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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku je 

analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy v Novosibirsku, identifikace 

nedostatků systému a návrh opatření pro zlepšení současného stavu veřejné dopravy. Jedná 

se zejména o: hierarchické uspořádání systému, preferenci veřejné hromadné dopravy, 

změnu tarifního systému a zavedení integrovaného dopravního systému.  

Klíčová slova: Rusko, Novosibirsk, městská hromadná doprava, optimalizace, tramvaj, metro, 

autobus, organizace veřejné hromadné dopravy, analýza linkového vedení, tarifní systém. 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis Optimization of urban public transport in Novosibirsk 

is the analysis of the current public transport system in Novosibirsk, identification of system 

deficiencies and suggestion of measures to improve the current condition of public transport. 

The main part of this thesis includes the hierarchical arrangement of the system,  

the preference for public transport, the change in the tariff system and the implementation  

of an integrated transport system. 

Keywords: Russia, Novosibirsk, urban public transport, optimization, tram, metro, bus, 

organization of public transport, analysis of line planning, tariff system. 
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Seznam použitých zkratek  
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PID                 Pražská integrovaná doprava 

IDS                 Integrovaný dopravní systém  

ROPID            Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
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Úvod 

V současné rychle se rozvíjející době je doprava jedním z nejdůležitějších faktorů, který nám 

pomáhá jít ve stejném tempu se světem. Díky dopravě můžeme být všude včas a stihnout  

za den mnoho věcí. Efektivní dopravní systém je základem pro rozvoj území a zlepšení úrovně 

života. Konkrétně veřejná doprava má velký vliv jak na produktivitu celé dopravy, tak i na náš 

osobní život. Proto je důležité veřejnou dopravu nastavit a optimalizovat tak, aby byla  

co nejefektivnější.       

Pro bakalářskou práci jsem si vybrala město Novosibirsk. Jednak je největším městem  

za Uralem a třetím největším městem v Rusku a jednak z tohoto města pocházím. 

Město bylo postaveno jen před 130 lety a za malou dobu stihlo vyrůst do velkých rozměrů. Město 

je hustě osídlené; množství osobních automobilů se neustále zvyšuje, což stále více zatěžuje 

dopravní síť. Proto je důležité zjistit, proč lidé nechtějí používat pro své přemisťovaní veřejnou 

dopravu a najít možný způsob optimalizace dané situace. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat silné a slabé stránky systému MHD  

v Novosibirsku a navrhnout potřebná opatření k využití silných stránek a dalšímu zlepšení 

systému veřejné hromadné dopravy. 
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1  Popis území 

1.1  Základní informace: poloha města, množství obyvatel a hlavní 
účel města 

Město Novosibirsk se nachází v asijské části Ruska, je to administrativní centrum Sibiřského 

federálního okruhu. Novosibirsk je obchodní, kulturní, dopravní, vzdělávací a vědecké centrum 

Sibiře. Neoficiálně město nazývají hlavním městem Sibiře. Novosibirsk byl založen v roce 1893 

kvůli výstavbě Transsibiřské magistrály. V současné době má 1 620 162 obyvatelů a je  

to nejlidnatější město v asijském Rusku. [1] 

 

Obrázek 1 – Novosibirsk na mapě Ruska [2]   

Město se nachází na obou březích řeky Ob. Řeka rozděluje město oficiálně na levý a pravý břeh 

Novosibirska. Rozloha města je 505,6 km2 (viz příloha 1.1). Když porovnáme město s Prahou, 

která má rozlohu 496 km2, jsou to skoro stejně velká města. [1] 

Blízko Novosibirska jsou významná města jako: Barnaul, Tomsk, Novokuznetsk, Krasnoyarsk, 

Omsk (viz obr.1). Tomsk a Barnaul jsou vzdálené 3-4 hodiny autem od Novosibirska. Ostatní 

města se nachází do 10 hodin jízdy.  

1.2  Klima  

Novosibirsk má silně kontinentální podnebí, které je typické velkými teplotními výkyvy. Klima 

ukazuje drsnou kontinentálnost asijského kontinentu, i když je patrný změkčující účinek 

Atlantiku. Město se nachází v rovinaté části asijské pevniny, v blízkosti nejsou žádné hory, které 

by mohly zabraňovat větrům. Tento fakt vytváří často velmi citlivé teplotní rozdíly pro lidi, kteří 
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tady bydlí. Rovinatost území umožňuje volně šířit jak studené vlny ze severu, tak vlny veder 

z jihozápadu. [1]  

Počasí je kvůli takovému podnebí nepředvídatelné. Jeden rok je kratší zima a nejvyšší teplota 

v létě +20 stupňů, další rok je dlouhá a studená zima s teplotami nižšími než -30 stupňů,  

a pak je například delší a teplejší léto. 
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2  Dopravní systém ve městě 

Novosibirsk je nejzásadnějším dopravním uzlem Sibiře: prochází jím Transsibiřská magistrála 

a také jiné důležité železniční a dálniční spoje. Novosibirsk spojuje Sibiř, Dálný východ, Střední 

Asii s evropskou částí Ruska. Kromě toho je město říčním přístavem. [1] 

Dopravní systém v Novosibirsku se skládá z vodní, železniční, silniční a také letecké dopravy, 

kterou jsou rozebrány v následujících subkapitolách.  

2.1  Vodní doprava 

Vznik vodních a nadzemních cest se stal dalším faktorem růstu města. Říční přistav se nachází 

blízko hlavního mostu přes řeku Ob. Vodní doprava na Obu spočívá v dálkové přepravě 

nákladu, přepravě cestujících do nejbližších obcí a v turistické dopravě do Tomska. [1] 

2.2  Železniční doprava 

Novosibirsk je velký železniční uzel. V současnosti se kromě nejslavnější Transsibiřské 

magistrály, která je nejdelší železniční tratí na světě, v Novosibirsku střetávají Turkestánsko-

sibiřská magistrála a trať na Kemerovo. [3] 

Ve městě jsou dva železniční mosty přes Ob: „Pervy železnodorožnyj most čerez Ob“  

a „Komsomolskyj železnodoroznyj most“. Na území Novosibirska se nachází sedm železničních 

stanic, provádějících nákladní a osobní přepravu. [3] 

Dopravní síť předměstské vlakové dopravy má ve městě a na nejbližších předměstích přes čtyři 

tucty zastávek. Elektrické vlaky odjíždějí ze stanice Novosibirsk-Glavnyj do pěti různých směrů. 

Hlavní nádraží Novosibirska je jedním z největších v Rusku a je architektonickou památkou 

města. [3] 

 

Obrázek 2 – Hlavní nádraží Novosibirska [4] 
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    2.3  Silniční doprava 

Přes Novosibirsk prochází dálnice v šesti směrech:  

● Omsk (federální dálnice R254), 

● Kolyvan – Tomsk (50K12), 

● Irkutsk (R255 – „Sibiř“), 

● Novokuzneck (50K19), 

● Barnaul (R256 – „Čujský trakt“), 

● Pavlodar, Kazahstan (50K17). 

Levý a pravý břeh města spojují tři silniční mosty: Dimitrovskyj, Oktyabrskyj a Bugrinskyj. Kromě 

toho vede jeden most přes Novosibirskou vodní elektrárnu. Dopravní situace v Novosibirsku je 

komplikována nedostatkem mostů, mimoúrovňových křižovatek a objízdných tras pro tranzitní 

dopravu [5].  

Individuální automobilová doprava  

V poslední době výrazně vzrostla intenzita dopravy a počet vozidel, zejména v individuální 

osobní dopravě. Pro srovnání v letech 1965-1977 nárůst automobilové dopravy činil 83,3 tisíc 

jednotek a v roce 2007 dosáhl počet vozidel 393 491 tis. jednotek. [6]  

Stupeň automobilizace  

„Stupeň automobilizace udává počet aut v území na tisíc obyvatel.“ [7] V roce 2007 byl stupeň 

automobilizace 276 vozidel na 1000 osob v Novosibirsku. A v roce 2018 už se jednalo o 287 

aut, a toto číslo neustále roste. Automobilizace v Novosibirsku dohání statistiky v Moskevské 

oblasti, kde je 298 aut na tisíc obyvatel. [8]  

2.4  Letecká doprava 

Ve městě se nachází letiště „Novosibirsk – Tolmačovo“, které je mezinárodním osmým 

nejvytíženějším letištěm v Rusku. Letiště je významné nejen přepravou cestujících,  

ale i nákladů, vedou přes něj letecké trasy z východu Asie (Hongkong, Šanghaj, Soul)  

do Evropy. [5]  
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Obrázek 3 – Letiště v Novosibirsku „Tolmačovo“ [9] 

● Počet cestujících v roce 2019 byl stanoven na 6,7 milionů. 

Letiště se nachází 17 km od centra města v malé obci Tolmačovo, podle kterého bylo letiště 

pojmenováno. Letiště je nedlouhou dobu napojené na MHD. Hlavní jsou 2 způsoby, jak  

se dostat z centra města. První způsob je rychlejší: jet od centra do města Ob vlakem  

a pak přestoupit na autobusovou linku. Dalším způsobem je jet autobusem z hlavního nádraží 

autobusovou linkou. Cesta bude delší, ale bez přestupu. [5] 

Letiště od roku 2007 je napojené na dálnici Omsk – Novosibirsk. Daná část dálnice je 11,4 km 

dlouhá a vede přímo od letiště do západní časti města Novosibirsk. [5] 

2.5  Městská hromadná doprava  

MHD se skládá z několika druhů dopravy: 

● autobusové, 

● železniční, 

● vodní, 

● tramvajové, 

● trolejbusové, 

● metro. 

V Novosibirsku jsou čtyři trolejbusové a dvě tramvajové nádraží, dva městské podniky 

autobusových vozidel, mnoho soukromých dopravních společností a jeden podnik, který  

v rámci městských omezení provádí říční osobní dopravu. [5] 
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Délka tramvajových linek je 165 km a trolejbusových je 267 km. Podle oficiálních údajů je  

ve městě 11 tramvajových a 14 trolejbusových tras. Je zajímavé, že po odstranění kolejí  

z mostu Kommunalnyj v roce 1992 levostranné a pravostranné tramvajové sítě nejsou 

spojené. Pravý břeh má jednu tramvajovou sít, levý břeh má druhou. [5] 

2.6  Ostatní druhy dopravy 

Cyklistická doprava 

Nová pravidla silničního provozu platná od jara 2014 nutí cyklisty jet z chodníku na okraj 

silnice, protože ve městě neexistují skoro žádné cyklistické pruhy (v dopravním prostoru  

ani mimo něj). Proto cyklisté jezdí buď po pravé straně v obyčejných jízdních pruzích nebo  

ve vyhrazených pruzích pro veřejnou dopravu, což se nelíbí řidičům osobních aut.  

Na chodnících zákon umožňuje jezdit na kolech jenom dětem do 14 let. [10] 

Podle statistik v roce 2013 byly polovina obětí všech nehod s cyklisty děti. „V roce 2013 došlo 

k 29 nehodám, z nichž v 16 byly účastníky děti. V těchto nehodách zemřelo jedno dítě a 18 

bylo zraněno. Oproti předchozímu roku (2012) se množství dopravních nehod s dětma zvýšilo 

o 70 %.“ (vlastní překlad) [10] 

V současné době existují čtyři stezky pro cyklisty, všechny se nachází na pravém břehu města 

(viz obr. 4). Tyto stezky vedou přes největší parky města a nejsou nijak propojené mezi sebou.  

 

Obrázek 4 – Jednotlivé cyklistické stezky na mapě Novosibirsku, mapa [41] 

Elektrické koloběžky 

Koloběžky se staly tak populární, že obyvatelé Novosibirska neustále řeší, zda omezit jejich 

rychlost a pohyb. Protože jsou elektrické koloběžky novým druhem dopravy, zatím neexistuje 

žádný zákon, který by mohl jejich provoz regulovat. Koloběžkářům chybí velké množství 
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kvalitních silnic a řeší stejný problém jako cyklisté. Řidiči osobních aut je nemají rádi, protože 

omezují rychlost provozu, a naopak chodci je nemají rádi, protože jezdí moc rychle  

po chodníkách. Opět tedy vzniká velká poptávka po potřebné infrastruktuře. [11] 

Ale infrastruktura není jediný problém. I když koloběžkáři budou jezdit bezpečně vpravo podél 

silnice, vzniká problém kvality silnic a asfaltu: díry, trhliny nebo úplná absence asfaltové vrstvy. 

[11]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3  Historie VHD 

Pro lepší pochopení problematiky a celkové situace VHD Novosibirska v této podkapitole se 

podíváme na historii vzniku každého druhů dopravy a jejich vývoj s časem. 

