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Současný stav MHD 

 
Současný stav je výchozím požadavkem směrem k dopravci. 

 
 

1.  Rozsah MHD a počet zastávek 
 

  4 hlavní směry, 14 linek 
1. směr:  Klokoty – Sezimovo Ústí – Planá n.L. 

linky: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50 
 

2. směr: (Košín, Radimovice u Tábora)- Náchod – Čekanice – Stoklasná Lhota 
linky: 20, 21 

 
3. směr: (Radimovice u Želče, Slapy) – Větrovy – Měšice – Zárybničná Lhota 
 linky: 30, 31 
 
4. směr: Dražičky – Slapy – Tábor – Záluží 
 linky: 40, 41 

 
Síť MHD cca 60 km, celková délka linek cca 110 km. 
 
Roční rozsah kilometrů cca 2 milióny kilometrů. 
 
Síť MHD má 90 zastávek, které jsou  označeny označníkem (pro oba směry) se 
symbolem autobusu (viz. dopravní značka IJ4a), názvem zastávky, číslem 
projíždějících linek a případnou informací o zastávce na znamení. 
Na každé zastávce je umístěna tabulka s jízdními řády příslušné zastávky a směru, 
tarifními podmínkami a mapou sítě MHD se vzory jízdenek. 
 
 

2. Autobusy 
 

Při stávajícím rozsahu sítě MHD je v pracovních dnech nasazováno 31 autobusů, o 
sobotách a nedělích 18 vozů. V noci jezdí 1 autobus. 
K tomu je nutné zabezpečit pohotovost min. jednoho až dvou vozů. 
Počet vozů je navýšen o vozy potřebné k náhradě za opravované vozy a další 
mimořádné situace. 
 

2.1  Vozový park 
 
Nízkopodlažní autobusy – minimální podíl 50% celkového vozového parku určeného 
pro MHD 
 
Velkokapacitní (kloubové) autobusy – podíl 25% vozového parku MHD, z toho 50 % 
nízkopodlažních. 
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2.2  Alternativní pohon autobusů 
 
- minimálně 10 % vozového parku provozovat na alternativní pohon (CNG) jako 

výchozí stav 
- do sedmi let bude zabezpečeno min. 50% vozového parku na alternativní 

pohon  
 
 

2.3  Vybavenost autobusů 
 

Odbavovací systém 
 

- vnější označení autobusů směrovými tabulemi vpředu na boku a vzadu, z toho 
minimálně 70 % podíl světelných tabulí 

- vnitřní světelné směrové tabule u minimálně 70 % autobusů 
- odbavovací systém ve vozech pro papírové jízdenky s možností označení 

jízdenek u všech dveří 
- minimálně u všech nízkopodlažních vozů vnitřní i vnější hlasový systém, 

ohlašování zastávek ve vozech a umožnění ohlášení vozu (linka a směr) na 
vyžádání ovladačem pro „nevidomé“ (APEX) 

 
 

3.  Další vybavenost  
 
3.1  řídící systém MHD 
 
- zabezpečení hlasové komunikace pro operativní dispečerské řízení (vysílačky) 
- sledování pohybu vozidel na trase s možností uložení údajů o pohybu pro 

případné další zpracování 
- ze sledování pohybu vozidel po trase linek zpracovat údaje pro zobrazení 

jízdních řádů podle provozu na světelných tabulích na zastávce Autobusové 
nádraží 

 
 

3.2 Jízdenky – dostupnost, prodej 
 

- Postupovat podle platných tarifních a přepravních podmínek 
- Zabezpečení dvou typů jízdného  - časové předplatné jízdné 
       - jednotlivé jízdné 
- Předprodej časových předplatních jízdenek (průkazka + kupon) zabezpečení na 

vlastních pracovištích. 
- Prodej jednotlivých časových jízdenek zabezpečen v dostatečném rozsahu, 
 jednak formou smluvních prodejců, dále sítí automatů na výdej jízdenek 
 (min. 10 kusů automatů) a také doplňkovým prodejem u řidičů. 
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3.3 Další předpoklady 
 

- zabezpečení odstavných ploch pro autobusy 
- dokladování zabezpečení servisu autobusů 
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Úvodní poznámka: není-li v daném období linka uvedena, platí stávající stav. 
 

