

"STOP"

ano, všechny zastávky jsou na 

znamení
Paříž

řidič je povinen zastavit na každé 

zastávce, i když tam nikdo nečeká 

nebo nevystupuje

neKyjev

cestující musí stát viditelně na 

zastávce; při výstupu zmáčknout v 

autobuse tlačítko "STOP"

ano, všechny zastávky jsou na 

znamení
Budapešť

Madrid
ano, všechny zastávky jsou na 

znamení

cestující musí mávnout na řidiče, ten 

je povinen zastavit

Jsou zde zavedeny zastávky 

na znamení?
Povinnosti řidiče a cestujícího
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nápisem “STOP”. Řidič má na své palubní desce signalizaci, která ho informuje o tom, 

že má na další zastávce zastavit. 

 

2.4.2 PARDUBICE [9] 

 

V Pardubicích je systém také zaveden na stejném principu jako v Praze. Vyskytuje se 

zde však pouze pár vybraných zastávek, jež jsou označené jako „na znamení.“ Při 

nastupování musí cestující, podobně jako ve všech ostatních městech, stát viditelně 

na zastávce. Pro výstup je člověk, který se chystá vystupovat, povinen včas zmáčknout 

červené tlačítko „STOP,“ nacházející se na záchytných tyčích či na jiných místech ve 

vozidle. 

Během nočního provozu jsou na veškerých linkách všechny obsluhované zastávky na 

znamení. 

 

2.4.3 PLZEŇ [10] 

 

Plzeňský kraj využívá téměř stejný systém jako předešlá města, s jediným rozdílem, a 

to je ten, že před nástupem do autobusu je nastupující, čekající na zastávce na 

znamení, povinen na řidiče mávnout rukou, aby zastavil. Pro výstup se zde jako obvykle 

používá tlačítko “STOP”. 

 

2.4.4 TŘEBÍČ [11] 

 

V Třebíči jsou na znamení všechny zastávky, kromě konečných zastávek a zastávky 

Karlovo náměstí. Chce-li cestující vystoupit, musí dát řidiči signál pro výstup. Pro 

nástup má řidič povinnost zastavit vždy, když se v prostoru zastávky nacházejí 

cestující. 

 

2.4.5 JIHLAVA [12] 

 

V Jihlavě se používá obdobný systém jako v Třebíči. Všechny zastávky jsou na 

znamení, kromě centrální, což je zastávka Masarykovo náměstí, a konečných. 
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Tabulka 2. Souhrn zkušeností z vybraných měst ČR 

 

2.5 REŠERŠE ODBORNÝCH PUBLIKACÍ ŘEŠÍCÍ PROBLEMATIKU               

ZASTÁVEK NA ZNAMENÍ 

 

Všechny odborné texty, které byly nalezeny se zabývaly obecně „Smart City“ a veřejnou 

dopravou s ním spojenou. Žádný z nalezených textů se nezabýval přímo zastávkami na 

znamení, tudíž jsem se musel spolehnout pouze na vlastní zdroje. 

 

 

2.6 NÁZOR VEŘEJNOSTI 

  

V rámci této analýzy byly provedeny dva průzkumy prostřednictvím online dotazníků. První 

dotazník byl směřován jenom na cestující ve VHD, zatímco druhý byl vytvořen výhradně pro 

jednotlivé dopravní podniky a byl rozeslán do všech krajů České republiky.  

 

 

 2.6.1 DOTAZNÍK PRO CESTUJÍCÍ VHD 

 

Dotazník byl vytvořen pouze pro cestující starší 18 let. Byl rozeslán mezi ostatní 

studenty, pracovníky fakulty a mezi mé blízké přátele. Celkem bylo obdrženo téměř 

Liberec
téměř většina zastávek je v režimu 

"na znamení"

cestující musí stát viditelně na 

zastávce; při výstupu zmáčknout v 

autobuse tlačítko "STOP"

Jsou zde zavedeny zastávky 

na znamení?
Povinnosti řidiče a cestujícího

pár vybraných zastávek je v režimu 

"na znamení"
Pardubice

cestující musí stát viditelně na 

zastávce; při výstupu zmáčknout v 

autobuse tlačítko "STOP"

všechny zastávky jsou na znamení, 

kromě konečných a zastávky 

"Masarykovo náměstí"

Jihlava

cestující musí stát viditelně na 

zastávce; při výstupu zmáčknout v 

autobuse tlačítko "STOP"

cestující musí mávnout na řidiče, ten 

je povinen zastavit; při výstupu je 

cestující povinen zmáčknout tlačítko 

"STOP"

ano, ale ne všechny zastávky jsou na 

znamení
Plzeň

všechny zastávky jsou na znamení, 

kromě konečných a zastávky 

"Karlovo náměstí"

Třebíč

cestující musí stát viditelně na 

zastávce; při výstupu zmáčknout v 

autobuse tlačítko "STOP"
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470 odpovědí. Zhruba 70 % odpovědí, kterých se mi dostalo, bylo od mužského 

pohlaví. Dle vyhodnocení dotazníku využívá až 71,8 % lidí (což je téměř 334 z 

celkových 464 odpovědí) VHD každý den a 17,9 % 2x – 3x týdně, pouze 10,3 % ze 

všech dotázaných využívá MHD jednou týdně, či méněkrát, někteří z nich MHD 

nevyužívají téměř vůbec, viz graf 1.  

 

 

 

Graf 1. Využití MHD 

 

Nejčastějším důvodem využívání VHD je buď cesta do práce (ze 32,2 %) nebo do školy 

(za tímto účelem využívá MHD 58,4 %). Pouze zanedbatelná část dotazovaných 

uvedla, že hromadnou dopravu využívají za účelem nakupování nebo ji využívají úplně 

na vše, viz graf 2. 

 

Graf 2. Důvody využívání MHD 

 

Dále byl dotazník zaměřen na funkčnost zastávek na znamení. Na dotázané byla 

vznesena otázka, zda jsou zastávky na znamení dobře vyznačeny. Podle 38,4 % jsou 

zastávky na znamení vyznačeny dobře, 42,7 % lidí to nevnímá, 10,8 % cestujících 
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nesouhlasí s vyznačením zastávek, přičemž tito lidé neuvedli žádný způsob, kterým by 

bylo vhodné zastávky na znamení označit jinak a zbylých 8 % si není jisto.  

Velmi důležitou částí pro funkčnost zastávek na znamení jsou akustické signály ve 

vozidle, na které při své jízdě autobusem spoléhá 55,6 % dotázaných. 26,1 % 

cestujících si před svojí cestou hledá v JŘ, jestli je zastávka, kde se chystají vystupovat, 

na znamení. Zbylých 18,3 % lidí odpovědělo, že se žádným způsobem neinformuje, 

zda je zastávka na znamení, nebo ne. 

Graf 3. Zjišťování, zda je daná zastávka na znamení 

 

Už delší dobu není povinné na řidiče autobusu mávat kvůli zastavení, stačí pouze stát 

viditelně na zastávce a řidič je povinen zastavit, s tím souhlasí cca 63 % lidí. Ve 

výsledku zhruba 71 % lidí je proti zavedení mávání rukou na řidiče, resp. je jim to jedno. 

 

Téměř 91 % dotázaných se ztotožňuje s tím, že signálem pro vystoupení je zmáčknutí 

tlačítka umístěného ve vozidle. Druhým způsobem, jak dát řidiči signál, že se chystám 

vystoupit na další zastávce, je stát viditelně ve dveřích, tento způsob přijde logický 5,4 

% lidí. 

V neposlední řadě více jak polovina dotazovaných odpověděla, že by zastávky na 

znamení nezavedla. Hlavním důvodem je zejména interakce s řidičem, kde většina 

dotázaných se obává z nezastavování nebo projíždění zastávek. Další nevýhodou ze 

strany veřejnosti je neinformovanost o zastávkách a nutnost neustále dávat pozor, kde 

se nacházím, cituji jednu odpověď: „Když zapomenu, přejedu.“ A třetím důležitým 

důvodem je komfort, nutnost zmáčknutí tlačítka, aby autobus zastavil, což může být 

pro některou část populace složitější (důchodci). 

Mezi výhody, které mohou přinášet zastávky na znamení, lidé řadí zejména zrychlení 

jízdní doby, plynulost provozu a v neposlední řadě úspora pohonných hmot, z těchto 

údajů poté vyplývají obecná kritéria popsaná v kapitole 3. 
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Z mé strany byl vznesen také dotaz na úřad městské části Prahy 20 (Horní Počernice), 

kde jsou zastávky na znamení již zavedeny. Dle OŽDP bylo registrováno spoustu 

stížností, převážně na linku 224, protože autobusy jezdící na této lince neobsahují 

dostatek tlačítek na zastavení. Další stížnosti se týkaly arogance řidičů, kteří některé 

zastávky projížděli, i když na zastávce někdo čekal, což je nepřípustné, protože řidič 

má povinnost zastavit, pokud někdo v zastávce čeká. V neposlední řadě mi bylo 

sděleno, že si občané městské části přejí, aby alespoň zastávka „Chvaly“ byla bez 

režimu na znamení, protože zde projíždí 13 linek. 