3.1  Novosibirský autobus 

První autobusy se objevily v Novosibirsku v roce 1923, byly předělány z nákladních 

automobilů. Skládaly se ze dvou nákladních vozů, které měly 12 míst k sezení. Autobusová 

doprava na levém břehu byla zavedena mnohem později než na pravém břehu. [12] 

První autobusy jezdily mezi centrální částí města, nádraží, a oblastí Zakamenka (kde se teď 

nachází státní veřejná knihovna pro vědu a technologii „GPNTB“). V roce 1925 bylo ve městě 

již 3 státní a 10 soukromých autobusů. Vozy nebyly vytápěny a fungovaly jen do zimy. [12] 

Od 15. července 1926 převzal funkci dopravce monopolista, který v té době prováděl veškerou 

autobusovou dopravu v Sovětském svazu. Několik autobusů bylo přestavěno z nákladních 

vozidel Ford a Fiat, které dorazily z Omsku. V roce 1927 se přidalo dvanáct vozů Dodge a dva 

vozy Sauer. [12] 

V roce 1929 se vozový park v Novosibirsku skládal ze 40 autobusů, z nichž 11 bylo sovětské 

výroby. V roce 1937 se městský vozový park zmenšil na 30 autobusů. Pomalý vývoj byl 

způsoben především špatným stavem vozovky ale také i přítomností tramvají. Po zahájení 

asfaltování se počet autobusových linek ztrojnásobil. [12] 

Vypuknutí Velké vlastenecké války opět zabrzdilo rozvoj autobusové dopravy v Novosibirsku. 

Většina vozidel byla poslána k armádnímu užití a místo vozového parku byl umístěn 

experimentální letecký závod č. 51. Autobusová doprava byla prováděna v malém objemu.  

V lednu 1943 tedy byly v pohybu v průměru tři autobusy. Zůstaly však životně důležité, protože 

zajišťovaly pravidelný chod podniků, který závisel na včasné přepravě lidí ze vzdálených 

oblastí do továren a závodů. [12] 

V roce 1947 bylo ve vozovém parku čtrnáct vozů a autobusová veřejná doprava byla 

prováděna čtyřmi linkami spojujícími okraje města. V 50. letech 20. století do města přišly nové 

autobusy ZiS 154 (viz obr. 5), ZiS155 a poté ZiL/LiAZ 158 (viz obr. 6)  a došlo k intenzivnímu 

rozvoji vozového parku. V roce 1953 čítal počet autobusů vozového parku 111 vozů. [12] 
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Obrázek 5 – Autobus ZiS 154 v 50. letech [13] 

 

Obrázek 6 – Autobus ZiL 158 v 50. letech [14] 

S výstavbou prvního mostu přes řeku Ob začala fungovat autobusová doprava mezi břehy.  

V 60. letech do města přišly další modely: LiAZ677, LAZ 695 a jiné. V 70. letech se převážně 

formovaly stávající autobusové trasy, byla vybudována síť dep, která prováděla údržbu 

rozšířeného autobusového parku. V roce 1983 se objevil nový podnik – PATP č. 10, kvůli 

kterému v roce 1985 se vozový park skládal z více než 1600 jednotek. [12] 

Nejtěžší doba byla v 90. letech, kdy se příchod nového vybavení úplně zastavil. Nové autobusy 

nebyly a staré se začaly „rozpadat“. Mimo jiné se v 90. letech objevily první komerční dopravci.  

Situace se začala zlepšovat začátkem 21. století, kdy město začalo kupovat autobusy MAZ 

103,104 a komerční dopravci měnily svá vozidla na nové PAZ, LiAZ5265, MAZ 103 atd. [12] 

3.2  Novosibirská tramvaj 

V roce 1914 vznikla první myšlenka na vytvoření tramvajových tratí (ještě před revolucí  

a začátkem první světové války). Tento nápad navrhla Ruská východosibiřská společnost 

elektrických tramvají. Dokonce byla zahájena příprava projektu a stavebního odhadu. [15] 

Po dvou letech vydálo Ministerstvo vnitra Ruské říše povolení k výstavbě tramvaje ve městě 

a rekonstrukci elektrické stanice. Náklady byly odhadnuty na 4,2 milionů rublů. Kromě toho 

byly na vedení války vynakládány velké finanční částky. A po jejím skončení začala revoluce 

a už na stole nebylo řešení dopravních problémů. Přesto město stálé rostlo a také i jeho počet 

obyvatel. [15] 

Příprava na výstavbu tramvaje začala v roce 1931, výstavba první tratě byla zahájena v červnu 

1933. První linka byla otevřena 26. listopadu 1934 a tramvaj zůstala hlavní hromadnou 

dopravou až do poloviny 80. let (do otevření novosibirského metra). Délka první linky tramvaje 

byla skoro čtyři kilometry. V povozu bylo šest motorových a osm přívěsových vozů. 

Motorovými vozidly byly lokomotivy, které řídily tažené vozy. [15] 

Velká vlastenecká válka ovlivnila všechny oblasti života obyvatelstva Novosibirsku včetně  

i vývoje veřejné dopravy. Začalo se neplnění plánu přepravy cestujících tramvají, redukce tras 
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a vagónů způsobená opotřebením kolejí a kolejových vozidel. Stavba dalšího tramvajového 

parku byla pozastavena. [15] 

V roce 1947 byla přerušena generální oprava vozů, traťová zařízení byla v nevyhovujícím 

stavu, proto byl zaznamenán rekordní záznam o nehodách – 382 vykolejení tramvají. V roce 

1948 tramvajová doprava byla bez opravárenské základny, s nedostatkem zaměstnanců, 

materiálů a potřebných dílů. [15] 

Nicméně v roce 1947 začal vzestup Novosibirské tramvajové dopravy. Začaly výstavbou 

vozového parku na pravém břehu. Provoz linky č.1 byl obnoven z hlavního nádraží do jednoho 

z největšího závodu Novosibirsku “Trud“. V roce 1948 se prodloužila délka tramvajových linek 

o tři kilometry a byly opraveny čtyři vagóny. Ve stejném roce začalo hnutí za obnovení 

tramvajového hospodářství. V důsledku toho v roce 1948 tramvajový vozový park měl 13 

vagonů na levém břehu a 68 na pravém. [15] 

V 60. letech tramvaj byla hlavním druhem VHD a přepravovala 60 % objemu všech cestujících. 

K roku 1975 byla délka tramvajové trati 189 km. Avšak v 80. letech Novosibirsk čekal osud 

snížení role tramvaje jak i velké množství měst Sovětského svazu. Linky byly z hlavních 

centrálních ulic zrušeny. [15] 

 

Obrázek 7 – Tramvaj v roce 1962 v centru města [16] 

Pravý a levý břeh byly vždycky spojené mezi sebou po Oktyabrském mostu. Na začátku 90. 

let kvůli přetížení tohoto mostu motorovými vozidly, bylo rozhodnuto o likvidaci tramvajové 

trati. Od této chvíle byly v Novosibirsku vytvořeny dva nezávislé tramvajové systémy na obou 

březích řeky Ob. Ve výsledku zůstalo přetížení Oktyabrského mostu a cestovat tramvají mohli 

lidé pouze v rámci jednoho břehu. [15] 
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Podle údajů z roku 2012 město mělo 145-150 km tramvajových tratí, ze kterých 48 km bylo 

v havarijním stavu. V roce 2014 se zastavila redukce tramvajové sítě Novosibirska, byla 

provedena rozsáhlá oprava kolejí. [15] 

3.3  Novosibirský trolejbus 

Již v roce 1936 byly zvažovány plány na spuštění trolejbusu v Novosibirsku. Ale kvůli 

nedostatku výrobních zařízení bylo spuštění trolejbusu odloženo. 6. listopadu 1957  

v předvečer oslav 40. výročí Říjnové revoluce se uskutečnila první zkušební jízda. Pravidelný 

denní provoz byl zahájen na trase „Letiště – st. Mostovaya (autobusové nádraží)“. Do roku 

1958 se počet jednotek MTB-82 ve městě zvýšil z 10 až na 45. [17] 

 

Obrázek 8 – 6. listopadu roku 1957 jede první trolejbus [62] 

V roce 1960 délka trolejbusových linek byla 53 kilometrů. V říjnu 1961 z města Engels dorazily 

trolejbusy modelu ZiU-5. V průběhu dalších let jen vzrůstalo množství trolejbusů. Od 90. let byl 

provoz postupně redukován. Do konce roku 1977 byla délka trolejbusových linek 177 km  

a délka tramvajových linek už byla o něco míň (175 km). [17] 

V roce 1984 celková délka trolejbusových linek byla 238 kilometrů. V té době v provozu bylo 

35 trolejbusových linek, které tvořilo 331 trolejbusů. V roce 2004 byl podíl trolejbusů ve VHD 

24 %, čímž se ocitlo na druhém místě hned za autobusy, které tvořily 30 % městské hromadné 

dopravy. [17] 

V roce 2004 činil podíl trolejbusů ve veřejné dopravě 24 %, na druhém místě za autobusy.  

V roce 2008 činil podíl trolejbusů na celoměstském provozu přibližně 13 % (bez ohledu na 

soukromé dopravce 32%, na druhém místě za metrem), což bylo způsobeno zejména 

nárůstem počtu cestujících přepravovaných soukromými autobusy. [17] 
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3.4  Novosibirské metro 

Město se rychlé stalo hlavním střediskem průmyslu, kultury a vědy na Sibiři, a stále rostlo. 9. 

července roku 1962 se v Novosibirsku narodil miliontý obyvatel, díky čemuž mohlo město 

požádat o výstavbu metra. [18] 

V roce 1968 svěřily městské úřady vývoj projektu metra institutu Novosibgrazhdanproekt.  

Na konci roku 1970 byl dokončen vývoj „Programu rozvoje městské dopravy v Novosibirsku  

do roku 2000“ a dne 15. února následujícího roku byl předložen k posouzení a schválení, 

nejprve městu a poté regionálnímu výkonnému výboru. Podle schématu vyvinutého v ústavu 

zahrnovalo metro tři linky o celkové délce 52 km s 36 stanicemi z nich 4 stanice měly být 

přestupní. [18] 

Za datum zahájení výstavby se považuje 12. května 1979, kdy se konala slavnostní 

demonstrace (v prostoru budoucí stanice Oktyabrskaja) věnované zahájení stavby metra.  

Od začátku roku 1980 byly zahájeny práce na prvním úseku trati Dzeržinskaja, který zahrnoval 

dvě stanice: Vokzalnaja (nyní Ploshchad Garin-Mikhailovskoho) a Narymskaja (nyní 

Sibirskaja). V roce 1983 postavily stroje pro vrtání tunelů v jedné směně 3,86 metru tunelu  

ze Sportivnaja směrem na Studencheskaja a vytvořily rekord té doby. Další rok už to byly čtyři 

metry za směnu. [18] 

Na konci ledna 1985 montéři dokončili kovové konstrukce mostu metra přes Ob. „Box“ vážící 

více než šest tisíc tun, který byl instalován s velkou přesností. V polovině března se začaly 

montovat kovové konstrukce mostu metra. [18] 

 

Obrázek 9 – Výstavba mostu metra [19] 

Současně probíhaly instalační práce v depu metra u řeky Jeltsovka. Tempo stavebních prací 

na celé trase metra každým dnem rostlo. Na podzim roku 1985 se ukončily dokončovací práce 
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na všech stanicích. 6. prosince 1985 mezi stanicemi „Oktyabrskaja“ - „Leninovo náměstí“ - 

„Krasny Prospekt“ projel první elektrický vlak, jehož cestující byli delegáti městské stranické 

konference. A pak začal záběh elektrických vlaků v pracovním režimu. A konečně 28. prosince 

1985 podepsala státní komise zákon o přijetí první etapy spouštěcího komplexu 

novosibirského metra. [18] 

7. ledna 1986 se metro oficiálně otevřelo cestujícím. 31. prosince 1987 byla ve slavnostní 

atmosféře uvedena do provozu první část Dzeržinské trati dvou stanic - „Sibirskaja“  

a „Ploshchad Garina-Michajlovskoho“. [18] 

Otevření dalších stanic metra: 

● 26. července 1991 byla uvedena do provozu stanice Ploschad Marksa a 2. dubna 1992 

stanice Gagarinskaja a Zaeltsovskaja.  

● Stanice „Maršala Pokryshkina“ byla uvedena do provozu až 28. prosince 2000. A spolu 

s ním byl uveden do provozu pravostranný 1,58kilometrový tunel do stanice „Ploshchad 

Garina-Mikhailovskoho“.  

● Další stanice, „Beryozovaja Roshcha“, se objevila až o 5 let později 25. června 2005. 