 

I. fáze – od září 2008 
 
 

 
1. Příprava linky zajíždějící do Pražského sídliště v Táboře  

  
 Změna si vyžádá vznik nové linky, která je v tomto materiálu značena jako 17. 
Předpokládáme interval přes Pražské sídliště 30 minut, který vznikne vhodným 
prokladem linek 16 a 17. Na linkách 11, 13,16 a 17 budou v období 8 – 20 hodin 
budou v maximální míře nasazovány velkokapacitní autobusy. 

 linka 11 – bude vedena po stávající trase v obou směrech při rozsahu 
provozu v sedle 60 minut, v ranní špičce ve stávajícím rozsahu 

 linka 13 – bude vedena po stávající trase v obou směrech v základním 
intervalu 60 minut, v ranní  špičce v 1. etapě ve stávajícím rozsahu 
provozu 

 linka 14 – v odpolední špičce bude zkrácen její interval na 15 minut 
převedením spojů z linky 11 a prodloužením části spojů do stanice 
Masokombinát..  

 linka 16 – bude vedena po trase přes Pražské sídliště v intervalu 60 
minut celodenně, celotýdenně 

 Linka 17 bude vedena v trase linky 11 mimo zajíždění k TESCO, a 
převezme její spoje, které budou zajíždět do Pražského sídliště. 
Předpokládá se interval 60 minut, v ranní špičce dle potřeby. Souhrnný 
interval linek 11, 13, 16 a 17 bude v úseku Nemocnice – Sezimovo Ústí 
II 15 minut.  

 linka 50 – bude vedena v trase Planá nad Lužnicí – Sezimovo Ústí – 
Tábor po silnici E 55. Vhodným způsobem doplní časové polohy linky 
13. 

 
 
 

Celkový počet ujetých km zůstane zachován popř. se mírně sníží. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zvýšení kvality dopravních služeb 
 

      
Pro realizaci zde uvedených zásad musí dojít ke zlepšení dodržování jízdních 

řádů. Oběh autobusů musí být upraven tak, aby na konečných stanicích byla vždy 
doba potřebná na vyrovnání zpoždění v rozsahu cca 10 – 15 minut.  

 
 

Naformátováno: Odrážky a číslování

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 
1,9 cm
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Nové zastávky: v úseku od křižovatky v Plané: 
o ve směru do Tábora u „Tercie“ 
o ve směru od Tábora v zatáčce u řadových domů 
o výhledově u obchod. domu  NORMA 

 
 
 

Naformátováno: S odrážkami +
Úroveň: 2 + Zarovnat na:  1,9 cm +
Tabulátor za:  2,54 cm + Odsadit na: 
2,54 cm

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 
1,9 cm, S odrážkami + Úroveň: 8 +
Zarovnat na:  9,52 cm + Tabulátor za: 
10,16 cm + Odsadit na:  10,16 cm,
Přístupy klávesou tabelátor:  2,54 cm,
Tabulátor pro seznam + není na  10,16
cm
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II. Fáze (start od roku 2009) 
 
1. etapa 

 
Již realizované změny v oblasti jízdního řádu budou postupně rozšířeny i na ranní 
špičku pracovního dne u hlavního směru a linek 30/31. U linek 20/21 budou potřebné 
změny realizovány až po aktivaci mostu přes nádraží. Předpokládáme vedení linek 
podle následujících zásad: 

 Linky 10/15 – základní interval v sedle 15 minut, v odpolední špičce 
pojedou posilové spoje vhodně doplňující základní interval linky, v ranní 
špičce bude ponechán stávající rozsah provozu 