 

2.6.2 DOTAZNÍK PRO DOPRAVNÍ PODNIKY 

 

Tento dotazník byl rozeslán mezi různé dopravní podniky a dopravce jednotlivých krajů. 

Obdržel jsem celkem 8 odpovědí. Všechny kraje, ze kterých se mi dostalo odpovědí, 

využívají systém zastávek na znamení, viz graf 3.  

Graf 4. Existence zastávek na znamení v jiných krajích 

 

Všechny kraje se přiklánějí k rozšiřování zastávek na znamení, cituji: „Spíše pro 

rozšiřování s ohledem na vyšší plynulost jízdy spoje a úsporu času průjezdem 

zastávkou, kterou využívá minimum cestujících.“ Mezi hlavní argumenty zavádění 

zastávek na znamení patří také: „Krácení jízdních dob u zpožděných spojů,“ „úspora 

pohonných hmot, zrychlení cestovních dob, v případě všech zastávek na znamení 

jednotnost v systému.“   

Zavádění zastávek na znamení přináší i jisté nevýhody, a to zejména z pohledu 

cestujících. V dotazníku byly zmíněny problémy jako, cituji: „Snížení pohodlí a pocitu 

jistoty pro cestující – musí si hlídat svou stanici nebo být včas na zastávce a být již z 

dálky viditelný; oproti běžnému zastavení na zastávce bez znamení je to příčina vzniku 

potenciálního konfliktu mezi řidičem a cestujícím – zdroj stížností (neviděl mě, 
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nezastavil, nestiskl včas tlačítko “STOP”); nepříjemnost je to hlavně pro 

turisty/návštěvníky, kteří danou oblast tolik neznají; potřeba mít dobře osvětlené, 

označené a stavebně přehledné zastávky.“ 

Byl také vznesen dotaz, zdali systém zastávek na znamení přináší nějaké ušetření na 

nákladech. A dle dopravců k ušetření nákladů dochází, viz graf 4. 

 

Graf 5. Dotaz, zda dochází k ušetření nákladů 

 

Vznesen byl také velmi zajímavý dotaz ohledně projíždění zastávek, které nejsou na 

znamení. 75 % z dotázaných zodpovědělo, že pokud řidič vidí, že nikdo nebude 

vystupovat a nikdo se nenachází na zastávce, tak zastávku projíždí bez zastavení, což 

by podle provozního předpisu neměl. Na druhou stranu dochází k ušetření času a 

pohonných hmot a ke snížení emisí. 

 

Z mé strany byl osobně vznesen dotaz ohledně celoplošného zavedení zastávek na 

znamení na řidiče autobusu dopravního podniku. Jeho odpověď zněla, cituji: „Jsem pro 

celoplošné zavedení zastávek na znamení, jedinou podmínkou je, aby cestující dávali 

včas znamení, že chtějí vystupovat.“ 

 

Když porovnáme oba dotazníky, dospějeme k závěru, že zatímco u dopravních 

podniků je ohlas pozitivní, co se týče zavádění zastávek na znamení, tak u veřejnosti 

je tomu naopak. Většina cestujících si nepřeje celoplošné zavádění zastávek na 

znamení. Hlavním důvodem je obava ze špatné komunikace mezi řidičem a cestujícím. 

Nějací lidé uváděli, že se bojí nezastavení autobusu, i když budou stát na zastávce 

nebo si zmáčknou tlačítko pro výstup. Tuto nevýhodu uvedli také někteří dopravci, při 

položení otázky, zda vidí v systému zastávek na znamení nějaké nevýhody. Dalším 

důvodem je neinformovanost o zastávkách na znamení a neustále kontrolování trasy 

ze strany cestujících, aby náhodou nepřejeli svoji zastávku. 
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3 STANOVENÍ OBECNÝCH KRITÉRIÍ 

 

Na základě vyhodnocení těchto kritérií bude stanoveno, zda systém zastávek na znamení má 

nějaký přínos. Byla vybrána kritéria, která mají vliv na zastávky na znamení a na plynulý provoz 

v tomto systému. U každého kritéria je uvedena možnost jeho měření.    

 

 3.1 ZRYCHLENÍ SPOJŮ 

  

Jedním z hlavních důvodů celoplošného zavedení zastávek na znamení je především 

zrychlování spojů a to zejména, když má spoj zpoždění. Organizaci ROPID, která se 

problematikou zastávek na znamení zabývá, primárně nejde o zkrácení jízdní doby, ale 

právě o zmiňované dojíždění zpoždění. 

V ranních a odpoledních špičkách, kdy lidé jezdí do práce a z práce, se může stávat, 

že autobus může nabrat na některých velmi frekventovaných komunikacích až 

15minutové zpoždění. Díky zastávkám na znamení může toto zpoždění stáhnout i o 5 

minut, což je pro cestující určitě přínosnější. Nebudou se muset obávat, že nestihnou 

další spoj v případě, že přestupují nebo že přijdou pozdě do práce.  

Toto kritérium je měřitelné pomocí průzkumu. Když má autobus zpoždění, pozorujeme, 

zda pomocí projetí zastávek na znamení dojde k dojetí zpoždění a k jízdě dle jízdního 

řádu. 

 

3.2 UŠETŘENÍ NA NÁKLADECH 

 

Dle průzkumu na ČZU, který se zabýval tím, kolik stojí jednotlivé zastavení, bylo 

vypočteno, že každé zastavení a rozjetí autobusu stojí přibližně 1 Kč. Organizace 

ROPID spočítala, že celkový počet zastavení autobusu v zastávkách v Praze za rok je 

5 000 000. Z toho tedy vyplývá to, že za rok by se případně ušetřilo celkově až 

5 000 000 Kč, a to jenom při zastavování na zastávkách. Autobus ale také musí 

zastavovat na SSZ, takže k ušetřeným nákladům v zastávkách lze přičíst ušetřené 

náklady za každé zastavení na SSZ. 
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3.3 SNÍŽENÍ EMISÍ MHD [13] 

 

Důležitým faktorem pro měření emisí je nejen jízdní režim, ale také samotné prostředí, 

tedy zda se provádí měření v městském provozu nebo na dálkové lince mimo obec. 

Měření se provádí buďto přímo v provozu nebo se dá simulovat na dynamometru. 

Nejvíce emisí se obecně z automobilové dopravy produkuje při rozjíždění vozidla, což 

bezpochyby platí rovněž pro autobusovou dopravu. Dalším významným faktorem 

ovlivňující produkci emisí je také stáří vozu a jho seřízení a fakt, zda je motor 

v optimálním provozním zahřátí. Jelikož nejvíce emisí je produkováno při rozjezdu 

vozidla, je vhodným místem pro měření emisí okraj autobusové zastávky. Jediným 

problémem spočívá v tom, že autobusy, které projíždějí za sebou, mohou projet natolik 

blízko, že jsou získané hodnoty nerozlišitelné pro průjezd jednotlivých autobusů. Když 

porovnáme jednotlivé pohonné hmoty, tak zjistíme, že emise produkované vozidlem na 

zemní plyn jsou nižší než při provozu naftového autobusu. 

 

3.4 KOMFORT 

 

Pro cestující je komfort velkým a často i rozhodujícím faktorem, zda VHD využijí nebo 

ne. Ať už jde o zastávky a jejich postavení, nebo vybavení autobusů.  

Zastávky v Praze jsou vždy označeny zastávkovým sloupkem, který je červený. 

Některé zastávky jsou vybaveny „budkou,“ kam se člověk může schovat v případě 

nepříznivých meteorologických podmínek (déšť, sněžení, bouřka). Jedinou podmínkou 

těchto přístřešků je to, že musí být ze strany, odkud přijíždí autobus, průhledné, aby 

řidič viděl, zda nějací cestující čekají na autobus a v opačném případě, aby cestující 

viděl, zda už přijíždí autobus, na který čeká. Zbytek „budky“ může být polepen 

reklamami. Pokud je daná zastávka na znamení, tak by tak měla být také vyznačena.  