● 7. října 2010 byla otevřena stanice „Zolotaja Niva“. Ale 26. října byla kvůli strukturálním 

problémům na 30 dní uzavřena na základě rozhodnutí soudu. Stanice byla znovu 

otevřena až 9. února 2011. [18] 

3.5  Novosibirská železniční nadzemní doprava „Express-prigorod“ 

19. května 1998 na západosibiřské železnici jako experiment v rámci strukturální reformy 

železniční dopravy na základě příkazu byla založena příměstská osobní společnost „Express-

prigorod“. Jako jediná příměstská společnost v silniční síti existovala po dobu 5 let. Od roku 

2003 byly v Rusku založeny nové příměstské společnosti. [20] 

Od roku 2010 je společnost uznávána jako monopol, který se stal základem  

pro uzavření první dohody mezi společností a Ministerstvem dopravy v Novosibirsku  

o organizaci dopravních služeb pro obyvatele regionu. Společnost „Express-prigorod“ byla 

jako první zapsána do rejstříku přirozených monopolů jako jediný dopravce v Novosibirské 

oblasti a dnes je vztah příměstské společnosti s vládou Novosibirské oblasti založen  

na jasném vymezení povinností a odpovědnosti. [20] 

Od roku 2010 byla zavedena státní regulace s ohledem na OJSC „Express-prigorod“, podle  

níž jsou náklady na cestování a velikost sítě tras určovány státními orgány Novosibirské oblasti 

tak, aby vyhovovaly potřebám obyvatel regionu. Tarif za přepravu cestujících příměstskou 

železniční dopravou schvaluje ministerstvo tarifů Novosibirské oblasti. [20] 
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V letech 2012-2013 byl společným úsilím dopravce, regionální vlády a ruských železnic 

realizován projekt částečného cyklového pohybu elektrických vlaků jižním směrem. Od roku 

2012 do roku 2016 byly do procesů zavedeny nové typy služeb: samoobslužné terminály, 

předplacená jízdenka na plastové kartě, bezhotovostní platby v pokladnách a v elektrických 

vlacích, mobilní aplikace a kamerové systémy byly instalovány v předměstském komplexu pro 

cestující. [20] 

Od roku 2011 do roku 2019 se s podporou Ministerstva dopravy a silnic Novosibirské oblasti 

síť tras v regionu postupně zvyšuje – obnovou sociálních tras dříve zrušených i jmenování 

nových tras. V letech 2011 až 2019 bylo rekonstruováno 39 tras, 12 prodlouženo a zrychleno 

347 tras. [20] 

3.6  Novosibirská městská vodní doprava  

Jak již bylo zmíněno, široká řeka Ob rozděluje Novosibirsk na 2 břehy. Kvůli tomuto faktu 

vznikla potřeba přepravy přes řeku. Městská doprava přes Ob byla pronajata (v letech 1905-

1910). V červenci 1910 získalo město vlastnictví parníku s názvem „Novonikolaevskyj“ a také 

člunů pro zajištění stálé přepravy z levého břehu na pravý. Do roku 1917 přinesla doprava 

městu roční příjem až pět tisíc rublů. V roce 1919 byl „Novonikolaevsk“ nahrazen parníkem 

„Bratja“. To byla jediná přeprava přes řeku, dokud nebyl vybudován první most. [21] 

Po zprovoznění mostu Kommunalnyj konečně pominula potřeba trajektové dopravy. Potřeba 

vyvinout přibližně ve stejném období dodání značného počtu obyvatel města do jejich chat 

nacházejících se v údolí řeky Ob, k nimž byl v té době přístup nadzemní dopravou nemožný 

nebo extrémně obtížný, však dala nový podnět rozvoji vodní doprava v Novosibirsku.  

V polovině 70. let byly uvedeny do provozu vysokorychlostní lodě: Meteora, Voshod, Rockets 

a hoblovací Zarja. [21] 

Následně rozvoj různých druhů nadzemní dopravy vedl ke snížení potřeby ve vodní přepravě 

a uzavření tras v městské říční dopravě (obdobné procesy probíhaly i v příměstské  

a meziměstské dopravě). [21] 
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4  Současný stav MHD v Novosibirsku 

4.1  Charakteristika druhů dopravy 

V dalších podkapitolách bude provedena analýza současného stavu MHD Novosibirska a také 

uvedená jeho podrobní charakteristika s ohledem na každý druh systému dopravy.  

4.1.1  Autobus 

Autobus je hlavní doprava MHD. Dopravní síť autobusu vede nejenom na území přes centrum 

města a jeho okrajové části, ale také do blízkých malých měst Novosibirska, které jsou 

neoficiálně spíše čtvrtí Novosibirska než další města. Některé linky duplikuji linky metra, 

trolejbusů a tramvají. [12] 

Specifickou charakteristikou autobusové dopravy města je velké množství „maršrutek“. 

„Maršrutka“ je taxi s 10 až 25 sedadly. V některých maršrutkách není bezpečné jet ve stoje, 

ale nikomu to problém nedělá: cestující chce co nejrychleji odjet a nečekat na další maršrutku, 

a řidič dostává víc peněz, když je tam více lidí. [12] 

4.1.1.1  Síť autobusové dopravy 

Současná síť autobusové dopravy byla formována v 90. letech. Během tohoto období  

se objevilo velké množství komerčních autobusových linek. Objevilo se mnoho obchodních 

tras, které sloužily pro přepravu cestujících do nejhlavnějších trhů města, kde byla v 90. letech 

největší šance vydělat si peníze. [12] 

Město má velké množství autobusových linek vedoucích přes celé město: 6, 13, 14, 28, 39, 

41, 64, 79, 96. Je to atypické pro město s více než milionem obyvatel, které má k dispozici 

metro. [12] 

U relativně velkého počtu tras z některých částí města (Vodozabor, osada geologů) není 

možné se dostat přímo k nejbližší stanici metra bez přestupu. V ostatních případech  

se na stanici metra dostanete pouze maršrutkou. [12] 

Vznik konkurence mezi městskou a komerční dopravou vedlo ke zvýšení duplikace tras. 

Nekritický přístup k duplikaci vytvořil situaci, kdy se dokonce duplikují i autobusy a maršrutky 

různých dopravců. Například autobusová trasa 64 zcela zahrnuje autobusovou trasu 34  

a autobusové linky 20 a 54 zcela zahrnují autobusovou trasu 69. [12] 

● Celkové množství linek autobusu v Novosibirsku: 69. 

● Celkové množství linek maršrutek: 56. 
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Číslování autobusových linek novosibirské MHD je poměrně složité. Návštěvníci z jiných měst 

mohou být zmatení. Číslování autobusových linek a maršrutek spolu nijak nesouvisí.  

To znamená, že existuje maršrutka číslo 14 a také existuje autobus se stejným číslem 14. 

V Novosibirsku neexistují žádná pravidla číslování, která by zabraňovaly nedorozumění 

cestujících. [12] 

4.1.1.2  Perspektiva rozvoje autobusové dopravy 

V současné době je nastaven cíl snížení počtu maršrutek na pevných linkách. Za tímto účelem 

se zavádějí nové autobusové trasy, které často duplikují taxíky. Například na konci roku 2015 

až začátkem roku 2016 byla zavedena trasa 75 (jako dvojnásobek 45 z trasy taxi). [12] 

V roce 2015 byly do obecních parků zakoupeny autobusy na plyn. Městu však chybí 

dostatečná infrastruktura, která by jim sloužila. [12] 

4.1.1.3  Vozový park  

Autobusy v Novosibirsku se rozdělují do několika skupin: 

● AGT: autobusy s velkou a s výjimečně velkou kapacitou (LiAZ, Ikarus, Volvo, MAZ). 

Obsaditelnost celkem je 75 cestujících (viz obr.10); 

● ASK: autobusy střední kapacity (do 50 cestujících); 

● AMV: autobusy s malou kapacitou (PAZ, Azia-Kosmos atd.). Obsaditelnost činí až 30 

sedících cestujících a 10 stojících (viz obr.11);  

● AMT: autobusy s malou a výjimečně malou kapacitou, které pracují jako maršrutky 

(míň než 30 cestujících). [22] 
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Obrázek 10 – Autobus Liaz v Novosibirsku 

 

Obrázek 11 - Autobus Paz v Novosibirsku 

Maršrutky se z pohledu reálných cestujících dělí na starší a novější. Staré maršrutky jsou 

nižší a podle bezpečných pravidel provozu je v nich zakázáno stát. Novější maršrutky mají 

minimálně 5 bezpečných míst na stání.   

● Modely novějších maršrutek: GAZ (viz obr. 12), Pežo, Citroen atd. Dané modely 

maršrutek mají celkem 22 míst, z nichž 18 je míst určených k sezení. 

 

Obrázek 12 – Maršrutka GAZ v Novosibirsku 

 

Obrázek 13 – Maršrutka Pežo v Novosibirsku 

● Modely starších maršrutek: GAZ – „Gazel“ (viz obr. 14). Jedná se o nízké modely, které 

mají k dispozici jenom 13 míst k sezení (11 v salonu a dvě místa vepředu vedle řidiče), 

přeprava cestujících ve stoje je velmi nebezpečná. 
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Obrázek 14 –  Maršrutka GAZ-322132 [23]  

4.1.2  Tramvaj 

V současné době existuje v Novosibirsku 11 tramvajových linek, které obsluhují dvě depa: 

„Levoberezhne“ a „Pravoberezhne“. Provozní délka tramvajových tratí ve městě je 69 km 

dvoukolejných tratí. V roce 2008 přepravily tramvaje 25,9 milionů lidí (pro srovnání: v roce 

1980 přepravily tramvaje v Novosibirsku 183,3 milionů cestujících). Současně byl podíl 

tramvají na celoměstských službách veřejné dopravy přibližně 8 %, u meziměstské dopravy 

pak 13 %. V roce 2011 činila osobní doprava 19,7 milionu. [15] 

4.1.2.1  Síť tramvajových linek  

Celkem je teď v provozu 10 linek, z nich je 6 na levém břehu a 4 na pravém břehu města. 

Tramvajová doprava není propojená a uskutečňuje se odděleně na každém břehu.  

Tramvaje na levém břehu jezdí blíže k centrální části levého břehu. Co se týče pravého břehu, 

přes centrální část prochází jedna linka č. 13, ostatní linky spojují severní a východní části 

pravého břehu (viz příloha 4.1.2). [15] 

4.1.2.2  Perspektiva rozvoje tramvajové dopravy 

Tramvajová síť se od doby vybudování metra téměř nezměnila. Bylo navrženo mnoho projektů 

rozvoje sítě, ale většina z nich zůstala nezrealizovaná. Časem se čísla vagonů a délka sítě  

jen zmenšovala.  

Jasným příkladem zastavení rozvoje sítě je to, že ve městě existují úseky koleje, které nikdy 

nebyly využívané a zůstaly jen „památkou budoucích změn“. Ale jsou i naděje na budoucnost 

Novosibirské tramvaje. Městské úřady v Novosibirsku upřednostňují rozvoj veřejné dopravy  

s prioritou elektrické dopravy, což mnohokrát oznámili vedoucí magistrátu kraje. 

V plánu s 15letou perspektivou je pozornost věnována velkému komplexu změn. Komplexní 

schéma řízení dopravy (viz obr. 15) v Novosibirsku je strategickým dokumentem, který 

navrhuje soubor opatření, která by měla nejen zásadně změnit počet a objem městské 
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tramvajové dopravy, ale také i výrazně zlepšit kvalitu tohoto typu veřejné dopravy  

v regionálním centru. Na obrázku růžovou barvou jsou znázorněné tratě, které by měly být 

rekonstruované, červenou barvou jsou označené nové tratě. 

 

Obrázek 15 – Mapa realizace stavby tramvajových tratí [24] 

Tyto návrhy se týkají nové výstavby a rekonstrukcí tramvajových tratí, úpravy jejich izolace  

od ostatních dopravních toků. Před odhadovaným datem stanoveným do roku 2034 

představuje diagram seznam 27 takových událostí. [24] 

4.1.2.3  Vozový park 

Tramvaje se v poslední době začaly pomalu obnovovat. Linka č.13, která vede přes centrum 

města, vždycky měla ty nejlepší a nejnovější modely. Ale některé linky mají stále příliš staré 

modely tramvaje KTM-5, které jsou v havarijním stavu (viz obr. 16,17). Tyto modely mají 

dřevěná sedadla (32 až 35 míst k sezení) [25], velmi pomalu se otevírají dveře a mají příliš 

vysoko úroveň nástupiště, které neumožňuje bezproblémový nástup nejen lidem na invalidním 

vozíku či s kočárkem, ale také seniorům.  
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Obrázek 16 – Tramvaj KTM-5 linky č.14  

 

Obrázek 17 – Tramvaj KTM-5 linky č. 14 zevnitř 

Novější modely, které se objevily v posledních 10 letech – BKM 62103 (viz obr.18) s celkovou 

kapacitou 159 míst.  A ještě novější modely, které byly dodané v posledních 5 letech – АКSМ 

62103 (viz obr. 19), které jsou pro 192 cestujících. 