 Linky 11/13/16/(17) – základní celodenní interval 15 minut, provoz linek 
bude zajištěn v maximální míře velkokapacitními autobusy, s vedením 
případných posilových spojů, s tím že pod čísly 11, 13,16 a 17  pojede 
jeden spoj za hodinu, ve špičce bude zvýšen počet spojů u linky 14 (15 
minutový interval, linka 14 bude vhodným způsobem půlit interval hlavní 
trasy a bude prodloužena u alespoň části spojů k Masokombinátu 
náhradou za linku 50. Další  potřebné změny linek 11/13/16/17 vyplynou 
a budou realizovány až po aktivaci komunikace TESCO - Kaufland 

 linky 30/31 – základní interval 60 minut, ve špičce ranní i odpolední 30 
minut, přes Čelkovice vedeny vybrané spoje s tím, že linka 31 bude 
ukončena Měšice točna (stávající počet spojů), linka 30 v Zárybničné 
Lhotě. Situace v Měšicích bude předmětem dalšího šetření s cílem 
unifikovat vedení spojů po aktivaci vnitřní minibusové městské linky, 
která bude řešit i obsluhu Čelkovic. 

 linky 20/21 – v ranní  špičce bude navýšen počet spojů jedoucích přes 
Blanické předměstí na minimálně 2 za hodinu. 

 linky 40/41 – v trase Záluží – AN bude realizován základní interval 120 
minut v silné vazbě na linku Mladá Vožice – Tábor, která je součástí 
stávajícího systému IDS. V čase jízdy linkového spoje nepojede spoj 
linky 40, intervalem se rozumí celkový souhrn spojů obou linek. Ve 
špičkách bude zachován stávající stav s možností redukce spojů 
jedoucích souběžně s linkou Mladá Vožice  Tábor. 

linka 50 - bu 
 

2. Instalace elektronických informačních tabulí 
 
Postupně budou vytvořeny technické podmínky a následně budou instalovány 
elektronické informační tabule o spojích v reálném čase. U hlavního směru by měly 
být zobrazeny alespoň 2 nejbližší spoje, u ostatních postačí informace o jednom 
spoji. Informační tabule budou přednostně instalovány na zastávkách Nemocnice 
(směr do centra), Křižíkovo náměstí, U reálky a Sídliště nad Lužnicí. 

Naformátováno: Odrážky a číslování
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II. Fáze – 2. etapa (start – aktivace mostu přes nádraží) 
  

 
 

 linka 10/15 pojede ve stávající trase v období 5 – 20 hodin v pracovní dny 
v intervalu 15 minut, o víkendu stávající rozsah provozu, v období 8 – 20 jeden 
spoj za hodinu v intervalu 60 minut zajede k TESCO pod číslem 15. 
V intervalu 15 minut budou realizovány odjezdy z konečných stanic bez 
ohledu na zajíždění k TESCO. V období ranní a odpolední špičky pojedou 
posilové spoje půlící interval nebo 5 minut po pravidelném spoji (bude 
upřesněno v závislosti na přepravní poptávce). V ostatním období pojede linka 
v prokladu s linkami 11/13/16. 

Po vyhodnocení první etapy zajíždění autobusů do Pražského sídliště, vznikne-li 
zde potřeba navýšení spojů mohou být realizovány následující kroky: 
 linka 11 pojede přes Pražské sídliště celodenně, celotýdenně v intervalu 30 

min (pojede-li přes Pražské sídliště jen část spojů, budou spoje rovnoměrně 
rozděleny ještě na jinou linku), s možným omezením v neděli ráno a 
v pozdních večerních hodinách (nemusí být provozována popř. v redukované 
podobě), bude zajíždět do Pražského. V ranní i odpolední špičce může být 
v případě potřeby interval zkrácen přidáním vložených spojů, bude zajištěn 
proklad linek 11, 13 a 16 ve společné části trasy s harmonizovanými odjezdy 
linek 10, 11, 13, 15, 16, 17  ze stanic Sídliště nad Lužnicí (ve směru do centra) 
a autobusové nádraží (ve směru Sídliště nad Lužnicí) v souhrnném intervalu 7 
– 8 minut (s možnou výjimkou večerních a nedělních ranních hodin), parametr 
linky: velkokapacitní vozidla 

 linka 13 pojede přes Pražské sídliště celodenně celotýdenně v intervalu 60 
minut, v prokladu s linkami 10,11,15 a 16 ve společné části trasy, parametr 
linky: velkokapacitní pokud možno nízkopodlažní vozidla, v ranní či odpolední 
špičce může být interval půlen, spíše se ale doporučuje posílení linky 50 