 

Otázkou komfortu je i vybavení autobusů. Dopravní podnik hlavního města Prahy 

neustále obměňuje svůj vozový park. Staré autobusy neustále nahrazují novější a 

novější typy. Jedním z důvodů je nedostatek tlačítek pro signalizaci řidiči, že cestující 

bude vystupovat na další zastávce. Dříve dopravní podnik měl ve svém vozovém parku 

Karosu B931 [14], všechny tyto autobusy již byly vyřazeny. Tento typ autobusu 

neobsahoval mnoho tlačítek „STOP“ a cestující byli nuceni s předstihem vstávat ze 

svých sedaček, jen kvůli zmáčknutí tlačítka. Nové typy SOR obsahují více tlačítek 

k vystoupení, a hlavně jsou umístěna na dobře dostupných místech. Autobusy také 

obsahují lepší elektronické informační panely, kde cestující snadněji vidí přehled 
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zastávek a zda jsou na znamení nebo ne [15]. Tlačítka na znamení jsou doplněna o 

snímače na dveřích, která rovněž slouží jako signalizace pro výstup. 

 

Otázka komfortu se nedá úplně měřit. Toto kritérium lze posoudit pomocí analýzy, a to 

oslovováním skupiny lidí a dotazováním, zda jsou autobusy, které momentálně 

dopravní podnik využívá pohodlné a jestli obsahují vše, co městský autobus potřebuje 

pro svůj provoz. Mezi tyto věci patří tlačítka „STOP,“ hlasová signalizace zastávek, 

informační LCD panel se seznamem zastávek. V neposlední řadě musí být autobus 

vybaven dostatkem sedadel a přídržných tyčí.  

 

Obrázek 4. Karosa B931 [zdroj: [18]]  



 

23 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. SOR NB 18 [zdroj: [19]] 

 

 

 3.5 SSZ [16][2] 

 

 Většina SSZ disponuje zařízením pro preferenci MHD. K preferenci se využívají jak 

inframajáky, tak přenos přes GNSS. Inframajáky bývají obvykle umístěny před a za 

křižovatkou. Jakmile inframaják detekuje blížící se vozidlo VHD, vyšle požadavek 

mikroprocesorovému řadiči, který je umístěn na křižovatce. Řadič požadavek vyhodnotí 

a upraví světelnou signalizaci na semaforu pro plynulé projetí křižovatkou.  

 Autobus není nucen zastavovat a znova se rozjíždět na SSZ, čímž dochází k ušetření 

nákladu a snížení emisí, které autobus produkuje při každém rozjezdu. Preferenčními 

systémy MHD se zabývala konference „Integrovaná doprava – mobilita měst i regionů,“ 

která se uskutečnila 22. listopadu 2013 na půdě Fakulty dopravní ČVUT v Praze. 

Konference se zabývala zejména tramvajemi, ale můžeme říci, že u autobusů by to 

fungovalo obdobně. Na této konferenci bylo řečeno, že na některých uzlech docházelo 

ke zpoždění 23 sekund, po zavedení preference to bylo pouze 10 sekund. V jiných 

úsecích došlo dokonce ke snížení čekací doby na SSZ z 24 sekund na sekundy 2. 

Pokud výsledky zobecníme, tak preferencí na SSZ se dosahuje průměrného poklesu 

zdržení před světelnou signalizací o 50-80 %, z toho na SSZ s absolutní preferencí až 

o 95-100 %. [22] 

 Existují dva druhy preference – absolutní a podmíněná preference. Absolutní 

preference znamená takový způsob řízení, který v běžném provozu umožní zcela 
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plynulý průjezd na světelně řízené křižovatce bez jakéhokoliv zastavení a zdržení všem 

vozidlům MHD (s výjimkou mimořádných situací, například při současném příjezdu více 

vozidel MHD). U zastávky MHD, která je situovaná těsně před křižovatkou, respektive 

v situacích, kde se vozidlo MHD přihlašuje v zastávce před zastavením nebo otevřením 

dveří, nemusí absolutní preference zajistit průjezd bez zdržení v případě občasných, 

byť výjimečných výskytů velmi dlouhých zastávkových pobytů. 

 Podmíněná preference znamená takový způsob řízení, který sice plynulý průjezd na 

světelně řízené křižovatce všem vozidlům MHD neumožní (některá vozidla budou 

zastavena a zdržena signálem stůj), avšak zajistí alespoň výrazný pokles zdržení a 

počtu zastavení vozidel MHD před SSZ ve srovnání s řízením bez preference. Míra 

podmíněné preference (respektive míra jejího přiblížení absolutní preferenci) pak závisí 

na konkrétním řešení a na způsobu řízení dané křižovatky. 

 

 3.6 DOPRAVNÍ PROVOZ 

 

 Systém zastávek na znamení se bude v dopravním provozu chovat pokaždé jinak, 

protože dopravní provoz je velmi proměnlivé kritérium. Je měřen pomocí intenzit 

dopravy. Čím větší je intenzita dopravy, tím větší je zde provoz a může docházet ke 

kongescím. V takovém momentě jízdní řád počítá se zpožděním a může docházet 

k tomu, že je autobus po celou dobu své jízdy zpožděný. V opačném případě, když je 

provoz plynulý nebo nedochází k žádným komplikacím v provozu, může být autobus 

dle JŘ předjetý a musí na některé zastávce čekat. Roční průměr denních intenzit 

v úseku, kde byl prováděn průzkum se pohybuje mezi 9000 a 10100 voz/24h [17]. 

Úsek, kde byl prováděn průzkum patří mezi úseky s nejvyšší denní intenzitou v Praze. 

Intenzitou dopravy v Praze se zabývá technická správa komunikací. 

 

 3.7 VYTÍŽENOST LINKY 

 

 Dalším z obecných kritérií pro zavádění systému zastávek na znamení je vytíženost 

linek, která se měří stylem, kolik lidí vystoupí a nastoupí na jednotlivých zastávkách 

dané linky. V našem případě nám vytíženost linek poskytuje jiné informace. Vytíženost 

linky nám udává, že čím více je linka zatížená, tedy je na ní velký obrat cestujících, tak 

bude autobus zastavovat nejspíše na každé zastávce. To způsobí, že autobus bude 

déle čekat v zastávce, než lidé nastoupí a vystoupí. 

 Zvláštním případem, kdy autobus může čekat delší dobou v zastávce je, když 

nastupuje nebo vystupuje člověk na vozíčku, protože řidič musí přijít k prostředním 
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dveřím a umožnit vozíčkáři nástup nebo výstup pomocí vytažení plošiny. Tento zvláštní 

případ nelze z dostupných dat vyhodnotit. 

 

 3.8 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

 

 Jedním z kritérií, na které je potřeba brát zřetel, je zohlednění chování systému 

v případě mimořádné situace. Příkladem může být letošní epidemie koronaviru. 

Jakmile tato epidemie vypukla, bylo vyhlášeno, že řidiči musí povinně zastavovat na 

každé zastávce, bez ohledu na to, jestli je to zastávka na znamení nebo ne. Důvodem 

bylo snížení přenosu viru pomocí tlačítek. Přínos tohoto opatření však nelze objektivně 

posoudit.  

Nevýhodou zavedení tohoto opatření bylo to, že autobus musel zastavovat v každé 

zastávce, tudíž nedocházelo k šetření na nákladech za každé zastavení autobusu 

v zastávce. Zároveň nemohlo ani dojít ke snížení emisí, které autobus produkuje, právě 

kvůli již zmiňovanému rozjíždění se. V neposlední řadě, když docházelo ke zpoždění 

autobusu vůči jízdnímu řádu, nemohlo dojít k dojetí zpoždění, protože autobus musel 

zastavovat v každé zastávce, a to i když byla na znamení.  

 

 

4 PRŮZKUM NA VYBRANÉ LINCE 

 

Pro tento průzkum byla vybrána linka č. 163. Linka byla vybrána z důvodu průjezdu oblastí, 

kde je spoustu zastávek na znamení, zároveň tento spoj projíždí oblastí, kde dochází k častým 

kongescím a několikaminutovým zpožděním. Linka jede ze zastávky „Depo Hostivař“ do 

zastávky „Sídliště Rohožník.“ Celková jízdní doba dle serveru idos.cz se pohybuje mezi 30 a 

33 minutami v pracovní dny, záleží na denní době a na směru jízdy. O víkendu se jízdní doba 

pohybuje mezi 28 a 30 minutami. Ve špičce linka jezdí 3x – 4x do hodiny a v sedle pouze 2x. 