 

Obrázek 18 – Tramvaj BKM 62103  

 

Obrázek 19 – Tramvaj AKSM 62103 

4.1.3  Trolejbus 

Od roku 2021 existuje v Novosibirsku 13 tras. Oficiální doba jízdy je od 5:45 do 23:45 (liší  

se podle trasy), ale podle zkušeností obyvatelů po jedenácté hodině večerní už trolejbus málo 

kde projíždí. Délka trolejbusové sítě je 133,4 km. Celkem jsou čtyři trolejbusová depa: dvě  

na pravém břehu a dvě na levém. [17] 

4.1.3.1  Síť trolejbusových linek  

Na rozdíl od tramvajové sítě, trolejbusová je propojená mezi sebou a přeprava z jednoho břehu 

na druhý je realizovaná pomocí čtyř linek: 24, 29, 7, 8. Linky 4 a 26 obsluhují jenom levý břeh 

a ostatní linky spadají na pravý břeh (viz příloha 4.1.3).  
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Kolem 30 linek bylo zrušeno během posledních 50 let. V současné době linky, které zůstaly 

obsluhují jenom centrální, nejdůležitější oblasti a zdroje města. [17] 

4.1.3.2  Perspektiva rozvoje trolejbusové dopravy 

Rozšíření sítě tras v reálném čase je pozastaveno, protože městské úřady nemají v úmyslu 

prodloužit provozní délku trolejbusového vedení. Současně existují záměry vybudovat část 

kontaktní sítě podél ulic Kirov a Vybornaja na TEC-5 a podél ulice Frunze mezi ulicemi Krasnyj 

Prospekt a Sovetskaja, aby se změnil provoz trolejbusové trasy 36. [17] 

Důvodem pozastavení rozvoje trolejbusové sítě je do jisté míry nezájem úřadů a jejich 

neochota vyřešit celoměstské dopravní potíže. Jednou se úřady pokusily přilákat pozornost 

lidí tím, že jim ukázaly, že se rozvoj sítě nakonec nezastavil. V roce 2011 se objevily nové 

bateriové trolejbusy, které byly ale pouze dva. Pak se ukázalo, že to byla „PR kampaň“ a úřady 

si tak vytvořily další důvod k odmítnutí vybudování dražší kabelové trasy. [17] 

4.1.3.3  Vozový park 

Většina trolejbusů Novosibirska se skládá ze starších modelů jako: ZiU (viz obr. 20), VMZ (viz 

obr. 21), ST, BTZ, AKSM. [17] 

 

Obrázek 20 – Trolejbus ZiU 682 [17]  

 

Obrázek 21 – Trolejbus VMZ 3201 [26]  

Existují i novější modely, většina z nich jsou TrolZa: TrolZa-ST-5265A (viz obr. 23), TrolZa-

5275.05, TrolZa-5275.06 (viz obr. 22). [17] 
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Obrázek 22 – Trolejbus Trolza-5276.06 [17] 

 

Obrázek 23 – Trolza-ST-5265A [26] 

4.1.4  Metro 

Metro je nejpopulárnější veřejný druh dopravy v Novosibirsku (bez ohledu na soukromé 

dopravce). V roce 2015 byl podíl metra na přepravě cestujících městskou hromadnou 

dopravou 48 %, případně 18 % včetně soukromých dopravců. [18] 

Novosibirské metro je unikátní tím, že je nejvýchodnějším metrem celého Ruska. Je prvním  

a zatím jediným metrem za Uralem. Navíc je místní metro významné nejdelším metromostem 

na světě, který je postaven přes řeku Ob a jeho celková délka je 2145 metrů (viz obr. 24). [18, 

27] 

 

Obrázek 24 – Metromost v Novosibirsku [27] 

4.1.4.1  Síť linek metro  

Novosibirské metro se skládá ze dvou linek – „Leninskaja“ a „Dzeržinskaja“ a má jednu 

přestupní stanici. Sít linek metra překračuje sedm městských částí, ačkoli rozvinutý slibný 

projekt rozvoje metra počítá s pokrytím devíti okresů. Stanice jsou umístěny velmi 
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nerovnoměrně. Největší koncentrace stanic v centru města – 4 stanice, v Oktyabrske, 

Zaeltsovske a Leninske čtvrtích – po 2 stanicích v Dzeržinske a Zheleznodorozhne po 1 

stanici. Další stanice „Zolotaya Niva“ se současně nachází v čtvrti Dzeržinske. Jedinou 

pozemní částí trati Leninskaja je most metra Novosibirsk přes řeku Ob. Po lince Leninskaja 

denně projíždí 482 vlaků a po lince Dzerzhinskaja 344 vlaků. [18]  

 

 

Červená linka „Leninskaja“ má v provozu osm linek, vede přes řeku Ob ze stanice Rečnoj 

vokzal do stanice Studenčeskaja (viz obr. 25). Zelená linka „Dzeržinskaja“ má v provozu pět 

stanic. Jedna stanice je přestupní, ale každá linka má pojmenovanou tuto stanici jinak:  

na červené lince je to „Krasnyj prospekt“ na zelené lince se stanice nazývá „Sibisrkaja“. Pokud 

bychom chtěli uvést takový příklad na metru v Praze, tak například stanice Florenc by měla 

dva různé názvy: na žluté lince B jeden, na červené C druhý. 

 

Obrázek 25 – Schéma linkového vedení metra [62] 

4.1.4.2  Perspektiva rozvoje metra 

Podle generálního plánu, který byl vytvořen v roce 1981, mělo být zrealizováno pět linek s 53 

stanicemi a celkovou délkou tratí 90,5 km. Kromě linek Leninskaja a Dzeržinskaja se měly 

postavit linky: Kirovskaja, Pervomajskaja a Oktyabrskaja. [18] 

No
Název Konečné stanice V provozu od

Poslední stanice 

otevřená

Množství 

stanic
Délka (km) Jízdní doba

1 Leninskaja Plošaď Marksa (Площадь Маркса) - Zajeltsovkaja (Заельцовская) 7. ledna 1986 2. dubnu 1992 8 10.5 15 min

2
Dzeržinskaja

Plošaď Garina-Mihajlovskovo (Площадь Гарина-Михайловского) - 

Zolotaja Niva (Золотая Нива)
31. prosince 1987

9.únoru 2011 5 5.4 8 min

13 15.9

              
Ploschad Marksa

              
Gusinobrodskaya

            
Volochaevskaya

          
Sportivnaya

       

              
Ploschad Stanislavskogo

            
Studencheskaya

             
Rechnoy vokzal

           
Oktyabrskaya

              
Ploschad Lenina

       

                    
Ploschad Garina Mihaylovskogo

       

          
Marshala Pokrishkina

         
Sibirskaya

            
Zolotaya Niva

                
Krasniy prospekt

              
Berezovaya roscha

           
Gagarinskaya

             
Zaeltsovskaya

                    :
Legend:

                          
                 

                 
 Leninskaya line

                   
 Dzerjinskaya line

                    
 line is under construction

                   
 interchange node

                    
 station is under construction

    

Tabulka 1 – Stručný popis linek metra Novosibirska, podklad [18] 

 

 



32 

 

Od roku 2011 je výstavba nových stanic pozastavena. Existuje mnoho různých projektů,  

o kterých se pouze diskutuje. Poslední projekt byl přijat v roce 2013 o výstavbě dvou nových 

stanic Dzeržinské linky, ale žádný pokrok realizace projektu nebyl zatím zaznamenán. [18] 

4.1.4.3  Vozový park 

Převážná část provozu Novosibirského metra se skládá z vlakových vozů 81-717 (hlavní)  

a 81-714 (mezilehlé) (viz obr. 26, 27). Podle posledních údajů má vozový park 104 jednotek 

vozů, z nichž je vytvořeno 23 vlaků se 4 vozy. Vozy tohoto typu byly vyvinuty v polovině 70. 

let strojírenským závodem Mytishchi, jehož výroba začala v letech 1977-1978 ve stejném 

závodě a od roku 1980 v Leningradu na závodě Jegorov. Z těchto typů vozů metra a jejich 

modifikace se skládá převážná část provozu. [18] 

 

Obrázek 26 – Voz typu 81-717 [28] 

 

Obrázek 27 – Uvnitř vozu typu 81-717 [28] 

Zpočátku se v Novosibirsku plánovalo postavit stanice metra s nástupišti dlouhými 120 metrů, 

určenými pro vlaky se šesti vozy, ale tento návrh byl později z ekonomických důvodů zamítnut, 

a rozhodlo se postavit stanice s nástupišti dlouhými 103 metrů pro pětivozové vlaky. [28] 

Globální obnova vozového parku je už naplánovaná a schválená, ale datum realizace projektu 

zatím není známo. Nové vozy série  81-775/776*-/777 (viz obr. 28) budou mít nový design. 

Šířka průchodu mezi vozy se zvýšila o 57 % a průchod bude široký celkem 1,6 metru, což je 

více než v kterémkoli z vlaků předchozí série. Dveře jsou rozšířeny z 1,4 na 1,6 metru. Plocha 

viditelného zasklení dveří uvnitř vozu je 82 % (dříve 47 %). Konzolové LCD monitory jsou 

umístěny pod stropem. Vagóny jsou vybaveny novými 1400 mm širokými displeji (dříve jejich 

šířka nepřesahovala 1 200 mm.). Interaktivní obrazovky na stěnách budou mít úhlopříčku 

monitoru 27 palců (dříve 19 palců). [29] 
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Obrázek 28 – Nový voz 81-775 Novosibirského metra [29] 

 4.1.5  Novosibirská železniční nadzemní doprava „Express-prigorod“ 

Již více než 20 let Express-prigorod zajišťuje dopravu obyvatelstva příměstskou železniční 

dopravou v Novosibirské oblasti. Express-prigorod je největší příměstský dopravce za Uralem 

s více než 22 miliony cestujícími ročně. [20] 

Délka tras, po kterých vlaky jedou, je 950 km. Každý den odjíždí 30 vlaků do pěti směrů  

na více než 130 trasách. [20] 

Příměstská železniční doprava zajišťuje kyvadlovou migraci obyvatel: 60 tisíc cestujících 

denně na úkor občanů přicházejících z předměstí do práce v Novosibirsku a zpět. V létě  

se osobní doprava zvýší na 90 tisíc lidí kvůli přepravám obyvatel města Novosibirsk do zahrad  

a letních chat a míst na rekreaci a koupání. [20] 

Express-prigorod uskutečňuje dopravu nejenom z předměstských částí města, ale také  

i v rámci města, čímž vytváří jeden důležitý typ městské hromadné dopravy Novosibirsku. [20] 

4.1.5.1  Síť linek „Express-prigorod“ 

V Novosibirsku se obsluhuje 13 stanic, z nichž dvě jsou na levém břehu a 11 na pravém. Lze 

říct, že železniční síť vede v hlavních směrech: sever, jih, západ, východ (viz obr. 29). Na 

obrázku současné linky jsou označené černou přerušenou čárou. Levý břeh je propojen 

s pravým mostem, také lze nalézt na dopravním schématu, kde jsou označeny fialovou a 

zelenou barvou perspektivní linky, které ještě dosud nejsou v provozu.  
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4.1.5.2  Perspektiva rozvoje nadzemní železniční dopravy 

Podle nejaktuálnějšího projektu (viz obr. 29) by se měly postavit tři nové stanice (fialové)  

na levém břehu a jedna stanice na pravém (zelená). Zahájením tohoto projektu se zvýší 

přeprava v síti o 50%. [30] 

 

Obrázek 29 – Aktualní plan rozvoje síti „Express-prigorod“ [30]  

Cílem projektu je rozšířit nadzemní dopravní síť v rámci města, aby daný druh MHD byl 

populárnější pro obyvatele města včetně těch na levém břehu, které prozatím mají k dispozici 

pouze dvě stanice. [30] 

4.1.5.3  Vozový park 

Express-prigorod má několik typů vlaku, jedná se jak o novější, tak i o starší modely.  

Ale protože Express-prigorod zajišťuje přepravu pouze zhruba 20 let, tak ve srovnání 

s ostatními druhy dopravy je tento vozový park poměrně nový.  

Nejstarší modely jsou ED4M, které byly vyrobeny od 1997 až do 2000 roku (viz obr. 30). [31] 
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Další modely vlaků ED9E byly vyrobeny v roce 2006 a do Novosibirska dorazily přibližně 

v roce 2012 (viz obr. 31). [32] 

 

Obrázek 30 – Model ED4M [33]  

 

Obrázek 31 – Model ED9E [34]  

Poslední obnova parku byla v roce 2019. Vlak typu EP2D (viz obr. 32, 33) je vybaven měkkými 

křesly a moderními toaletami. Vlak se skládá z osmi vozů. Vozy jsou vybaveny klimatizací, 

nosiči jízdních kol, také pro invalidy jsou k dispozici přivolávací tlačítka, speciální výtahy 

z nízkých nástupišť, uvnitř jsou místa pro upevnění invalidních vozíků. [34] 

 

Obrázek 32 – Vlak typu EP2D [34] 

 

Obrázek 33 – Vlak typu EP2D zevnitř [34] 

4.1.6  Vodní doprava 

Jediná soukromá organizace, která se zabývá vodní přepravou cestujících je „Rečflot“. Celkem 

má tři linky, které nemají žádné číslování. Vodní přeprava pomáhá mnoha lidem z města  

se rychle dostat na chatu, které se také nacházejí na ostrovech: „Korablik“, „Kudryaš”. [36] 

Přeprava je v provozu pouze během letní sezóny, která obvykle začíná koncem dubna  

nebo začátkem května a končí přibližně koncem září. Jediný typ lodě pro přepravu cestujících 

je loď typu „Moskva“ (viz obr. 34). [36] 
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Obrázek 34 – Loď „Moskva“ [37] 

4.2  Tarify a jízdné MHD v Novosibirsku 

Tarif veřejné hromadné dopravy Novosibirska není jednotný. Každý druh dopravy má své 

jízdné a pokud cestující potřebuje přestoupit na další spoj, a to i včetně případu přestupu 

jenom na jinou linku stejného druhu dopravy, musí zaplatit další jízdné. Kromě toho jsou 

odlišné ceny skoro na každý druh dopravy města.  