 linka 14 pojede po stávající trase v období 5 – 8 a 14 – 18 v 
pravidelném intervalu 15 minut, bude vhodným způsobem půlit interval hlavní 
trasy, může převzít některé spoje hlavní trasy a vytvořit tak plnohodnotnou 
alternativu pro spojení hlavních přepravních cílů ve špičkách pracovního dne. I 
přes částečnou redukci počtu spojů na hlavní trase a jejich přesunu na linku 
14 resp. 10 v odpolední špičce, lze předpokládat celkový pozitivní dopad 
neboť dojde k významnému zvýšení spolehlivosti systému. Lze tak 
předpokládat pokles střední reálné doby čekání.  

 linka 16 – pojede v intervalu 60 minut v období 5 – 22 hodin, bude zajíždět 
k TESCO a bude realizovat zajíždění do vnitřní části Sezimova Ústí II podle 
potřeb a požadavků města Sezimovo Ústí. Časová poloha viz linka číslo 11. 
Parametr linky: velkokapacitní vozidlo 

 Po dokončení mostu přes nádraží ČD bude podle výsledků měření hluku 
zváženo zavedení linky 18 – pojede pouze v případě realizace všech spojů 
hlavního směru přes Pražské předměstí v trase Klokoty – AN – Na Kouřimově 
– Zavadilská – Chýnovská – Sezimovo Ústí resp. sídliště nad Lužnicí střed. 
Interval i trasa bude předmětem dalších šetření a musí vycházet z požadavků 
Tábora a Sezimova Ústí resp. dohody s INTERSPARem. Bude-li vedena jen 
na Sídliště nad Lužnicí střed a nebude-li dohoda s INTERSPARem, budou na 
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ní převedeny 2  posilové spoje za hodinu ve špičkách pracovního dne  z linky 
10 (mimo interval 15 minut) a v ostatním období nebude provozována. Trasa, 
potřebnost, rozsah provozu jako i vlastní existence linky bude předmětem 
dalších jednání.  

 linka 20/21 – bude vedena v základním intervalu 60 minut v období 5 – 23 
hodin, v dopoledním sedle bude zváženo zkrácení intervalu na 30 minut. Ve 
špičkách bude realizován interval 20 minut, což představuje mírnou redukci 
oproti stávajícímu stavu. Všechny spoje pojedou po trase přes Blanické 
předměstí, v sedle každý druhý spoj, ve špičce každých 60 min. pojede do 
Stoklasné Lhoty. Zbylé spoje pojedou do zastávky Čekanice točna – linka č.21 
(minimálně po 60 min. ve špičkách resp. dopoledním sedle a po 120 min 
v ostatním období) nebo budou ukončeny na Čekanice rozcestí. Obsluhu 
domu pečovatelské služby zajistí pouze vybrané spoje jedoucí následně přes 
Čekanice rozcestí na AN. Případné ušetřené km budou využity pro zkrácení 
intervalu v období 8 – 14 hodin, večerní spoje a posílení obsluhy Stoklasné 
Lhoty. Parametr linky 20: alespoň jeden nízkopodlažní autobus celodenně. 

 linka 30/31 bude vedena ve směru do Zárybničné Lhoty přes most a dále přes 
zastávky Vodňanského (nová zastávka), Na Kouřimově a Zavadilská na svou 
stávající trasu. Vedení v sedle v intervalu 60 ve špičce 30 minut. Parametr 
linky 30: nízkopodlažní vozidlo v intervalu 60 minut 

 Po dokončení mostu přes nádraží ČD bude podle výsledků měření hluku 
zváženo vedení linek 40 a 41 přes most na novou zastávku Vodňanského, 
dále ulicí Blanická  a přes zastávku Stránského a DITA po své trase. Bude 
zřízena zastávka Blanická. v trase Záluží – AN bude realizován základní 
interval 120 minut v silné vazbě na linku Mladá Vožice – Tábor – v čase jízdy 
linkového spoje nepojede spoj linky 40, intervalem se rozumí celkový souhrn 
spojů obou linek. Ve špičkách se předpokládá souhrnný interval příměstské i 
městské linky 60 minut. 

 linka 12, 50 – stávající rozsah provozu i trasa (viz 1. etapa) 
 školní spoje se specifickou trasou budou vyčleněny z pravidelných linek do 

zvláštních spojů. Budou představovat vhodné posílení pravidelných linek 
v období přepravní špičky. Obdobně budou řešeny i spoje zajišťující obsluhu 
dalších specifických cílů. 