O víkendu jezdí linka 2x za hodinu. 17 z 23 zastávek na trase je na znamení. Většinu spojů 

zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. Některé brzké a pozdní večerní spoje nezajíždějí do zastávky 

„Obchodní centrum Štěrboholy,“ a to z důvodu, že je v tuto dobu obchodní centrum zavřeno, 

tudíž by tato zastávka byla obsluhována zbytečně. Průzkum byl proveden jak v pracovní den, 

tak o víkendu. Následně byly průzkumy porovnány. 
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4.1 PRŮZKUM NA LINCE O VÍKENDU 

 

Průzkum byl proveden v neděli 5.7.2020. Začátek průzkumu byl v 16:28 ze zastávky „Depo 

Hostivař.“ Jízdní doba dle jízdního řádu na serveru idos.cz měla být 30 minut. Reálná jízdní 

doba byla 31 minut. V první části trasy došlo mezi zastávkami „Průmyslová“ - „Ústřední“ ke 

zpoždění spoje z důvodu vyčkávání na SSZ (72 s). Avšak, jak můžeme vidět v tabulce 3, na 

zastávce „Rtyňská“ bylo zpoždění dojeto, právě díky nezastavování v zastávkách na znamení. 

V druhé polovině trasy, konkrétně mezi zastávkami „Běchovice“ a „Na Vaňhově“ nabral spoj 

minutové zpoždění, které už se nepodařilo dojet z důvodu častého zastavování na zastávkách. 

Autobus celkově zastavil na 9 ze 17 zastávek na znamení. Střední doba zdržení v zastávce 

byla 15,7 s. Při projetí všech zastávek na znamení, kde autobus nezastavil, se ušetřilo 126 

vteřin. Průměrná doba zdržení na SSZ činila 33,5 s.  

V opačném směru spoj vyjel v 17:07. Jízdní doba dle serveru idos.cz trvá v tomto směru o 2 

minuty méně, tedy 28 minut. Reálná jízdní doba činila 29 minut. V úseku mezi zastávkami 

„Rápošovská“ – „Újezd nad Lesy“ došlo ke vzniku jednominutového zpoždění, které bylo 

dojeto až zastávce „Štěrboholy.“ Finální minutové zpoždění, s kterým přijel autobus na 

konečnou zastávku, nabral na předposlední zastávce „Malešická továrna.“ Autobus zastavil 

na 8 ze 17 zastávek na znamení. Střední hodnota doby zastavení v zastávce byla 16,4 s. V 

uvážení projetí všech zastávek na znamení, kde autobus nezastavil, se ušetřilo 148 vteřin. 

Průměrná hodnota doby zdržení na SSZ činila 14,3 s. 

V neposlední řadě je důležité uvést, že v průběhu průzkumu nedocházelo na trase k žádným 

kongescím.  

Když si to shrneme, tak při jízdě z „Depa Hostivař“ došlo k ušetření 126 vteřin a 8 Kč, kdy 

autobus nezastavil v zastávce na znamení. V opačném směru bylo ušetřeno 148 vteřin a 9 Kč.   

Dohromady bylo na jednom obratu tohoto spoje ušetřeno 17 Kč. 
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Tabulka 3. Průzkum na lince o víkendu směr Depo Hostivař > Sídliště Rohožník [zdroj: 

vlastní] 

 

Tabulka 4. Průzkum na lince o víkendu směr Sídliště Rohožník > Depo Hostivař [zdroj: 

vlastní] 

 

 

4.2 PRŮZKUM V PRACOVNÍ DEN 

 

Průzkum byl proveden dne 13.7.2020 s odjezdem ze zastávky „Depo Hostivař“ ve 13:50. 

Jízdní doba dle serveru idos.cz měla trvat 33 minut. Reálná jízdní doba ovšem byla 34 minut. 

Autobus hned zpočátku trasy nabral dvouminutové zpoždění v úseku mezi zastávkami 

„Průmyslová“ – „Ústřední,“ a to z důvodu vyčkávání na SSZ (186 s). Toto zpoždění bylo, právě 

čas dle JŘ [hh:mm] skutečný čas [hh:mm] zastavení (ano/ne) doba zastavení v zastávce [s] doba zdržení na ssz [s]

Depo Hostivař 16:28 16:28 ano 23

Malešická továrna x 16:29 16:29:55 ne 0

Na Homoli x 16:30 16:30:20 ano 10

Průmyslová x 16:31 16:31:35 ano 18

Ústřední x 16:33 16:34:55 ano 10 72

Obchodní centrum Štěrboholy 16:35 16:36:05 ano 13

Štěrboholy x 16:37 16:39:15 ne 0 43

Škola Štěrboholy x 16:38 16:39:36 ano 12

Drobná x 16:39 16:40:20 ne 0

Novoštěrboholská x 16:40 16:41:03 ne 0

Rtyňská x 16:42 16:42:25 ne 0

Svatoňovická x 16:43 16:43:06 ne 0

Dolní Počernice 16:44 16:44:30 ano 20 10

Nádraží Běchovice x 16:47 16:47:20 ano 17

Běchovice 16:49 16:49:43 ano 76

Na Vaňhově x 16:50 16:51:51 ne 0

Blatov x 16:52 16:53:37 ano 29

Rápošovská x 16:53 16:55:01 ne 0

Újezd nad Lesy 16:54 16:55:40 ano 14

Sudějovická x 16:55 16:56:58 ano 14 9

Zbyslavská x 16:56 16:57:58 ano 12

Rohožnická x 16:57 16:59:02 ano 12

Sídliště Rohožník 16:58 16:59:52 ano 0

čas dle JŘ [hh:mm] skutečný čas [hh:mm] zastavení (ano/ne) doba zastavení v zastávce [s] doba zdržení na ssz [s]

Sídliště Rohožník 17:07 17:06:43 ano 22

Rohožnická x 17:08 17:07:45 ne 0

Zbyslavská x 17:09 17:08:28 ne 0

Sudějovická x 17:10 17:09:08 ano 14

Újezd nad Lesy 17:11 17:10:23 ano 12 24

Rápošovská x 17:11 17:12:08 ano 10

Blatov x 17:13 17:13:30 ano 14

Na Vaňhově x 17:15 17:15:12 ne 0

Běchovice 17:16 17:16:16 ano 62

Nádraží Běchovice x 17:18 17:19:28 ano 16

Dolní Počernice 17:21 17:22:08 ano 15

Svatoňovická x 17:22 17:23:05 ne 0

Rtyňská x 17:23 17:24:07 ne 0

Novoštěrboholská x 17:24 17:25:15 ne 0

Drobná x 17:25 17:26:07 ano 16

Škola Štěrboholy x 17:26 17:26:55 ne 0

Štěrboholy x 17:27 17:27:12 ano 18

Obchodní centrum Štěrboholy 17:29 17:29:04 ano 25

Ústřední x 17:31 17:31:33 ne 0

Průmyslová x 17:32 17:32:54 ne 0 7

Na Homoli x 17:33 17:33:38 ano 14

Malešická továrna x 17:33 17:34:28 ano 20

Depo Hostivař 17:35 17:36:30 ano 0 12
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díky čtyřem projetým zastávkám na znamení, dojeto v zastávce „Rtyňská,“ kdy už spoj jel na 

čas. Ovšem do zastávky „Dolní Počernice“ spoj přijel s jednominutovým zpožděním, které bylo 

způsobeno opětovným čekáním na SSZ (52 s). Toto zpoždění už se řidiči nepodařilo stáhnout, 

a tak přijel do konečné zastávky se zpožděním právě jedné minuty. Spoj celkově zastavil na 8 

ze 17 zastávkách na znamení. Střední hodnota doby zastavení v zastávce byla 11,9 s. Při 

projetí všech zastávek na znamení se ušetřilo 107 vteřin. Průměrná hodnota doby zdržení na 

SSZ činila 53,4 vteřin. 

V opačném směru autobus vyjížděl ve 14:33 ze „Sídliště Rohožník.“ Plánovaná jízdní doba 

dle serveru idos.cz měla být 32 minut. Reálná jízdní doba nakonec činila 33 minut. Spoj hned 

od svého výjezdu z počáteční stanice jel v jednominutovém zpoždění, které dojel až na 

zastávce „Běchovice.“ Poté jel celou dobu na čas, pouze před poslední zastávkou musel čekat 

65 vteřin na SSZ, kvůli kterým přijel na konečnou zastávku s minutovým zpožděním, což bych 

nepovažoval za výrazné zpoždění. Autobus zastavil celkem na 10 ze 17 zastávek na znamení. 

Střední hodnota doby zastavení v zastávce činila 15,8 s. Díky nezastavování na zastávkách 

na znamení bylo ušetřeno 111 vteřin. Průměrná doba zdržení na SSZ byla 33,7 s. 

I když byl průzkum proveden v odpoledních hodinách a autobus projíždí velmi frekventovanou 

Komunikací, tak na trase nedošlo k žádné kongesci. 