Státní dopravci, kteří vlastní metro, některé autobusy, trolejbusy a tramvaje, poskytují 

obyvatelům města možnost získat výhodné karty, díky kterým mají možnost dobít si kartu  

a nemusí platit na každém přestupu. Nadzemní železniční doprava nemá možnost platby touto 

kartou. 

Soukromí dopravci, kteří vlastní všechny maršrutky mají své fixní jízdné, které se může lišit 

v závislosti na délce trasy. Jízdné u soukromých autobusů nesmí být odlišné od cen státních 

dopravců.  

4.2.1  Státní dopravce 

4.2.1.1  Základní jízdné: tramvaj, trolejbus, autobus, metro, železniční nadzemní 
doprava  

V roce 2021 je cena jízdného pro každý druh dopravy následující: 

● trolejbus a tramvaj 24 rublů (zhruba 7 Kč), 

● metro 26 rublů (zhruba 8 Kč), 

● autobus 25 rublů, 

● nadzemní železniční doprava závisí na délce cesty: maximální cena v rámci města je 

38 rublů (11 Kč). [38] 
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Jízdné v tramvajích, trolejbusech a autobusech se kupují u konduktérů, které přijímají platby 

hotově nebo kartou (v novějších tramvajích) a také mají speciální terminál pro zvýhodněné 

jízdné.  

V metru se kupuje ve speciálním automatu žeton na jedno jízdné (viz obr. 35). Metro je 

vybaveno turnikety (viz obr. 36), které plní funkci terminálu: dá se zaplatit pomocí žetonů, 

zvýhodněné karty a nedávno také bankovní kartou. Také zde je možnost dobití a zakoupení 

zvýhodněných karet, které jsou popsány v dalších subkapitolách . 

 

Obrázek 35 – Automat na prodej žetonů 

 

Obrázek 36 – Turnikety Novosibirského metra 

 4.2.1.2  Zvýhodněné jízdné: systém „Zolotaya korona“ 

„Zolotaja korona“ je podnik, který od roku 2006 realizuje projekty na automatizaci procesů 

platby v městské přepravě cestujících. Jejich platební systém se nazývá „Elektronnyj 

projezdnoj“ (Elektronická jízdenka). [39] 

Tento systém pomáhá lidem platit za jízdné bezkontaktně jenom pomocí karty, kterou je 

možné nabít například na stanici metra. Relativně chvíli je tento systém také podporován 

aplikací, kterou mají k dispozici uživatelé na platformách iOS a Android. [39] 

Zolotaja korona nabízí několik druhů karet: „Jedinaja transportnaja karta“ (Jednotná dopravní 

karta), „Studenčeskaja karta“ (Karta pro vysokoškoláky), „Karta školnika“ (Karta pro studenty 

středních a základních škol), „Socialnaja karta“ (Sociální karta). Následně je uvedeno, čím se 

tyto karty odlišují.  

„Jedinaya transportnaja karta“ 

Karta je navržena tak, aby se jí dalo platit za cestování ve všech typech veřejné hromadné 

dopravy. Každý obyvatel města a návštěvník města může zaplatit za své cestování kartou (viz 

obr. 37).  [39] 
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Kromě bezkontaktního placení je další výhodou této karty sleva jeden rubl za každou cestu. 

Koupit a dobít kartu lze na speciálních místech, například na stanicích metra. [39] 

„Studenčeskaja karta“ 

Karta je určena pro vysokoškolské studenty (viz obr. 38)  a pomáhá jim ušetřit nějakou částku 

z celé ceny. Existují dvě možnosti využívání karty: mít slevu 50 % na každou cestu  

nebo zaplatit 1000 rublů (350 Kč) a mít nekonečný počet cest na celý měsíc. [39] 

„Karta školnika“ 

Karta je stejného typu jako předchozí karta pro vysokoškoláky (viz obr. 39), akorát má pouze 

jednu možnost využití slevy, a to 50% slevu na každou cestu. [39] 

„Socialnaja karta“ 

Sociální karta je speciální cestovní karta vystavená na osobní doklad cestujícího, který 

potvrzuje právo jejího majitele cestovat MHD bez účtování poplatků na obecních  

a příměstských linkách (viz obr. 40). Existují dva druhy této karty podle typu osobního dokladu 

potvrzující potřebu sociální podpory ze strany státu: bezlimitní sociální karta nebo karta 

s omezeným počtem cest (30 cest měsíčně). Bezlimitní karta se vydává například veteránům. 

Cena karty za měsíc 200 rublů (70 Kč). [39, 40]  
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Obrázek 37 – „Jedinaya transportnaya karta“ [39] 

 

Obrázek 38 – „Studenčeskaya karta“ [39] 

 

Obrázek 39 – „Karta školnika“ [39] 

 

Obrázek 40 - „Socialnaya karta“ [39] 

4.2.2  Soukromí dopravci: tarify autobusů a maršrutek 

Cena jízdného autobusů soukromých dopravců se nesmí odlišovat od cen státních dopravců. 

To znamená, že v roce 2021 cena jízdného autobusu je 25 rublů. Jízdné v maršrutkách není 

vždy fixní a záleží na délce trasy konkrétní linky. Cena se může pohybovat v rozmezí 30 až 60 

rublů (9 až 18 korun). Zvýhodněné jízdné u soukromých dopravců neexistují.  

4.2.3  Výhody a nevýhody tarifního systému města 
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Tabulka 2 – Podrobně rozepsané výhody a nevýhody tarifního systému Novosibirska 

 

 

4.3  Dostupné informace pro cestující 

4.3.1  Jízdní řády 

Většina zastávek města nemá jízdní řády na zastávkách ani vytisknuté a ani v digitálním 

formátu. Jediné, kde se tato informace dá nalézt, tak je na několika centrálních zastávkách a 

také na velmi významných zastávkách, například jako je hlavní nádraží.  

Jízdní řády jsou k dispozici na webové stránce Novosibirské MHD nskgortrans.ru. Podle 

vlastní zkušenosti o této stránce ví jen malé množství lidí a ještě menší množství ji pravidelně 

používá.  

Obyvatelé města nejsou informovaní o existenci jízdních řádů. Přestože někteří vědí, kde 

jízdní řády nalézt, je spolehlivost jízdních řádů velkou otázkou. Jakýkoliv druh dopravy MHD 

Novosibirska často jezdí nepravidelně a člověk se musí spolehnout jenom na štěstí, když na 

zastávce čeká.  

4.3.2  Internetové stránky, aplikace 

Nskgortrans 

Jak již bylo zmíněno výše, hlavní stránkou Novosibirské MHD je nskgortrans.ru, kde kromě 

jízdních řádů můžeme najít online mapu dopravy, kde se dá vyhledat jakoukoliv linku sítě. 

Také je možné nalézt spoje z jedné ulice do druhé, ale při psaní a vyhledávání ulic nebo 

zastávek stránka často ukazuje chybu stránky. Tato stránka je málo známá u obyvatelů města, 

proto se častěji využívají aplikace a stránky popsané níže.  

2GIS 

výhody nevýhody

• existují výhodné tarify pro určité věkové skupiny 

u městských dopravců,

• není jednotný tarifní systém: každý druh dopravy 

má vlastní jízdné,
• během kratší jízdy je možné ušetřit část z ceny, • soukromí dopravci nemají výhodné tarify,
• možnost platby kartou v metru, v některých 

tramvajích, autobusech a trolejbusech,

• nevýhodné pro cestující, kteří musí během cesty 

přestupovat,

• dopravní karty „Zolotaya korona“ umožňují 

častěji provádět platby za jízdné bezkontaktně,

• nejsou k dispozici elektronické jízdenky,

• na webové stránce dopravních karet je možnost 

ověřit zůstatek na kartě 

• není možnost online dobití karet „Zolotaya 

korona“,

• rozdílné ceny jízdného podle druhů dopravy, 

• nákup a kontrola jízdného se provádí u 

konduktéru

Tarifní systém
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2GIS je jedna z nejvýznamnějších navigačních aplikací v Rusku, která mimochodem byla 

vyvinuta v Novosibirsku, kde má dodnes ředitelství.  

2GIS má jednoduchý přístup k vyhledávání spojů z bodu A do bodu B, kde je vidět, jak dlouho 

bude cesta trvat u každého ze spojů (viz obr. 40). Je také možné sledovat, jaké linky vedou 

přes konkrétní zastávku. Na obrázku 41 je příklad zastávky „Metro Krasnyj prospekt“, kde jsou 

uvedeny všechny linky a jejich četnost příjezdu na zastávku.   

 

 

Obrázek 40 – Aplikace 2GIS: plánování cesty z bodu 
A do bodu B [41] 

 

Obrázek 41 – Aplikace 2GIS: příslušné linky zastávky 
„Metro Krasnyj prospekt“ [41]  

Kromě toho se v této aplikaci dá nalézt polohu autobusů, maršrutek, trolejbusů a tramvají  

v aktuální chvíli (viz obr.42). Ne všechny vozy mají možnost sledování polohy, ale každý rok  

se počet těchto vozů zvětšuje.   
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Obrázek 42 – Aplikace 2GIS: poloha vozů v aktuální chvíli [41] 

Yandex 

Yandex mapy se objevily ve městě mnohem později, ale momentálně je svými funkcemi  

na podobné úrovni jako 2GIS: má možnost vyhledávání spojů z bodu A do bodu B, k dispozici 

je také informace o každé zastávce (jaké linky jí projíždějí) a online přehled polohy vozů. 

Záleží na zvyku uživatele, kterou aplikaci preferuje. Ale podle vlastní zkušenosti Yandex  

spíš preferují řidiči osobních aut a taxikáři. 2GIS je používanější mezi cestujícími MHD. 

4.3.3  Výhody a nevýhody dostupných informací 

Tabulka 3 – Výhody a nevýhody dostupných informací pro cestující 

 

4.4  Stav zastávek MHD 

Většina zastávek je s přístřešky s bočnicí (viz obr. 43). Bočnice splňují důležitou funkci  

pro ochranu od silného větru, především v zimním období. Informace o provozu na zastávkách 

jsou minimální, zastávka je vhodné místo pro nalepování inzerátů a nalezení zájemců (viz obr. 

44). 
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Obrázek 43 – Zastávka „Zolotaja niva“ 

 

Obrázek 44 – Informace pro cestující na zastávce 

Zastávky MHD lze rozdělit podle jejich současného stavu následovně: 

● novější: s názvem zastávky, popřípadě s jízdním řádem, s novou konstrukcí přístřešku 

(viz obr. 45); 

 

Obrázek 45 – Zastávka „Deputatskaja“  

 

Obrázek 46 – Zastávka „NGPU“ 

● starší: se staršími přístřešky, které jsou stále bezpečné pro cestující. Informace  

pro cestující včetně názvu zastávky není dostupná (viz obr. 46); 

● zastávky ve velmi špatném a nebezpečném stavu, bez bočnic, s velmi křehkou 

konstrukcí přístřešku, bez žádných informací pro cestující (viz obr. 47).  
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Obrázek 47 – Jedná ze zastávek v Novosibirsku v havarijním stavu [42]  

Ke konci roku 2020 byl podepsán nový projekt „Umnyje ostanovky“ („Chytré zastávky“). Projekt 

se připravuje na mistrovství světa hokeje v roce 2023. Zastávky budou umístěny na trasách 

pro návštěvníky Novosibirska (centrální trasy města). Zastávky budou vybaveny bezplatnou 

Wi-Fi a místy pro nabíjení mobilních telefonů. [43] 

V současné době už je postaveno devět „chytrých zastávek“ (viz obr. 48). Celková investice 

do tohoto projektu je 350 milionů rublů (přibližně 100 milionů Kč). [43] 

 

Obrázek 48 – „Zastávka Plošad Lenina“ [43] 

4.5  Stav vozového parku  

Podle odborníků z příslušného oddělení je dnes podíl vozů v kritickém stavu městského 

tramvajového parku skoro 45%. Před třemi lety tento podíl překročil 90%. Současně je kritické 
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opotřebení městského vozového parku trolejbusů a dnes činí přibližně 90%. Jedinou nadějí je 

federální pomoc. [44] 

Přípravné práce po obnově vozového parku dnes dosáhly konečné fáze. Na konci loňského 

roku specializované ministerstvo dopravy Ruské federace vypracovalo speciální dokument  

o obnově vozového parku MHD Novosibirsku. Tento 30stránkový dokument podrobně 

popisuje metodiku pro vypracování návrhů a definování výsledků. Zejména se uvádí, že bude 

poskytována pomoc při obnově kolejových vozidel a velkého množství autobusů (včetně 

plynových motorů), elektrických autobusů, trolejbusů a tramvají. Ministerstvo dopravy Ruské 

federace v rámci tohoto programu přiděluje na pět let 20 miliard rublů (kolem 5,7 miliard Kč). 