 
Shrnutí: Z výše uvedeného je zřejmé, že na hlavní trase bude po celý pracovní den 
realizován interval 15 minut v trase Sezimovo Ústí – Klokoty a 15 minut v trase 
Sídliště nad Lužnicí střed – Nemocnice hlavní vchod. Souhrnný interval Sezimovo 
Ústí II – Nemocnice – Klokoty bude v pracovní dny ve špičkách 7 – 8 minut, jinak 15 
minut, v úseku Sídliště nad Lužnicí – Nemocnice pak v sedle 7 – 8 minut, ve 
špičkách do 5 minut. Provoz posilové linky 12 bude zachován.  
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II. Fáze – 3. etapa (start – otevření spojovací komunikace 
TESCO - Kaufland) 
 

 všechny spoje všech linek jezdících mezi zastávkami Sídliště nad Lužnicí a 
Černé mosty budou přesměrovány na tuto komunikaci, u linek 14 a 50 se 
předpokládá zachování stávající trasy 

 bude zrušena linka 15, její spoje přejdou na linku 10 
 zastávka TESCO bude na znamení, zastavovat na ní budou všechny 

projíždějící linky. Nově bude vytvořena zastávka KAUFLAND, která bude 
rovněž na znamení. 

 bez obousměrného provozu přes vnitřní část Sezimova Ústí resp. provozu 
všech spojů hlavní linky přes Pražské sídliště není možné snížit počet linek 
více než o linku 15. Tato skutečnost vychází z matematického modelu vedení 
linek.  

 v oblasti Sezimova Ústí II bude prověřena s ohledem na kapacitní možnosti a 
technický stav komunikací alternativní možnost obousměrného provozu linky 
16. Do doby nalezení společného řešení bude ponechán stávající stav. 

 

III. Fáze (od roku 2010) 
 

1. Vnitřní okružní linka minibusová  MHD Čelkovice - Staré město - Nové 
město - Maredův vrch 

 
Na obrázku je uvedena navrhovaná varianta vedení linky s tím, že trasa bude 

předmětem dalšího šetření. V úseku Kotnov – Čelkovice může být realizován každý 
druhý spoj. Oproti trase na obrázku budou realizovány 2 konečné a obousměrný 
provoz se specifickým řešením na ulici 9. května. 
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2. Linka 40/41 bude řešena s ohledem na další vývoj situace ve vznikající 

průmyslové zóně. Její případný velký rozvoj může být řešen zavedením nové 
linky MHD. 

 
 
Návrh tarifní politiky – po zavedení Karty Táborska 
 
1. papírové jízdenky 

 
 cena jízdenky bude vycházet z počtu projetých zastávek u krátkých tras 
druhy jízdenek: 

o časové – stávající systém 
 

 mini – 2 zastávkové úseky 
 midi – 6 zastávkových úseků 

maxi – přestupní jízdenka na 60 minut  
 
jejich cena bude vyšší o cca 10 – 20% oproti stejným jízdenkám realizovaným 
prostřednictvím Táborské karty. 

 
2. elektronické jízdné – Karta Táborska 

 úsekové jízdné – tarif za 2, 4 (- 6), 9 (- 11) zastávek, může být přestupný např. 
při nastoupení do dalšího vozidla do 10 minut po opuštění předchozího, 
alternativně lze řešit poloviční sazbou po uskutečnění přestupu do 20 minut po 
opuštění předchozího vozidla 

 přestupní hodinová jízdenka – aplikována automaticky při dalším přestupu, 
další cestě apod. 