Na trase ze zastávky „Depo Hostivař“ bylo ušetřeno 107 vteřin a 9 Kč. V opačném směru bylo 

ušetřeno 111 vteřin a 7 Kč. Dohromady bylo na jednom obratu tohoto spoje ušetřeno 16 Kč. 

Tabulka 5. Průzkum provedený na lince v pracovní den směr Depo Hostivař > Sídliště 

Rohožník [zdroj: vlastní] 

čas dle JŘ [hh:mm] skutečný čas [hh:mm] zastavení (ano/ne) doba zastavení v zastávce [s] doba zdržení na ssz [s]

Depo Hostivař 13:50 13:50:45 ano 20 0

Malešická továrna x 13:52 13:53:04 ne 0 0

Na Homoli x 13:53 13:53:40 ano 6 0

Průmyslová x 13:54 13:54:38 ne 0 0

Ústřední x 13:56 13:58:18 ano 8 111

Obchodní centrum Štěrboholy 13:58 14:00:55 ano 13 75

Štěrboholy x 14:01 14:03:18 ne 0 0

Škola Štěrboholy x 14:02 14:03:38 ne 0 0

Drobná x 14:03 14:04:02 ne 0 0

Novoštěrboholská x 14:04 14:04:50 ne 0 0

Rtyňská x 14:06 14:06:25 ano 8 0

Svatoňovická x 14:07 14:07:19 ne 0 0

Dolní Počernice 14:08 14:09:20 ano 9 52

Nádraží Běchovice x 14:11 14:12:38 ano 17 18

Běchovice 14:14 14:15:03 ano 14 0

Na Vaňhově x 14:15 14:16:23 ano 7 0

Blatov x 14:17 14:18:28 ano 14 0

Rápošovská x 14:18 14:20:04 ano 16 11

Újezd nad Lesy 14:19 14:21:17 ano 14 0

Sudějovická x 14:20 14:22:26 ne 0 0

Zbyslavská x 14:21 14:23:08 ano 9 0

Rohožnická x 14:22 14:24:05 ne 0 0

Sídliště Rohožník 14:23 14:24:37 ano 0 0
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Tabulka 6. Průzkum provedený na lince v pracovní den směr Sídliště Rohožník > Depo 

Hostivař [zdroj: vlastní] 

 

Když porovnáme průzkum provedený o víkendu a průzkum, který byl proveden v pracovní den, 

zjistíme, že se od sebe moc neliší, ale v tomto případě hodně záleželo na denní době. Ve 

směru z „Depa Hostivař“ dojde ke vzniku dvouminutového zpoždění ve stejném úseku, a to 

mezi zastávkami „Průmyslová“ a „Ústřední.“ Toto zpoždění je při projetí v obou případech 

stejných zastávek na znamení dojeto. Oba dva spoje poté přijeli do konečné stanice 

s minutový zpožděním. O víkendu bylo z neznámého důvodu zpoždění nabráno v zastávce 

„Běchovice,“ kde autobus stál 76 sekund. V pracovní den bylo zpoždění způsobeno čekáním 

na SSZ před zastávkou „Dolní Počernice.“ 

V opačném směru byla situace lehce odlišná. Spoj o víkendu jel zpočátku trasy na čas, avšak 

v zastávce „Běchovice“ z nepochopitelného důvodu čekal 62 vteřin, přitom byl v zastávce na 

čas dle JŘ. Kvůli čekání v zastávce vzniklo na trase minutové zpoždění. V pracovní den spoj 

nabral dvouminutové zpoždění v zastávce „Rápošovská,“ zpoždění bylo, díky skvělému stylu 

jízdy řidiče dojeto v zastávce „Běchovice.“  Úsek mezi zastávkami „Ústřední“ a „Průmyslová,“ 

kde se většinou čeká na SSZ, se podařilo projet plynule, a tak zpoždění vzniklo pouze 

minutové, a to na posledních dvou zastávkách. Spoj tedy v obou případech dojel do konečné 

stanice s minutovým zpožděním. 

 

 

 

 

 

čas dle JŘ [hh:mm] skutečný čas [hh:mm] zastavení (ano/ne) doba zastavení v zastávce [s] doba zdržení na ssz [s]

Sídliště Rohožník 14:33 14:33:49 ano 20

Rohožnická x 14:34 14:34:58 ne 0

Zbyslavská x 14:35 14:35:39 ne 0

Sudějovická x 14:36 14:36:18 ano 15

Újezd nad Lesy 14:37 14:38:20 ano 21 14

Rápošovská x 14:37 14:39:15 ano 9

Blatov x 14:39 14:40:25 ano 14

Na Vaňhově x 14:41 14:42:08 ne 0

Běchovice 14:43 14:43:02 ano 12

Nádraží Běchovice x 14:45 14:45:40 ano 14 30

Dolní Počernice 14:48 14:48:38 ano 27 10

Svatoňovická x 14:49 14:49:48 ne 0

Rtyňská x 14:50 14:50:53 ano 13

Novoštěrboholská x 14:52 14:52:42 ano 9

Drobná x 14:53 14:53:45 ano 11

Škola Štěrboholy x 14:54 14:54:29 ne 0

Štěrboholy x 14:55 14:54:50 ano 12

Obchodní centrum Štěrboholy 14:57 14:57:21 ano 17 27

Ústřední x 15:00 15:00:02 ne 0 20

Průmyslová x 15:02 15:02:18 ne 0 70

Na Homoli x 15:03 15:03:04 ano 12

Malešická továrna x 15:03 15:03:59 ano 7

Depo Hostivař 15:05 15:06:45 ano 0 65
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4.3 PRŮZKUM POSKYTNUTÝ ORGANIZACÍ ROPID 

 

Organizací ROPID, která se zabývá vytvářením JŘ, mi byl poskytnut průzkum, který mi 

posloužil k ověření mého průzkumu. Průzkum byl proveden v období 3.10.2017 – 23.10.2018. 

I když průzkum nebyl datumově aktuální, bylo možné ho použít, protože na trase nedošlo 

k žádným významným změnám, pouze přibyla jedna zastávka na znamení („Svatoňovická“). 

Průzkum byl proveden ve středu, tudíž všechny tabulky náleží tomuto dni. 

Z průzkumu lze vyčíst, že na trase nedochází ke zpoždění pouze ve špičce. Největší zpoždění 

nabírá autobus v úseku „Nádraží Běchovice“ – „Běchovice.“ Toto zpoždění je způsobováno 

SSZ, zejména na křižovatce „Mladých Běchovic“ – „Českobrodská,“ druhou ne tak 

problémovou křižovatkou je „Do Říčan“ – „Českobrodská.“ Jelikož zde nejsou vyhrazené pruhy 

pro autobusy, tak musí spoje čekat v koloně aut. Ulice „Českobrodská“ tvoří významné spojení 

centra Prahy s obcemi na okraji Prahy, tudíž tímto směrem jezdí mnoho automobilů a intenzity 

křižovatek jsou na hraničních hodnotách. Velikost zpoždění se také liší denní dobou a směrem, 

kterým autobus jede. Nejvyšší zpoždění spoj nabírá v ranních hodinách směrem do stanice 

„Depo Hostivař“ a v odpoledních hodinách v opačném směru. Důvodem jsou cesty lidí 

pracujících v Praze, kteří dojíždějí z okolních obcí za Prahou. Většina lidí využívá automobil 

místo VHD. 

V tabulce 7 můžeme vidět spoj, který vyjel ze zastávky „Depo Hostivař“ na čas dle jízdního 

řádu. Spoj nabral zpoždění už v zastávce „Na Homoli.“ V zástavce „Ústřední“ měl autobus už 

dvouminutové zpoždění, které bylo nejspíše způsobené čekáním na SSZ před zmíněnou 

zastávkou. Poté jel autobus se zpožděním nejvíce 2 minuty. K největšímu zpoždění dochází 

v již zmiňovaném úseku mezi zastávkami „Nádraží Běchovice“ – „Běchovice,“ kde spoj, k již 

dvouminutovému zpoždění, nabral dalších 9 minut, a to kvůli čekání na SSZ. Zpoždění už bylo 

nemožné stáhnout, a tak přijel autobus do konečné stanice se zpožděním 11 minut.  

V tabulce 8 lze vidět zmiňované zpoždění ve směru ze zastávky „Sídliště Rohožník.“ Spoj vyjel 

na čas v 7:34, avšak do konečné dorazil téměř po hodině a 15 minutách. Zpoždění bylo 

nabráno zejména v úseku „Na Vaňhově“ – „Dolní Počernice,“ kde autobus měl tento úsek 

projet za 8 minut, ale trvalo mu to 19 minut. Další zpoždění poté nabral z neznámého důvodu 

mezi zastávkami „Novoštěrboholská“ a „Drobná.“ Do konečné spoj dorazil se zpožděním 39 

minut. Takové zpoždění způsobí, že další spoj, který vyjíždí ze zastávky „Depo Hostivař“ také 

nepojede na čas a bude mít určité zpoždění. Jedinou denní dobou, kdy autobus nejezdí 

zpožděn je ve večerních hodinách.  
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Tabulka 7. Zpoždění spoje v sedle. [zdroj: ROPID průzkum] 

 

 

 

 

 

54/SdN

Plán Skut.