[44] 

V uplynulém desetiletí uskutečnění mezinárodních sportovních soutěží v Rusku a ikonických 

mezinárodních fór stalo velkou motivaci k uvedení do pořádku infrastruktury hostitelských měst 

Ruska, která byla po mnoho let zanedbávána kvůli nedostatečnému financování. Jako dobré 

příklady velkých změn infrastruktury lze uvést tato města Ruska: Soči, Kazaň, Vladivostok. 

Postupem času se však rozsah obnovy infrastruktury a přidělených zdrojů pro hostitelská 

města začal zmenšovat. A to se dotklo nejvíce odvětví MHD. [44] 

4.6  Bezbariérový přístup dopravních prostředků MHD 

Bezbariérový přístup MHD je jedním nejdůležitějších cílů moderní doby pro města, kde  

se MHD stále zlepšuje a modernizuje. Je důležité, aby MHD mohlo poskytovat své služby 

všem cestujícím. Podle pražské integrované dopravy je doprava limitována těmito faktory:  

1. „bezbariérovým přístupem ke stanicím, zastávkám nebo přístavištím, 

2. bezbariérovou úpravou stanic, zastávek nebo přístavišť, 

3. bezbariérovostí vozidel nebo plavidel (s podlahou v úrovni nástupiště a plošinou  

pro nástup)“ [45]. 

Bezbariérové užívání MHD musí být zajištěno pro cestující se základními druhy zdravotního 

omezení: pohybové, zrakové, sluchové.  

4.6.1  Problémy pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Ve skutečnosti doprava VHD v Novosibirsku pro osoby s omezenou schopností pohybu 

neexistuje. Za 18 let života v Novosibirsku jsem nezaznamenala nikoho s omezenou 

schopností pohybu ani v jednom druhu dopravy. Další podkapitoly se věnují tomuto problému. 
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4.6.1.1  Přístup k metru 

Novosibirské metro není vybaveno výtahy nebo speciálními pohyblivými plochami. Podle 

hlavní stránky Novosibirského metra cestující s omezenou schopností pohybu by měl  

před cestou metrem zavolat na pevnou linku metra a upozornit o tom administraci metra.  

V žádosti o přepravu musí uvést vchod do stanice metra, ze které pojede, a cílovou stanici  

a čas příjezdu cestujícího. Na plánovanou cestu je vhodné předem upozornit. [46] 

Novosibirské metro provádí pomoc vozíčkářům pomocí pásového schodolezu, který umožňuje 

přepravu různých typů invalidních vozíků se dvěma velkými koly a má možnost přepravy  

až 130 kg. [46] 

4.6.1.2  Přístup k trolejbusům, tramvajím, autobusům 

Na stránce nskgortrans.ru s online mapou linek MHD, lze najít linky, které mají vozy 

s podlahou v úrovni nástupiště a vozy (označené na mapě tímto značením ), které 

mají speciální plošinu pro nástup (označené na mapě zeleným kroužkem s písmenem „A“). 

[47] 

Podle posledních informací z roku 2017 jsou tímto zařízením vybavené trolejbusové linky číslo: 

2, 5, 13 a jediná tramvajová linka číslo 13. [47] 

Autobusy mají nejvybavenější bezbariérovou síť a vozy s bezbariérovým přístupem lze potkat 

na linkách číslo: № 4, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 45, 51л, 54, 57, 60, 65, 

68, 69, 72, 77, 79, 88, 95, 96, 716e. [47] 

Maršrutky nemají bezbariérový přístup, mají malou kapacitu vozů, podlaha vozu je velmi 

vysoká, což neumožňuje ani teoreticky využívání tohoto druhu dopravy cestujícím s omezenou 

schopností pohybu.  

V roce 2017 bylo celkem v síti MHD (mimo maršrutek) 1329 vozů, z nichž je:  

● 117 vozů s podlahou na úrovni nástupiště (8,8 %), 

● 78 vozů s plošinou pro nástup (5,86 %). [47] 

Celkem je vybaveno 14,66 % vozů (a to bez ohledu na nejrozšířenější síť maršrutek), což je 

kriticky malé množství pro pohodlné cestování. 

Řidiči jsou povinni  „... na místě zastavení, na žádost uživatele invalidního vozíku nebo osoby, 

která ho doprovází, jakož i jiné osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, musí řidič 

dát autobus na parkovací brzdu, vystoupit z autobusu, sklopit plošinu, pomoci osobám  

se zdravotním postižením nastoupit do autobusu a doprovodit na speciálně určené místo, 
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zvednout plošinu, vystoupit z autobusu, nastoupit do kabiny, zavřít dveře a pokračovat  

po trase.“ (vlastní překlad) [47] 

4.6.2  Problémy pro nevidomé a neslyšící osoby  

Pomocné prvky pro nevidomé se rozdělují do dvou skupin: hmatové a akustické prvky. 

Hmatové prvky představují změny povrchu cesty, které jsou vnímatelné nášlapem a slepeckou 

holí. Zastávky a stanice by měly mít hmatové a varovné pásy. Akustické prvky ve formě 

akustických orientačních majáčků jsou také velmi důležitým pomocníkem v orientaci  

pro nevidomé.  

Město není téměř vůbec vybaveno hmatovými prvky pro nevidomé, a to nejen na zastávkách 

dopravy, ale i na území celého města. 

830 vozů (62,45 % z celého množství) je vybaveno akustickými informačními majáčky 

s hlasovou frází. [47] 

Pro neslyšící cestující by měl být vytvořen textově orientovaný navigační a orientační systém. 

[48]   V Novosibirsku funkci tohoto systému splňují digitální obrazovky s textem příští zastávky. 

Celkem je vybavených 187 (14 %) vozů těmito zařízeními. [47, 48] 

4.7  Linkové vedení, pokrytí území města VHD a duplicita linek  

Hranice města Novosibirsk jsou znázorněny v příloze č.1.1. Hranice se stále rozšiřují kvůli 

vzniku dalších obytných zón blízko městu, které se časem stávají částmi města. Linky 

trolejbusů, tramvají a metra, které byly popsané výše u každého druhu dopravy, vedou přes 

centrální a nejvíce významné části města. Autobusy a maršrutky vedou přes centrum města  

a také i do vzdálenějších míst. Konkurence mezi státní a soukromou přepravou způsobuje 

vznik duplikací linek.  

Linkové vedení v Novosibirsku je docela rozlehlé. Dá se dojet do centra z nejvzdálenějších 

míst města. Protože město rychle roste, vzniká velká poptávka po kvalitním systému VHD 

nejenom přes centrum města ale i na jeho okraj. Z většiny těchto míst se dá dojet do centra 

města pouze maršrutkou nebo zřídka autobusy. Maršrutky mají velmi malou kapacitu, proto 

vznikají velké fronty na zastávkách před nástupem. I když jsou k dispozici autobusy, které mají 

výhodnější tarify, cestující stejně preferují maršrutky, protože jsou ve většině případů rychlejší, 

mají kratší trasy a jezdí častěji.  

Duplicita linek 

Jedním z hlavních problémů MHD je velké množství maršrutek, které duplikují linky jiných 

druhů dopravy. Na jednu stranu by mohla být duplikace linek vhodná – cestující by měl, z čeho 
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vybírat: rychlejší nebo pomalejší dopravu, komfortnější nebo levnější atd. Ale duplikace snižuje 

ekonomickou efektivitu využívání každé dopravní jednotky, vede k nevhodné konkurenci mezi 

řidiči vozů přímo na silnici, což vede k nebezpečnému chování v dopravním prostoru 

(předjíždění, nadbytečné čekání cestujících na zastávkách atd.). [12] 

S duplicitou linek se dá setkat nejen u maršrutek, které vlastní soukromí dopravci, ale také 

i u městských dopravců. To znamená, že autobusy mohou duplikovat linky trolejbusů a metra, 

naopak trolejbusy mohou duplikovat linky metra atd.  

Příklady duplicity linek: 

● jedna linka trolejbusu 29 vede úplně stejným způsobem jako linka metra Leninskaja 

(červená) (viz příloha 4.1.3); 

● spojení linek trolejbusů číslo 23 a 10 se duplikuje na stanici metra Dzeržinskaja 

(zelená) (viz příloha 4.1.3); 

● linka autobusu číslo 5, která je znázorněná fialovou barvou (viz obr. 49) kopíruje téměř 

celou červenou linku metra (na obrázku také červenou linkou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

5  Návrhy na optimalizaci MHD v Novosibirsku 

5.1  Hierarchické uspořádání systému veřejné hromadné dopravy 

Druhy dopravy mají různé vlastnosti, hlavními jsou: přepravní kapacita a cestovní rychlost. 

Každý druh VHD hraje určitou roli v dopravním systému: ten nejrychlejší s největší kapacitou 

tvoří páteřní subsystém, protože logicky přepraví nejvíce lidí za nejkratší čas, což by mělo být 

metro. Na páteřní subsystém by měl navazovat doplňkový subsystém, který by měl obsluhovat 

ostatní území, kam stanice metra nedosáhnou. Kromě toho doplňkový subsystém by měl 

navázat na metro. Tuto funkci obvykle splňují trolejbusy a autobusy. Tramvaj by měla plnit 

funkcí mezi páteřním a doplňkovým subsystémem, což znamená, že by mohla rozvážet lidi  

ze vzdálenějších míst přímo do centra města. Tím pádem by měla zmizet duplicita linek, která 

je jedním z hlavních problémů linkového vedení Novosibirské MHD. 

Jako návrh mého řešení problému duplicity linek jsem uvedla příklad duplicity červené linky 

metra autobusem číslo 5. Na obr. 50 je navrhnuté konkrétní řešení likvidace dané duplicity. 

V tomto návrhu vzniknou dvě autobusové linky: na pravém břehu růžová linka (1. linka 

autobusu), na levém modrá (2. linka autobusu). Účelem těchto linek je dovážet lidi  

ze vzdálenějších míst města do páteřního systému – metra (na obrázku znázorněn červenou 

barvou). 
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Obrázek 49 – Duplicita autobusové linky č. 5 
červené linky metra (vlastní zpracování), mapa 

[49] 

 

Obrázek 50 - Znázornění likvidace duplicity 
(vlastní zpracování), mapa [49] 

Jak už bylo zmíněno výše přepravní kapacita metra v roce 2018 byla 48 % (soukromí dopravci 

se nepočítají). Proto metro Novosibirska zařadíme do páteřního subsystému. V příloze č. 5.1  

mnou byla navrhnuta přibližná mapa, jak by mohl páteřní, doplňkový a tramvajový systém   

na sebe navazovat. Páteřní systém je znázorněn černou barvou nejširší čárou, jedná se o síť 

metra. Trolejbusová síť (modrou a tenčí čárou) byla změněna tak, aby neduplikovala síť metra 

a jenom navazovala na páteřní subsystém. Autobusová síť plní také doplňkovou funkci a byla 

navrhnutá tak, aby duplicita s trolejbusovou sítí byla minimální (zelenou tenčí čárou).  

Tramvajová síť v současné době není propojená mezi sebou: na pravém břehu je jedna síť, 

na levém je druhá. Daná situace neumožňuje lidem se přepravovat v rámci jednoho druhu 

dopravy po celém městě. Ve mnou navrhnuté mapě (viz příloha 5.1) jsou tramvaje znázorněny 

červenou barvou a síť pravého a levého břehu se spojuje přes Oktyabrskyj most. Podle mého 

názoru by se jednalo o nejvýhodnější výstavbu, protože by byla postavena jenom trať o délce 

3.1 km (viz obr. 51). 
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Obrázek 51  – Měření délky trati, která by spojovala tramvajové sítě pravého a levého břehu, mapa [41] 

Tramvajová síť by zůstala bez dalších změn současné sítě, protože dobře splňuje svoji „mezní“ 

funkci ani páteřního ani doplňkového subsystému a dováží lidi ze vzdálenějších částí města 

do centra.  

5.2  Obnova vozového parku 

Problém životnosti vozového parku je v současné době nejvíce aktuální. Tímto problémem  

se začali zabývat v rámci posledních pár let, přitom pokud by v předchozím desetiletí  

v regionálním centru městské úřady přijaly a zavedly podobné profilové programy po obnově 

vozového parku, problém by teď nebyl tak kritický a nebylo by nutné rychlé řešení kvůli 

budoucímu mistrovství světa hokeje MFM-2023. [50]  

Motivací úřadů není komfortní a bezpečné cestování obyvatelů VHD, ale správný úhel pohledu  

na město pro jeho návštěvníky ze zahraničí. Pozitivním faktem je to, že tato motivace 

zlepšování dopravní infrastruktury aspoň někdy vzniká. Pro město je to velká šance na změny 

v dlouhodobě neměnící se infrastruktuře dopravy, někdy i velmi zhoršující.  