 
časové – stávající systém s využitím Táborské karty 
 
obecné zásady pro obě varianty (před i po zavedení Táborské karty) 

 zastávky na Pražském předměstí nebudou započítávány v případě cest 
z Klokot alespoň do zastávky Nemocnice, resp. opačně. Toto opatření lze 
zrušit při adekvátním zvýšení počtu zastávkových úseků  

 zastávka Nový hřbitov bude na znamení obsluhována všemi linkami (z 
tarifních důvodů) 

 v období 20 – 5 hodin bude umožněn nástup pouze předními dveřmi, a to 
nejen pro posílení tarifní kázně, ale i z důvodu z výšení bezpečnosti 
cestujících a omezení škod na interiéru vozidel 

 do doby aktivace komunikace TESCO – Kaufland nebude zastávka TESCO 
započítávána při jiných cestách než do/z této zastávky 

 bude zrušeno dovozné za první zavazadlo (s možnou výjimkou jízdního kola 
bude-li umožněna jeho přeprava) 

 dále lze zvážit omezení bezplatné přepravy důchodců starších 70 let v období 
ranní špičky ( 5 – 8 hodin) 

 



 12

 
 

Různé  
 
Táborská karta (start bude upřesněn) 
 
 
Táborská karta bude respektovat následující zásady: 

 viz návrh tarifní politiky 
 bude kompatibilní s médiem použitým v rámci Jihočeského IDS a v případě 

možností i s aplikací elektronická peněženka In karty ČD, a.s. 
 kartu bude možné využít i při platbě v parkovacích automatech a v dalších 

zařízeních ve vlastnictví města (plavecký bazén....) 
 Měla by být za rozumný jednorázový poplatek s platností karty danou 

technologií výroby (cca 5 let), který by měl být za rodinu placen jen jednou 
(ostatní členové rodiny mají kartu zdarma). Postupně by pomocí ní mělo být 
realizováno i předplatní jízdné MHD i IDS. Kartu by mělo být možné nabíjet na 
všech pracovištích dopravců IDS (provozovatel MHD, ČD....) a případně i 
v bankomatech. 

 
 
Integrovaný dopravní systém (start závisí na postupu 
budování Jihočeského integrovaného dopravního systému) 
 
         

 tarifní integrace (zavedení elektronického odbavovacího systému společného 
pro všechny zúčastněné dopravce), provázanost s tarify ČD, v příměstských 
linkách bude platit tarif MHD v plném rozsahu na území souměstí bez ohledu 
na dopravce (platí jen pro regionální linky). 

 maximální využití regionálních vlaků v úseku Planá nad Lužnicí – Tábor 
včetně návazné autobusové dopravy (midibus, dohromady náhrada linky 50). 

 Elektronický platební systém bude založen na kartách („Táborská karta“) 
s předplaceným jízdným fungujících jako elektronická peněženka a podle 
možností kompatibilních s In-kartou ČD s ohledem na vysoký počet jejích 
uživatelů na Táborsku. Zároveň bude nutné dodržet i podmínky, které budou 
stanoveny v rámci připravovaného IDS Jihočeského kraje. 

 Táborská karta bude použitelná i pro slevy či placení vstupného do městských 
zařízení a představuje vhodný marketingový nástroj.  

 Elektronická platba umožní jednoduché a průhledné dělení tržeb mezi 
dopravce popř. i lomené jízdné z důvodu snadné evidence každé platby i 
projeté trasy. 

 Bude projednána možnost integrace příměstských autobusových linek 
s Jihočeským krajem v rámci připravovaného krajského IDS se zastavováním 
linek příměstské dopravy podle možností (např. na znamení) ve všech 
zastávkách na území města. 

Naformátováno: Odrážky a číslování
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 Města a SMOOT budou spolupracovat s Jihočeským krajem na koncepci 
linkového vedení spojů příměstské dopravy a jejich provázání s vlaky. Cílem je 
zvýšení rozsahu dopravní obsluhy při stagnaci s tím spojených nákladů.  

 Táborský IDS musí respektovat, že Táborsko se nachází na hranici krajů se 
spádovou oblastí i ve Středočeském kraji a kraji Vysočina. Musí být proto 
respektována rozhraní dopravních systémů jednotlivých krajů. 