1071 Depo Hostivař 10:55 10:55

358 Malešická továrna x 10:57 10:57

404 Na Homoli x 10:58 10:59

389 Průmyslová x 10:59 11:00

741 Ústřední x 11:01 11:03

1014 Obchodní centrum Štěrboholy11:03 11:05

794 Štěrboholy x 11:06 11:08

793 Škola Štěrboholy 11:07 11:09

820 Drobná x 11:08 11:10

742 Novoštěrboholská x 11:09 11:11

1161 Rtyňská x 11:11 11:12

97 Dolní Počernice 11:13 11:15

448 Nádraží Běchovice 11:16 11:18

28 Běchovice 11:19 11:29

432 Na Vaňhově x 11:20 11:30

36 Blatov x 11:22 11:32

3008 Rápošovská x 11:23 11:34

811 Újezd nad Lesy 11:24 11:35

719 Sudějovická x 11:25 11:36

903 Zbyslavská x 11:26 11:37

621 Rohožnická x 11:27 11:38

1016 Sídliště Rohožník 11:28 11:39

Pořadí/Typ

Zastávka
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Tabulka 8. Zmiňované zpoždění 39 minut. [zdroj: ROPID průzkum] 

 

5 POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ 

 

V první řadě musí být zmíněno, že časy odjezdů v době průzkumu poskytnutého od 

organizace ROPID a mého průzkumu se mírně liší, protože došlo k úpravě JŘ. Nicméně jízdní 

doba zůstala zachována.  

Mému průzkumu se nejvíce přibližuje spoj s odjezdem ze zastávky „Depo Hostivař“ v 13:55, 

dle průzkumu od ROPIDu. Situace na tomto spoji je velmi podobná mému průzkumu, kde 

autobus nabral zpoždění mezi zastávkami „Průmyslová“ a „Ústřední.“ Zpoždění činilo 2 minuty. 

Toto zpoždění však bylo dojeto a v zastávce „Dolní Počernice“ byl spoj dokonce o více než 

minutu dříve. Avšak poté autobus nabral opět zpoždění, kvůli čekání na SSZ v již 

zmiňovanému úseku mezi zastávkami „Nádraží Běchovice“ a „Běchovice.“ Nakonec spoj dojel 

do konečné pouze s minutovým zpožděním. 

 

 

 

56/Sd

Plán Skut.

1016 Sídliště Rohožník 7:34 7:34

621 Rohožnická x 7:35 7:36

903 Zbyslavská x 7:36 7:37

719 Sudějovická x 7:37 7:38

811 Újezd nad Lesy 7:38 7:40

36 Blatov x 7:40 7:42

432 Na Vaňhově x 7:43 7:56

28 Běchovice 7:45 8:07

448 Nádraží Běchovice 7:48 8:12

97 Dolní Počernice 7:51 8:15

1390 Svatoňovická x 7:52 8:17

1161 Rtyňská x 7:53 8:19

742 Novoštěrboholská x 7:55 8:20

820 Drobná x 7:56 8:31

793 Škola Štěrboholy 7:57 8:33

794 Štěrboholy x 7:58 8:34

1014 Obchodní centrum Štěrboholy8:00 8:38

741 Ústřední x 8:03 8:40

389 Průmyslová x 8:05 8:43

404 Na Homoli x 8:06 8:44

358 Malešická továrna x 8:07 8:45

1071 Depo Hostivař 8:09 8:48

Pořadí/Typ

Zastávka
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Tabulka 9. Průzkum dle organizace ROPID s odjezdem v 13:55 ze zastávky Depo Hostivař 

[zdroj: ROPID průzkum] 

 

V opačném směru se mému průzkumu nejvíce podobá spoj s odjezdem ve 14:38 z konečné 

zastávky „Sídliště Rohožník.“ Spoj byl až do zastávky „Běchovice“ na všech předchozích 

zastávkách vždy o minutu dříve, než by měl podle JŘ být. Na již několikrát zmiňovaném úseku 

„Běchovice“ – „Nádraží Běchovice“ spoj opět nabral minutové zpoždění, které ale díky 

zastávkám na znamení ve výsledku dohnal a do konečné zastávky přijel dokonce o minutu 

dříve.  

Z průzkumů lze vyvodit, že trasu lze projet bez většího zdržení. 

 

 

 

 

 

 

52/SdN

Plán Skut.

1071 Depo Hostivař 13:55 13:55

358 Malešická továrna x 13:57 13:57

404 Na Homoli x 13:58 13:57

389 Průmyslová x 13:59 13:58

741 Ústřední x 14:01 14:03

1014 Obchodní centrum Štěrboholy14:03 14:04

794 Štěrboholy x 14:06 14:07

793 Škola Štěrboholy 14:07 14:07

820 Drobná x 14:08 14:08

742 Novoštěrboholská x 14:09 14:11

1161 Rtyňská x 14:11 14:12

97 Dolní Počernice 14:13 14:12

448 Nádraží Běchovice 14:16 14:16

28 Běchovice 14:19 14:21

432 Na Vaňhově x 14:20 14:22

36 Blatov x 14:22 14:23

3008 Rápošovská x 14:23 14:24

811 Újezd nad Lesy 14:24 14:25

719 Sudějovická x 14:25 14:26

903 Zbyslavská x 14:26 14:27

621 Rohožnická x 14:27 14:28

1016 Sídliště Rohožník 14:28 14:29

Pořadí/Typ

Zastávka



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10. Průzkum dle organizace ROPID v opačném směru [zdroj: ROPID průzkum] 

 

Pro důkladnější posouzení by bylo zapotřebí provedení rozsáhlejšího průzkumu, který by 

umožňoval vyhodnotit změnu střední hodnoty jízdní doby na základě počtu 

zastavení/nezastavení v zastávkách.  

Na průzkum mělo vždy velký vliv hlavně SSZ, a to jak o víkendu, tak i v pracovní den. Na SSZ 

došlo k výraznému zpoždění, které je zmíněno výše. Co se týče průzkumu o víkendu, řidič jel 

ukázkově a nepředváděl žádné excesy. Stal se pouze jeden menší incident před zastávkou 

„Ústřední.“ Zastávka je umístěna těsně před SSZ a autobus na křižovatce musí stát v levém 

odbočovacím pruhu. Ve chvíli, kdy řidič již najížděl právě do onoho odbočovacího pruhu, 

nepozorní cestující zmáčkli tlačítko, a on tak musel rychle strhnout volant a zastavil těsně za 

zastávkou. Nedošlo tedy naštěstí k ničemu vážnému a příčinou tohoto incidentu byli pouze 

cestující, kteří nedali řidiči včas najevo, že chtějí vystoupit. 

V pracovní den byla jízda autobusem pokojná. Bylo znát, že řidič má trasu perfektně 

zmapovanou, takže ho nic nepřekvapilo. Po celou dobu jízd v obou směrech nevznikly na trase 

žádné mimořádnosti.  

Dopravní provoz byl v obou případech mírný a na trase nedocházelo k žádným kongescím, 

což bylo velice zvláštní, protože se jedná o velmi frekventovanou komunikaci. Týden po 

52/SdN

Plán Skut.

1016 Sídliště Rohožník 14:38 14:38

621 Rohožnická x 14:39 14:38

903 Zbyslavská x 14:40 14:39

719 Sudějovická x 14:41 14:40

811 Újezd nad Lesy 14:42 14:41

36 Blatov x 14:44 14:43

432 Na Vaňhově x 14:46 14:45

28 Běchovice 14:48 14:47

448 Nádraží Běchovice 14:50 14:51

97 Dolní Počernice 14:53 14:54

1390 Svatoňovická x 14:54 14:56

1161 Rtyňská x 14:55 14:57

742 Novoštěrboholská x 14:57 14:58

820 Drobná x 14:58 14:59

793 Škola Štěrboholy 14:59 15:00

794 Štěrboholy x 15:00 15:01

1014 Obchodní centrum Štěrboholy15:02 15:03

741 Ústřední x 15:05 15:05

389 Průmyslová x 15:07 15:07

404 Na Homoli x 15:08 15:08

358 Malešická továrna x 15:09 15:09

1071 Depo Hostivař 15:11 15:10

Pořadí/Typ

Zastávka
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průzkumu, tedy v pátek odpoledne, jsem projížděl znovu křižovatkou „Do Říčan“ – 

„Českobrodská,“ pouze jinou linkou autobusu, a strávil jsem zde necelých 5 minut čekáním na 

SSZ. Můžeme tedy říci, že to, že jsem se při svém průzkumu nesetkal s žádným zpožděním, 

bylo pouze výjimkou. 