Přípravné práce po obnově vozového parku dnes už dosáhly konečné fáze (viz podkapitola 

4.5). Největší změny byly provedené v tramvajové dopravě a tramvají v kritickém stavu (viz 

obr. 16) zůstává méně a méně.  

U autobusů jsou změny bohužel vidět podstatně méně. Jednou z příčin je to, že město nebude 

obnovovat vozy soukromým dopravcům, proto některé autobusy a maršrutky jsou v kritickém 

stavu. Hlavním problémem autobusu jsou jejich vysoká nástupiště (viz obr. 52), což dělá velký 

problém pro lidi s omezenou schopností pohybu a také pro lidi s kočárkem.  
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Podle posledních informací letos by měl být městský vozový park doplněn o 55 nových 

nízkopodlažních autobusů Nefaz (viz obr. 53). Obnova vozového parku trolejbusů je také 

naplánovaná na rok 2023, a mělo by být doplněno až 230 nových trolejbusů, protože aktuálně 

jich je 90 % v kritickém stavu. [51] 

 

Obrázek 52 – Autobus s vysokým nástupištěm [52]  

 

Obrázek 53 – Nové nízkopodlažní autobusy Nefaz 

[51] 

5.3  Omezení komerční dopravy  

Existence maršrutek má velmi negativní vliv na plynulost VHD Novosibirska, jejich velké 

množství přetěžuje dopravní komunikace města. Malá kapacita neumožňuje pohodlnou  

a bezpečnou přepravu cestujících. Hlavním cílem MHD by měla být přeprava každého 

cestujícího. Mašrutky nemohou používat lidé s omezenou schopností pohybu, lidé s kočárky 

a zavazadlem. Navíc existence maršrutek zhoršuje estetický pohled na město.  

Vzhledem k tomu, že úplné omezení maršrutek ve městě prakticky zatím není reálné, 

maršrutky by mohly být součástí dopravního systému, měly by jezdit tam, kde organizátor 

dopravy potřebuje. To znamená, že by linky maršrutek byly navrženy stejně jako linky 

autobusů a tvořily by doplňkový systém – dovážely by cestující do páteřního subsystému.  

Ještě lepším řešením by mohlo být nechat maršrutky jenom v místech s menší poptávkou kvůli 

jejich malé obsaditelnosti. Jako příklad je linka maršrutky č. 4 (viz obr. 54), která vede přes 

centrum města z pravého břehu do levého (kopíruje část linkového vedení metra a některých 

trolejbusů), pak přes centrální část levého břehu vede do menší čtvrti Novosibirska, kde je 

rozhodně menší poptávka. Daná linka je radiální: vede od centra města na jeho okraj. Z této 

linky da se vytvořit tangenciální linku (viz obr. 55), která nebude projíždět centrem a jen bude 

dovážet cestující z míst s menší poptávkou (malé čtvrtě na hranicích města) do míst města 

mimo centrum s další možností přestupu na páteřní nebo doplňkový subsystém. V daném 

řešení linka projíždí přes menší čtvrtě Novosibirska „Krasnoobsk“ a „Zatulinskyj žilmassiv“  
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a pak vede přímo do metra. Tímto způsobem linka maršrutky plní funkci doplňkového 

subsystému a hlavně dováží lidi z míst s menší poptávkou 

 

Obrázek 54 – Linka maršrutky č. 4, mapa [49] 

 

Obrázek 55 – Nová navrhnutá linka maršrutky č.4 
(vlastní zpracování), mapa [49]  

Pokud v dopravním systému Novosibirska bude nutné nechat maršrutky, tak by se měl vyřešit 

typ jejich vozů. V současné době maršrutky vůbec nemohou používat lidé s kočárkem  

nebo lidé s omezenou schopností pohybu. I novější modely mají jenom jedny dveře  

pro cestující, někdy i s velmi úzkým vstupem (viz obr. 56). Problém spočívá nejenom v tom, 

že nástupiště vozidel je vysoko pro dané skupiny lidi, ale také v tom, že v maršrutce není žádný 

prostor pro kočárky nebo invalidní vozíky.  
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Obrázek 56 – Jeden z novějších modelů moršrutek 
v Novosibirsku [53] 

 

Obrázek 57 – Minibus na lince 194 v Praze [54] 

Řešením tohoto problému by bylo zakoupení například minibusů. Takové minibusy existují 

v Praze na lince 194 (viz obr. 57) a mají dvoje dveře pro cestující, zadní z nich jsou 

přizpůsobena pro lidi s kočárkem nebo na invalidním vozíku.    

5.4  Zavedení jednotného tarifního systému  

Novosibirsk je největší město za Uralem, které láká lidi z celé asijské části Ruska, ze severní 

části Kazachstánu a ze zemí Střední Asie (Tádžikistán, Kyrgyzstán atd.). Město má ohromný 

ekonomický potenciál ve srovnání s ostatními městy v asijské části Ruska, proto do něj lidé 

přijíždějí vydělávat peníze. Kromě toho je Novosibirsk známý svým velkým množstvím 

vysokých škol, proto láká spoustu studentů. Lidé bývají velmi zmatené, když se přestěhují  

do Novosibirska a nevědí, jak systém MHD funguje. Absence jednotného tarifního systému 

přináší velké potíže pro komfortní přepravu cestujících. Novosibirsk je velmi velké město 

s dlouhými vzdálenostmi, kdy člověk potřebuje často několikrát přestoupit. Proto vzniká 

potřeba zavést jednotný tarifní systém.  

Další otázkou je vybrat druh tarifu. Pro Novosibirsko by byl časový tarifní systém vyhovující  

a zvýšil by efektivitu a atraktivitu cestování MHD. V dnešní době lidi často jedou jednou linkou 

přes celé město, protože vědí, že když přestoupí budou muset zase platit, což je velmi 

nevýhodné a jsou tak nucení obětovat svůj čas. Jedna časová jízdenka by mohla velmi ušetřit 

čas při každém nákupu další jízdenky. Časový tarif znamená, že cestující může využít MHD 

během omezeného časového úseku. Samozřejmě časový tarif by měl být jednotným: 

použitelným ve všech druzích dopravy města.  

Pro zavedení využitelného jednotného tarifu je potřeba brát v úvahu následující parametry: 

● výhodná cena pro cestující; 

● správná kontrola jízdného a zavedení pokut (při jízdě načerno); 
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● slevové tarify pro studenty, důchodce atd.; 

● možnost zakoupení elektronické jízdenky online; 

● jednoduché zakoupení pomocí speciálních terminálů, jízdenkových automatů a 

prodejních míst. 

Pro zavedení jednotného tarifního systému je zapotřebí vytvořit jízdenky na kratší dobu 

využívání a kupony, který cestující může zakoupit na měsíc, čtvrtletí, na rok atd. Jako inspiraci 

jsem použila tarifní systém Prahy. Navržené jízdenky a kupony pro město Novosibirsrk (viz. 

tab. 4), které mají jenom orientační význam, by mohly cenově zaujmout všechny skupiny 

obyvatelstva. Základní cenu jízdenky (do 30 minut) jsem navrhla tak, aby téměř odpovídala 

ceně jízdného maršrutky. Děti a senioři by měli 50% slevu na jízdenky ze základní ceny. Cena 

za měsíční kupon je stanovena z předpokladu, že nyní měsíční studentský kupon (jiný kupon 

totiž teď neexistuje) stojí 1000 rublů (285 korun), což podle mého názoru je velmi vysoká 

částka, kterou jsem snížila o 25 % na 750 rublů. Cena pro dospělého ve mnou navržených 

orientačních kuponech je o 50 % vyšší, protože současné slevy pro vybrané věkové skupiny 

jsou 50%. Čtvrtletní, půlroční a roční kupony jsou navržené tak, aby bylo výhodné si tak 

zakoupit kupony na delší období. Například roční kupon dá se koupit za cenu 10 měsíčních 

kuponů a ušetřit tak peníze za 2 měsíce.    

Tabulka 4 – Orientační tarify MHD Novosibirska 

 

V podkapitole 5.1. jsem navrhla řešení likvidace duplicity linky metra autobusem číslo 5. 

V tomto řešení by měly vzniknout tři linky: jedna linka metra a dvě autobusu. Pokud bychom 

chtěli například jet ze severního bodu mapy do jižního bodu pomocí těchto třech linek  

se starým tarifním systémem, zaplatili bychom: 25*2+26 = 76 rublů. S novým tarifním 

systémem bychom mohli koupit základní jízdenku do 30 minut, která by stála 36 rublů, což je 

o 52,6 % výhodnější. I když bychom se báli, že v dopravní špičce nestihneme dojet do 30 

minut a koupili bychom si jízdenku do 90 minut, která by stála 50 rublů, stále bychom ušetřili 

34,2%.  

Časový interval Dospelý Dítě Junior Student Senior

do 30 minut 36 ₽ 18 ₽ 36 ₽ 36 ₽ 18 ₽

do 90 minut 50 ₽ 25 ₽ 50 ₽ 50 ₽ 25 ₽

do 180 minut 76 ₽ 38 ₽ 76 ₽ 76 ₽ 38 ₽

1 den 170 ₽ 85 ₽ 170 ₽ 170 ₽ 85 ₽

3 dny 360 ₽ 180 ₽ 360 ₽ 360 ₽ 180 ₽

měsíční 1500 ₽ - 750 ₽ 750 ₽ 750 ₽

čtvrtletní 4200 ₽ - 2100 ₽ 2100 ₽ 2100 ₽

6měsíční 8000 ₽ - 4000 ₽ 4000 ₽ 4000 ₽

roční 15000 ₽ - 7500 ₽ 7500 ₽ 7500 ₽
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Ve výsledku se jedná o výhodný časový tarifní systém, který opravdu může zaujmout více lidí, 

aby jej používali. 

5.5  Zlepšení poskytovaných informací cestujícím 

Velké množství kvalitních aplikací velmi usnadňuje používání VHD. Aplikacím však chybí cena 

jízdného. Kdyby byl jasný jednotný tarif, aplikace by rozhodně měly ukazovat informaci o ceně 

jízdného. Cestující by zadal začátek a konec cesty a aplikace by mu kromě potřebných spojů 

ukázala cenu jízdenky a také možnost zakoupení online. 

Co se týče informací, které poskytuje provozovatel, zaprvé by měly být všude přidány názvy 

zastávek, zatím jsou pouze na vybraných zastávkách. Místo velkého množství inzerátů  

a reklam na zastávkách by měly být na zastávce uvedeny informace například o zrušení 

provozu nebo o jeho změně. Také by zastávka mohla obsahovat informace o hlavní webové 

stránce VHD Novosibirska nskgortrans.ru, protože cestující ji neznají, přitom stránka poskytuje 

docela využitelné informace o jízdních řádech atd.  

Dalším problémem jsou jízdní řády, které existují jenom na nejdůležitějších zastávkách 

(například na hlavním nádraží). A i když jsou někde jízdní řády k dispozici, nejsou srozumitelné 

nebo visí příliš vysoko přímo pod značkou zastávky (viz obr. 58). Na stránce nskgortrans.ru 

jsou jízdní řády docela pochopitelné a jasné pro běžného cestujícího (viz obr. 59) a mohly  

by být implementované na zastávce u jejího označení.   

 

Obrázek 58 – Příklad jízdního řádu na 
zastávce v Novosibirsku 

 

Obrázek 59 – Příklad současného jízdního řádu [49] 

Ale protože v Novosibirsku je hodně aplikací a město se v tom docela rychle rozvíjí, místo 

vytisknutých jízdních řádů, by mohlo být dobré nalézt modernější řešení. Například skenování 

QR kódu na zastávce, který by ukázal, za jak dlouho autobus bude na zastávce a také 

příslušné jízdní řády dané zastávky.  
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Obrázek 60 – Ukázka implementace QR kódu na zastávce [55] 

Inspirací pro dané řešení slouží MTA Bus Time servis v New Yorku, který funguje od roku 2011 

a posílá cestujícím čekajícím na zastávce informaci o současné poloze autobusu, pomocí 

využívání technologií GPS (viz obr. 60). Tyto informace dostávají pomocí skenování QR kódů, 

které se dá najít na každé zastávce daného systému. [55] 

5.6  Preference veřejné dopravy 

Preference VHD je činnost, která slouží ke zvýšení rychlosti, plynulosti 

a tím i atraktivity hromadné dopravy oproti dopravě individuální. [56]  

Novosibirsk je velké město s přetíženou dopravní sítí, kde dochází k častým dopravním 

zácpám. Preference tramvajové dopravy ve městě je řešena pomocí zřizování samostatných 

tramvajových pásů anebo pomocí zřizování úseků tramvajových drah na samostatném 

drážním tělese. Nejlevnějším a nejrychlejším způsobem preference autobusové a trolejbusové 

dopravy je zřizování vyhrazených jízdních pruhů. Tento způsob by byl pro Novosibirsk 

nejjednodušší, protože mnoho silnic má více než 6 pruhů a vytvořit jeden vyhrazený jízdní 

pruh z každé strany není žádný prostorový ani ekonomický problém.  