 
 
 
 
 

Doprovodná opatření (marketing, infrastruktura) – realizace průběžně 
 

1. Marketingové balíčky v MHD- Používat MHD je „moderní“ 
 

Plocha pro komerční reklamu ponese menší plošný rozsah při udržení  
finančního přínosu. Cestující nebudou, pokud možno, ve svém výhledu omezováni, 
protože dostatečný výhled je jedním ze základních kritérií uživatelského komfortu 
MHD. MHD bude natolik atraktivní, že nabídne menší rozsah plochy za stejnou cenu. 
Bude si to moci pohodlně dovolit. Autobusy ponesou obdobný design s předem 
stanoveným místem pro komerční a městskou reklamu.   
 
 

 
2. Zavedení restrikcí a optimalizací u  reklam  na vozidlech 

 
       Bude realizován jednotný design autobusů veřejné dopravy jako integrální 
součást marketingové kampaně.  
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Parametry kvality 
  
V kontextu zvyšování atraktivity MHD je nutné přijmout opatření které budou 
garantovat kvalitu služeb poskytovaných dopravní společností, zajišťující veřejnou 
dopravu. Tato opatření musí být součástí smlouvy o zajišťování dopravních služeb 
včetně sankcí za nedodržení podmínek. Tato kapitola pojedná o věcné stránce 
parametrů, stanovení výše finančních sankcí bude součástí výběrového řízení na 
provozovatele MHD a jde nad rámec tohoto materiálu.  Autoři se omezí na obecná 
doporučení.  

 
 Provozně kvalitativní parametry  

 
 Dodržení jízdního řádu spojů při odjezdu z konečných stanic (sankce 

za každou minutu zpoždění. U spoje, který odjel z konečné stanice se 
zpožděním větším, než 5 minut u linek 10/11/12/13/14/15/16/18 resp. 
10 minut u ostatních linek, bude aplikována sankce za vynechání 
spoje. 

i. sankce – smluvní pokuta v dohodnuté výši 
ii. kontrolní mechanismy: ohlášení dopravce, stížnosti veřejnosti, 

„náhodní“ placení cestující, specializované firmy   
 Předčasný odjezd ze zastávky (povolená tolerance spojů při odjezdu 

ze zastávky bude -0, tzn. spoj nesmí odjet dříve, + 2 min tj. povolené 
zpoždění 2 min). S ohledem na skutečnost, že dodržení jízdního řádu 
je dáno zejména dopravní situací bude stanovena sankce pouze za 
předčasný odjezd, a za opožděný odjezd bude aplikována jen 
v případě zdržení zaviněného dopravcem). To neplatí u konečných 
stanic, kdy vozidlo musí odjet vždy včas. 

i. sankce  – smluvní pokuta v dohodnuté výši 
ii. kontrolní mechanismy: ohlášení dopravce, stížnosti veřejnosti, 

„náhodní“ placení cestující , specializované firmy   
 Vynechání spoje (za vynechaný se považuje i spoj, který odjel 

z konečné stanice se zpožděním větším, než 5 minut u linek 
10/11/12/13/14/15/16/18 resp. 10 minut u ostatních linek.  

i. sankce  – smluvní pokuta v dohodnuté výši 
ii. kontrolní mechanismy: ohlášení dopravce, stížnosti veřejnosti, 

„náhodní“ placení cestující , specializované firmy   
 
 Sankce za nedodržení typu vozidla – bude aplikována při použití 

standardního namísto velkokapacitního vozidla nebo při použití 
standardního namísto nízkopodlažního vozidla 

i. sankce – smluvní pokuta v dohodnuté výši 
ii. kontrolní mechanismy: ohlášení dopravce, stížnosti veřejnosti, 

„náhodní“ placení cestující , specializované firmy   
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Obecný mechanismus – dopravce vykáže periodicky spoje neplnící výše 
uvedená kritéria. U těchto spojů bude uplatněna sankce ve standardní 
výši. Pokud kontrolní mechanismus zjistí nesprávnou informaci, následuje 
sankce v řádu deseti či více násobku původní sankce. Sankce by měla mít 
rostoucí charakter v závislosti na počet opakovaných porušení.  Je nutné 
zvážit formu kontroly – prokazatelnost  (označení oprávněné osoby vs. 
dokumentace).  