Na lince svoje služby poskytuje společnost ARRIVA CITY s.r.o., takže na všech spojích má 

svoje autobusy. V mém případě jsem jel vozem SOR NB12 a Irisbus Crossway LE 12M. Obě 

tato vozidla disponují velkým počtem tlačítek „STOP.“ Vozidlo Irisbus má dokonce zvukové i 

ohlášení, v podobě zvuku zvonku, pokud někdo zmáčkne tlačítko pro výstup.  

Vytíženost linky nebyla vůbec vysoká, což lze vidět v tabulkách výše. Když už došlo 

k zastavení na zastávce, čas strávený na zastávce nebyl v žádném případě nijak vysoký, 

výjimkou bylo pouze to, když byl autobus předjetý a musel čekat na zastávce dle JŘ. 

Průzkum byl proveden až po zrušení zastavování na všech zastávkách, kvůli koronaviru, tudíž 

nebyl z pohledu jakýchkoliv mimořádných okolností ovlivněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. SOR NB 12 [zdroj:[20]] 
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Obrázek 7. Irisbus Crossway LE 12M [zdroj: [21]] 

 

6 POSOUZENÍ ÚČELNOSTI ZASTÁVEK NA ZNAMENÍ 

 

V této kapitole bakalářské práce jsou vyhodnocena kritéria z kapitoly 3 a posouzena na lince 

163. Kritéria jsou shrnuta v tabulce 11. Hlavním cílem je celoplošné zavedení zastávek na 

znamení v celé Praze. 

Tabulka 11. Posouzení kritérií na lince 163 [zdroj: vlastní] 

 

Prvním bodem je jízdní doba, která se v mém případě výrazně nelišila od JŘ dle dopravního 

podniku. V průzkumu ale můžeme vidět, že díky zastávkám na znamení dochází k dojíždění 

zpoždění, tudíž autobus nejede celou svoji trasu se zpožděním. Jsou zde případy, kdy autobus 

JÍZDNÍ DOBA

NÁKLADY

EMISE

KOMFORT

SSZ

DOPRAVNÍ PROVOZ

VYTÍŽENOST

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

preference MHD není zajištěna

velký vliv má denní doba

autobus nestrávil v zastávkách velké množství času

situace po koronaviru

POSOUZENÍ KRITÉRIÍ NA LINCE 163

na základě průzkumu dochazí ke zrychlení spoje/dojíždění zpoždění

při obratu jednoho spoje se ušetří 34 Kč

snížení emisí nebylo možné posoudit z důvodu absence měřicí techniky

dostatek tlačítek "STOP"
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měl dvouminutové zpoždění, způsobené čekáním na SSZ, avšak při projetí dalších zastávek 

na znamení zpoždění dojel. 

V uvážení, že linka 163 nezastaví na žádné ze svých sedmnácti zastávek na znamení, se 

ušetří 17 Kč za každé nezastavení. Jak už bylo uvedeno v kapitole 3, každé zastavení stojí 1 

Kč. Při obratu jednoho spoje by se ušetřilo celkově 34 Kč, pokud by autobus nezastavoval na 

zastávkách na znamení ani při cestě zpět.  

Otázka snížení emisí nebylo možné posoudit, protože nebyl přístup k žádné měřicí technice. 

K měření emisí dochází v garážích dopravního podniku.  

Čtvrtým kritériem byl komfort cestujících. Všechny autobusy, které jezdí na lince 163, jsou 

majetkem společnosti ARRIVA CITY s.r.o., tudíž patří mezi ty modernější v Praze. Vozidla jsou 

vybavena velkým množstvím tlačítek „STOP,“ u některých vozů se tlačítko nachází dokonce i 

na stropě. Autobusy jsou dále vybaveny LCD panely, na kterých cestující vidí přehled zastávek 

a zda je zastávka, kde se chystají vystoupit, na znamení, nebo ne. Všechny zastávky na 

znamení, které jsou na trase, jsou tedy přehledně vyznačeny. 

Většinu zpoždění, které bylo na lince způsobeno, mělo na svědomí SSZ. Linka projíždí na 

svém začátku trasy velmi frekventovanými křižovatkami, kde preference MHD není plně 

zajištěna, tudíž zde autobus může ztratit až 2 minuty či více.  

Co se týče dopravního provozu, tak u něj zejména záleží, jaká je denní doba. K největším 

kongescím dochází v ranní a odpolední špičce. Hlavním důvodem je, že spousta lidí, kteří 

pracují v Praze a dojíždí z okolí hlavního města autem skrz oblast, kudy projíždí linka 163, 

nechtějí cestovat MHD a radši spoléhají na auto. U některých křižovatek by bylo v uvážení, 

zda nezavést dodatečné vyhrazené pruhy pro autobusy. Na druhou stranu např. u křižovatek 

„Do Říčan“ – „Českobrodská“ a „Mladých Běchovic“ – „Českobrodská“ by to nejspíše nebylo 

možné z důvodu zástaveb po stranách silnice. 

V obou průzkumech mnou provedených nebyla linka nijak zvláštně vytížená, ale dá se 

předpokládat, že v ranní a odpolední špičce tomu bude jinak a autobus bude muset v zastávce 

déle čekat, než všichni cestující do vozu nastoupí a vystoupí. V případě, kdy do vozu nastupuje 

hodně lidí, je vhodné mít vozidlo s více dveřmi, aby se počet nastupujících rozdělil rovnoměrně 

a u dveří se nevytvářela fronta. 

V mém případě už byla zrušena opatření zavedená s pandemií koronaviru. Tudíž do autobusu 

už se mohlo nastupovat všemi dveřmi a řidič už nebyl povinen zastavovat na zastávkách na 

znamení, jako tomu bylo v průběhu koronakrize. Lze předpokládat, kdyby zde byla situace, že 

by řidiči byli nuceni zastavovat v každé zastávce nehledě na to, jestli je na znamení nebo ne, 
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tak by k dojíždění zpoždění nemuselo dojít, ale to je pouze v mimořádné situaci, kterou tato 

byla. 

 

6.1 SWOT ANALÝZA NÁVRHU CELOPLOŠNÉHO ZAVEDENÍ 

ZASTÁVEK NA ZNAMENÍ 

 

Tabulka 12. SWOT Analýza [zdroj: vlastní] 

 

Na základě analýzy a průzkumu byly stanoveny výhody a nevýhody formou SWOT analýzy. 

Všechna současná pozitiva a negativa, tak i příležitosti a hrozby do budoucna jsou uvedena 

v tabulce 12. Dva horní kvadranty poukazují na současnou situaci a zbylé dva kvadranty dole 

určují možné výhody a nevýhody (příležitosti a hrozby) do budoucna. 

Co se týče současných výhod a nevýhod, tak jde zejména o zrychlení jízdní doby a dojíždění 

zpoždění, dále také o nevybavenost autobusů, kdy většina autobusů v pražské MHD není 

vybavena dostatečným množstvím tlačítek „STOP.“ 

Všechny body, které jsou uvedeny v kvadrantech „příležitosti“ a „hrozby,“ vycházely zejména 

z odpovědí, jichž se dostalo z dotazníků. 

Na základě této SWOT analýzy byla sepsána doporučení pro zavádění systému zastávek na 

znamení. 

 

 

·nutnost mačkat tlačítka

VÝHODY NEVÝHODY

HROZBYPŘÍLEŽITOSTI

·dojíždění zpoždění

·plynulejší provoz

·zkrácení jízdní doby

·nevybavenost autobusů (nedostatek tlačítek "STOP")

·konstrukce zastávek (některé zastávky obsahují 

"budky," ve kterých musím být vidět i za špatného 

počasí)

·snížení emisí

·zrychlení jízdní doby

·delší životnost autobusů

·jednotný systém

·interakce řidič - cestující (cestující se bojí, že jim řidič 

nezastaví, i když budou stát viditelně na zastávce)

·ušetření na nákladech

·musím být včas na zastávce (když řidič v zastávce 

nikoho nevidí, jede dál)

·nutnost neustále kontrolovat svoji trasu, abych věděl, 

kdy vystoupit
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6.2 DOPORUČENÍ PRO ZAVÁDĚNÍ ZASTÁVEK NA ZNAMENÍ VE 

VHD 

 

Prvním úkolem je posouzení obecných kritérií pro zavádění systému zastávek na znamení a 

rozhodnutí o účelnosti. 