V dnešní době na některých silnicí takový vyhrazený pruh existuje, ale vzniká nový problém – 

řidiči nedodržují pravidla a někdy nenechávají tyto pruhy prázdné (viz obr. 61). Policie tento 

problém neřeší, pokuta za dané porušení by měla být 1500 rublů (430 korun). Podle mého 

názoru, by měla být pokuta vyšší – 2500 rublů (715 korun) a je nutné, aby policie více 

kontrolovala řidiče, kteří nedodržují dané pravidlo provozu.  
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Obrázek 61  – Jízda aut po vyhrazenému jízdnímu 
pruhu pro autobusy [57]  

 

Obrázek 62 – Parkování auta na vyhrazeném jízdním 

pruhu pro autobusy [57]  

Kromě toho další problém pro průjezd autobusů a trolejbusů po vyhrazeném pruhu je ten,  

že často řidiči parkují auta po pravé straně pruhu (viz obr. 62). Řešením tohoto problému  

by mohlo být zvýšení počtu kamer nebo případně falešných boxů pro kameru (docela běžná 

věc v Rusku) na místech s vyhrazenými pruhy. Na ulice Žukovskoho to docela funguje (viz 

obr. 63), ale během dopravní špičky řidiče prázdný pruh láká a ve většině případů dochází 

k porušení pravidel.   

Co se týče vodorovného a svislého značení vyhrazených pruhů, je vidět, že značení je málo 

upozorňující. Vodorovné značení je představeno písmenem „A“, které se málo opakuje  

po celém pruhu a ještě je velmi malé. Svislé značení je také malých rozměrů a psychologicky 

nepůsobí nijak důrazně (viz obr. 63). 

 

Obrázek 63 – Vyhrazený jízdní pruh [57] 

 

 

 

 

 

Obrázek 64 – Značka vyhrazeného 
jízdního pruhu v Rakousku [60] 

Místo písmena „A“ ve vodorovném značení by se spíše hodilo univerzální slovo „BUS“, které 

by bylo viditelnější. Rozměr vodorovného dopravního značení by se měl zvětšit: teď je  

to zhruba 1.5 m, mělo by být aspoň 2.5 m. Svislé značení by mohlo být dvakrát větší nebo by 

mohla být podobná značka pro vyhrazený pruh jako v Rakousku (viz obr. 64), které by bylo 

zcela pochopitelné pro účastníky provozu.  
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Některá místa, která jsou nejvíce zatížená a mají největší přepravní význam nemají vůbec 

žádné vyhrazené pruhy. Jedním z těchto míst je Dimitrovskyj most, který je vždycky velmi 

zatížený, protože spojuje centrum pravého a levého břehu. Přes tento most současně vede 

osm linek: sedm autobusových a jedna trolejbusová. Most má šest jízdních pruhů. Z každé 

strany byly mnou navržené vyhrazené jízdní pruhy (pro ukázku jenom z jedné strany), které 

by umožnily rychlejší a plynulejší průjezd autobusů a trolejbusů přes Dimitrovskyj most (viz 

obr. 65).  

 

Obrázek 65 – Vytvoření vyhrazeného jízdní pruhu pro autobusy na Dimitrovském mostu (vlastní zpracování), 

mapa [58] 

Vodorovné značení bylo navrženo v rozměrech: 3 m šířka a 2.5 m výška. Například v ČR dané 

značení má mít rozměry: 2.0 m na šířku a 2.5 m na výšku [61]. Ale vzhledem k tomu,  

že v Rusku jsou o hodně širší silnice a vnější silnice jsou zpravidla 4.0 m, tak by bylo lepší 

navrhnout širší vodorovné značení. Kromě toho místo tenké nepřerušené čáry pro vyhrazený 

jízdní pruh, by mohla být širší čára až 0.25 m, která je líp vidět na vícepruhových silnicích.  

5.7  Zavedení IDS 

IDS je integrovaný dopravní systém, který obsluhuje konkrétní území veřejnou hromadnou 

dopravou. Systém zahrnuje několik druhů dopravy (metro, tramvaj, trolejbus, autobus, 

železnice, popřípadě lanovky) a přepravuje cestující v tomto systému podle jednotných 

smluvních, tarifních a přepravních podmínek. [63] 

Integrace může být navázaná i na další cyklistickou a automobilovou dopravu, která je 

zajištěna formou parkování K+R, P+R a B+R. Zúčastnit se systému může několik dopravců, 

kteří by měli mít optimalizované jízdní řády. V systému IDS cestující používá jednotné 

jízdenky, které jsou platné ve všech druzích dopravy tohoto systému. Kromě toho celý IDS má 

jednu síť linek. [63] 
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IDS je dobře fungující způsob optimalizace veřejné dopravy, který pomáhá zlepšit nejen 

poskytování služeb VHD, ale i celkovou dopravní situaci ve městě. Organizace systému IDS 

má strukturu a uspořádání, které určují odpovědnost a kompetence každé úrovně. Model IDS 

může být dvouúrovňový nebo tříúrovňový. Ve městě Novosibirsk je organizace dopravy 

dvouúrovňová, což znamená, že existuje objednavatel VHD (město), který má smluvní vztahy 

s dopravci. 

Tříúrovňový model kromě objednavatele a dopravců má také koordinátora nebo organizátora 

IDS, který je smluvně zodpovědný za realizaci požadovaných dopravních výkonů v určitém 

rozsahu a potřebné kvalitě v rozmezí stanovených ekonomických možností. [59] 

Pokud bychom uvedli příklad organizace PID v Praze, tak objednavatelem je Hlavní město 

Praha, organizátorem je ROPID a dopravci jsou například dopravní podnik hl.m. Prahy  

a.s., České dráhy a další. Použila jsem daný systém jako inspiraci pro organizaci IAD 

v Novosibirsku.  

V našem případě objednavatel dopravy je město Novosibirsk. Organizátorem dopravy by byl 

například (inspirováno ROPID) “Organizátor novosibirské integrované dopravy“ (viz tab. 5). 

Dopravci by byli jak soukromí (Novosibirskprofstroj, Bel-Mars a další), tak i městští 

(Gorelektrotransport, MKP PATP).  

Tabulka 5 – Návrh tříúrovňové IAD v Novosibirsku 

 

Daná organizace integrovaného dopravního systému by umožnila lepší regulaci VHD 

Novosibirska a rychlejší splnění stanovených cílů objednavatelem. Mezi účastníky struktury 

vznikají různé smluvní podmínky, které každý z účastníků musí splňovat. „Důležitou činností  

v této oblasti je efektivní spolupráce dispečerského řízení jednotlivých dopravců  
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při operativním řešení odchylek od jízdních řádů a řešení mimořádností v dopravním provozu.“ 

[59] 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce „Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku“ bylo 

zanalyzovat současnou situaci městské hromadné dopravy v Novosibirsku, identifikovat výhody 

a nedostatky stávajícího systému hromadné dopravy. Pro snížení nedostatků této dopravy byla 

navrhnuta potřebná opatření a doporučení ke zlepšení systému veřejné hromadné dopravy. 

Na začátku práce byl čtenář seznámen se základními informacemi o městě: jeho poloze, klimatu 

a významu jako největšího města za Uralem. V další kapitole byl popsán dopravní systém  

ve městě s ohledem na všechny existující druhy dopravy ve městě. Navíc pro hlubší pochopení 

systému městské hromadné dopravy byla popsána její historie a další rozvoj až do současného 

stavu. 

Analytická část se týká detailní charakteristiky každého druhu dopravy MHD v Novosibirsku, 

popisuje linkové vedení, perspektivu rozvoje a stav vozového parku. Dále byl podrobně popsán 

tarifní systém s jeho klady a zápory, také současný stav vozového parku a zastávek, informací 

poskytovaných cestujícím, linkové vedení MHD a bezbariérovost hromadné dopravy.  

V rámci analýzy byly nalezeny nedostatky v systému MHD ve vztahu k moderním standardům. 

Pro řešení daných problémů byla navrhnuta konkrétní opatření.  

Pro zlepšení linkového vedení je zapotřebí zrušit duplicitu linek, která se vyskytuje ve všech 

druzích dopravy MHD Novosibirska. Pro toto řešení bylo navrženo systém hierarchicky 

uspořádat. Hlavní roli páteřního subsystému v Novosibirsku by mělo hrát metro, doplňkově pak 

autobus (popřípadě maršrutky) a trolejbus. Tramvaj by měla navazovat přímo do centra a plnit 

funkci mezi doplňkovým a páteřním subsystémem. V navrženém vedení linek (viz příloha 5.1) 

je evidentně vidět, že pomocí daného uspořádání subsystému problém duplicity linek zaniká  

a subsystémy na sebe krásně navazují.  

Obnova vozového parku je velmi důležitým aspektem ve zlepšení kvality a hlavně bezpečnosti 

MHD Novosibirska. Doprava by měla být nízkopodlažní a umožňovat cestování co největšímu 

počtu cestujících. Pokud bude nutné nechávat maršrutky v dopravním systému, měly by být 

vyměněny za komfortní minibusy pro všechny cestující s místem pro invalidní vozík a kočárek.   

Kvůli komerční dopravě vzniká konkurence dopravců, která vyvolává nebezpečné chování řidičů 

v dopravním prostoru, duplicitu linek státní dopravy linkami komerční dopravy. Maršrutky mohou 

být součástí systému MHD, pokud jejich linkové vedení udělá efektivnější systém. Toho jde 

dosáhnout tím, že maršrutky budou mít funkci doplňkového subsystému a budou jezdit tam, kde 

je menší poptávka.  

Další otázkou bylo zavedení jednotného časového tarifu, který velmi usnadní život cestujícím, 

kteří by mohli nejenom ušetřit během cesty, ale také by nemuseli na každém přestupu 
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dokupovat jízdenky. Také by měl být zaveden online systém kupování jízdenek, který by urychlil 

systém placení jízdného.    

Aby obyvatelstvo chtělo více používat MHD v Novosibirsku, měla by existovat zvýhodnění 

hromadné dopravy. Mnou byla navrhnuta řešení pomocí vyhrazených jízdních pruhů, které  

by umožňovaly rychlý pohyb autobusů a trolejbusů po silnici ve srovnání s osobními auty.  

Tím pádem by v dopravní špičce bylo o hodně rychlejší cestovat MHD, což by mohlo přilákat 

potenciální cestující, aby změnili svůj způsob přepravy.   

Organizace dopravy je jedním z nejdůležitějších faktorů stabilního a kvalitního systému VHD. 

Aby byl systém efektivnější měl by vzniknout IDS, který má tříúrovňový model organizace. 

Podmínkami zavedení IDS jsou jednotné smluvní, tarifní a přepravní podmínky s existujícími 

jednotnými tarifními a informačními systémy.  

Přehledný souhrn silných a slabých stránek VHD Novosibirska také její příležitostí a hrozby 

ukazuje SWOT analýza v tabulce č.5.  
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Tabulka 6  – SWOT analýza stavajících systemu MHD Novosibirska 

 

V bakalářské práci je podrobně popsán současný stav MHD v Novosibirsku. Byly zjištěny  

jak klady a tak i zápory systému VHD. Pro výrazné zlepšení situace Novosibirsk čeká dlouhá 

a finančně náročná cesta. Ale město, které je třetí největší v Rusku a největší město za Uralem, 

si zaslouží mít efektivní fungující dopravní systém. Je velmi potěšující,  

že v poslední době mají městské úřady větší zájem o zlepšení systému MHD v Novosibirsku 

a jsou vidět výrazné pokroky.  

 

 

S - silné stránky W - slabé stránky

• rozšířená síť MHD, • staří vozového parku,

• existence výhodného jízdného, • není jednotný tarifní systém, 

• existence všech druhů MHD, • MHD není dostupná všem: barierový 

přístup,

• obnova vozového parku téměř začala, • konkurence mezi dopravci,

• možnost výběru pro cestující, • špatný systém placení a kontroly jízdného, 

• velké množství použitelných aplikací, • nespolehlivé jízdní řády - odlišná doba 

příjezdu dopravy,

• možnost bezkontaktních plateb, • mnoho zastávek v havarijním stavu,

• velká perspektiva: poptávka MHD je větší 

než nabídka,

• neexistence informací na mnoha 

zastávkách, 

• existence ekologických druhů dopravy. • duplicita linek,

• neefektivní organizace dopravy.

O - příležitostí T - hrozby

• modernizace vozového parku, • nebezpečné cestování v MHD,

• pohodlný a jasný jednotný tarifní sýstem  

pro cestující, 

• vznik nebezpečných dopravních situací  

kvůli konkurenci řidičů soukromých 

dopravců,

• jednotný informační systém, • stálé zdražování jízdného, 

• spolehlivé jízdní řády,  • zmatek cestujících při hledání informací na 

zastávkách, 

• bezpečné zastávky, • neochota využívání MHD,

• bezbariérový přístup, • zvýšování počtu osobních aut, 

• zavedení efektivní kontroly a placení 

jízdného, 

• dlouhá a neefektivní realizace projektů,

• zavedení IDS, • zněužívání dotací na rozvoj MHD.

• zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD.

SWOT analýza
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