Když se rozhodne o zavedení systému zastávek na znamení, tak musí být uvedeno, kdy bude 

uskutečněn přechod na režim zastávek na znamení. Přechod na celoplošný systém zastávek 

na znamení by měl proběhnout v průběhu letních prázdnin, aby od září nedocházelo 

k nějakým sporům. Hlavním důvodem je, že VHD v tuto dobu nevyužívá tolik lidí a je zde delší 

doba si na režim zvyknout. Kdybychom systém zavedli ze dne na den např. od září, cestující 

by byli zmateni a nemuseli by se vůbec dostat do práce či školy včas. Pokud nějaký kraj nechce 

zavést celoplošné zastávky na znamení ze dne na den, může je také začít zavádět postupně. 

V takové chvíli je vhodné postupovat tak, že se budou postupně přidávat do režimu zastávek 

na znamení zastávky, které nejsou tak často obsluhovány nebo zde nenastupuje tolik lidí. 

V dalším bodě by mělo být uvedeno, v jakou denní dobu bude režim zastávek na znamení 

fungovat. Optimální způsob je, že režim zastávek na znamení bude fungovat po celý den a na 

všech zastávkách, kromě konečných stanic. Určitě není vhodné, aby tento režim byl zaveden 

pouze na určitou denní dobu. U cestujících by to akorát vyvolalo zmatek a nevěděli by, zda už 

daný režim platí nebo ne. Příkladem mohou být zastávky, které jsou na znamení jen v určitý 

čas, např. již zmiňovaná zastávka „Čechova škola.“ Člověk si musí neustále hlídat, jestli už 

náhodou není doba, kdy je tato zastávka na znamení, aby stihl v předstihu zmáčknout tlačítko. 

Čtvrtým bodem by bylo označování zastávek, tedy především to, jakým způsobem by byly 

označovány zastávky na znamení. Jelikož by byl zaveden celoplošný režim zastávek na 

znamení, nemusely by být zastávky dodatečně označovány, jako tomu je doposud (Praha). 

Všechny zastávky by měly stejný označník a na něm by byly vypsány linky, které danou 

zastávkou projíždí.   

Další podmínkou pro celoplošné zavedení zastávek na znamení je vybavení autobusů. Každý 

autobus by měl disponovat dostatkem tlačítek, která signalizují, že cestující se na následující 

zastávce chystá vystoupit. Tlačítka by měla být umístěna tak, aby lidé nemuseli pro jeho 

stisknutí vstávat a mohli zmáčknout tlačítko stisknout pohodlně ze svého místa. Dále by měly 

autobusy být vybaveny LCD panelem, na kterém bude k vidění přehled všech zastávek dané 

linky.   
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Hlavní podmínkou pro fungování zastávek na znamení je přístup ze strany řidičů. Každý řidič 

autobusu bude muset být seznámen s pravidly, která musí dodržovat, jinak bude za své 

nevhodné chování pokutován. Jedním z pravidel je to, že řidič je povinen zastavit na zastávce, 

pokud se tam nachází nějaký člověk. Nezáleží na tom, zda cestující čeká na danou linku nebo 

ne (pokud tedy zastávkou projíždí více linek). Dalším pravidlem je, že řidič je povinen zastavit 

na zastávce, pokud dá cestující včas signál k zastavení, a to právě stisknutím tlačítka “STOP,” 

které signalizuje záminku vystoupit. Pokud cestující dá signál ve chvíli, kdy řidič není schopen 

zastavit na zastávce, pokračuje ve své jízdě na další zastávku, i vzhledem k tomu, že cestující 

chtěl vystoupit. V tomto případě je tedy v právu řidič. Třetím pravidlem, kterým se řidič musí 

řídit, je dodržovaní jízdního řádu. V režimu zastávek na znamení se mnohdy může stát, 

zejména v sedle, že autobus bude předjetý. V takové situaci musí řidič vyčkat na následující 

zastávce na čas dle JŘ. 

Pokud to finanční situace dovolí, tak by bylo vhodné většinu frekventovaných křižovatek a 

autobusů vybavit systémem pro preferenci. Preference způsobí plynulejší průjezd křižovatkou 

a nebude docházet ke kongescím na SSZ, a to vše díky systému, který dokáže sledovat, kde 

se autobus právě nachází. 
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7 ZÁVĚR 

 

I když zastávky na znamení v MHD jsou celkem neprobádaným a opomíjeným tématem, jejich 

zavádění výrazně napomáhá ekonomice státu a zlepšování životního prostředí.  

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit účelnost autobusových zastávek na znamení 

v Praze.  

Prvním bodem byla analýza, kde nejdříve bylo úkolem stanovit rozdíl mezi zastávkou bez 

znamení a zastávkou na znamení. Poté byl systém zastávek na znamení v Praze porovnán 

s jednotlivými velkoměsty v Evropě a jejich systémy zastávek na znamení. Ve většině 

evropských měst ze vzorku, které jsem použil pro rešerši, jsou zavedeny systémy zastávek na 

znamení a má to pozitivní ohlasy. Pak došlo k porovnání vybraných měst v České republice, 

zda jsou systémy zastávek na znamení v daných městech zavedeny nebo ne. Předposledním 

bodem analýzy bylo provedení rešerše odborných publikací, bohužel ale nebyly nalezeny 

žádné publikace zabývající se touto tématikou. Poslední bod byla analýza veřejnosti, kde byly 

vytvořeny dva dotazníky, jeden pro veřejnost a jeden pro dopravce – dopravní podniky. Více 

jak polovina lidí nesouhlasí se zavedením zastávek na znamení v Praze, největší nevýhodu 

vidí v interakci řidiče s cestujícím. Spousta lidí se bojí, že řidič jim na zastávce nezastaví nebo 

že je neuvidí v zastávce. Dalšími problémy jsou neinformovanost o zastávkách na znamení a 

neustálé dávání pozor na to, kde se cestující nachází, aby svou zastávku nepřejel.  Co se týče 

dopravců, kde bylo obdrženo celkem 8 odpovědí, tak v každém kraji využívají systém zastávek 

na znamení. Každý dopravní podnik odpověděl, že je spíše pro rozšiřování systému zastávek 

na znamení. Hlavním důvodem je úspora, jak pohonných hmot, tak peněz. 

Na základě analýzy byla stanovena obecná kritéria, podle kterých byla posuzována účelnost 

zastávek na znamení. Byla stanovena kritéria: zrychlení spojů, ušetření na nákladech, snížení 

emisí MHD, komfort, SSZ, dopravní provoz, vytíženost linky a krizové řízení. 

Třetím bodem bylo provedení průzkumu. Průzkum bylo proveden na lince 163 dvakrát, jednou 

v pracovní den a jednou o víkendu. Ve výsledku průzkumu je vidět, že zastávky na znamení 

jsou přínosem, protože když měl autobus zpoždění, díky projetí několika zastávek na znamení 

došlo k dojetí zpoždění a autobus poté už jel na čas. Poté došlo k porovnání mého průzkumu 

s průzkumem, který mi poskytla organizace ROPID. Průzkum potvrdil, že dochází k dojíždění 

zpoždění i na tak frekventované trase, kterou jezdí linka 163. 

Posledním bodem bylo sepsat doporučení a návod, jakým způsobem by se měly zastávky na 

znamení zavádět ve VHD. Nejdříve by se měla zohlednit kritéria sepsaná v kapitole 3 a na 

základě těchto kritérií určit, zda je daný dopravce nebo dopravní podnik nakloněný 



 

42 
 

k celoplošnému zavedení zastávek na znamení. Poté by mělo být rozhodnuto v jaké denní 

době zavést zastávky na znamení, nejlepší možnou volbou je zavést je po celý den, bez ohledu 

na to, jestli je noc nebo víkend. Dopravní podnik také musí mít dostatečně vybavené autobusy 

tlačítky „STOP.“ V neposlední řadě je důležitá informovanost, jak řidičů, tak cestujících. Co se 

týče řidičů je nejvhodnější každému řidiči sdělit, jak se má v takovém systému chovat. U 

cestujících je nejjednodušším způsobem informovat je skrze média, protože ty nás obklopují 

na každém rohu, ať už je reklama vylepená v dopravním prostředku nebo odkaz na stránkách 

dopravního podniku.   

Celá bakalářská práce by měla sloužit jako návod při zavádění systému zastávek na znamení 

ve veřejné hromadné dopravě. 

Věřím, že veškeré poznatky získané při tvorbě bakalářské práce a navržená řešení využiji i 

v budoucnosti ve své další práci. 
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