 
2. Obecné kvalitativní ukazatele 

 
 Dodržení Strategie rozvoje veřejné dopravy v Táboře (zejména dodržení 

časového harmonogramu implementace Strategie a její věcné náplně) 
 Povinná účast odpovědného zástupce na všech jednáních komisí MHD, 

výborech SMOOT, zastupitelstev tří obcí, porad vedoucích úseků resortů tří 
měst - pokud se týkají problematiky MHD (provozovatel je vyzván minimálně 
týden dopředu) 

 Etické kodexy řidičů (nutné požadovat a projednat s vedením měst), jejich 
platové růsty s motivačními doložkami (nutné požadovat a projednat 
s vedením měst) 

 Dostupnost jízdenek  
 

zahrnuje:  
i. zajištění prodeje vybraného sortimentu jízdenek ve vozidlech, 
ii. zajištění prodeje jízdenek v automatech alespoň na zastávkách 

Klokoty, Nemocnice, Křižíkovo náměstí, autobusové nádraží, 
Sídliště nad Lužnicí, Sezimovo Ústí náměstí, Sezimovo Ústí II a 
Planá nad Lužnicí náměstí,  

iii. zajištění předprodeje předplatních jízdenek i jízdenek pro 
jednotlivou jízdu v prostorách vlakového i autobusového nádraží 
(u předplatních postačuje autobusové)  

iv. zajištění prodeje jízdenek v centru města (např. třída 9. května)  
v. vybavení vozidel i pracovišť prodeje jízdenek pro aplikaci 

Táborské karty nejdéle do konce roku 2009), 
vi.  zajištění přepravní kontroly a tarifní kázně 

 
 dostupnost informací  
 

zahrnuje:  
 
i. dostupnost jízdních řádů všech zastavujících linek na všech 

zastávkách, včetně změn v jízdních řádech po celou dobu platnosti 
ii. dostupnost schématu vedení linek, tarifních informací  
iii. zajištění provozu světelné informační tabule na autobusovém 

nádraží se zobrazením skutečné předpokládaných časů odjezdů 
jednotlivých spojů včetně instalace obdobných (z hlediska funkce) 
informačních tabulí na zastávkách Sídliště nad Lužnicí (ve směru do 
centra), Křižíkovo náměstí (bude – li obousměrná, pak v obou 
směrech), Nemocnice (ve směru do centra) a U reálky 

iv. dostupnost jízdních řádů přes mobilní telefon 
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 dostatečný cestovní komfort 
 

zahrnuje:  
 

i. dobrý stav sedaček a madel  
ii. čistotu vozidel – zajištění čistoty interiérů i exteriérů včetně 

průhlednosti skel  
iii. teplota ve vozidle – nesmí klesnout po 12 stupňů 
iv. zajíždění vozidel k nástupním hranám – musí být minimální 

mezera mezi nástupištěm a vozidlem  
v. umožnění nástupu i výstupu všemi dveřmi v období od 5 do 20 

hodin, mimo toto období může být aplikován usměrněný nástup 
předními dveřmi a výstup ostatními dveřmi 

vi. přistavení vozidla 2 minuty před odjezdem spoje pro nástup 
cestujících, umožňuje-li  to obrat. V zimním období je možné 
v tomto časovém období umožnit nástup jen předními dveřmi 
podle potřeby. 

 
 využití nízkopodlažních autobusů – nízkopodlažní autobusy pořízené za 

finanční podpory města musí být provozovány celodenně celotýdenně 
s výjimkou času potřebného na nutné opravy.  

 
 
 
SANKCE 

 
i. Sankce - procento z výše prokazatelné ztráty podle míry 

nedodržení 
ii. Kontrolní mechanismy……….. vedení odborů a  měst 
iii. Kontrolní mechanismy: stížnosti veřejnosti, „náhodní“ placení 

cestující , specializované firmy   
 
3.  Požadavky na změny, výklady 

 
Postupy náběhů, výklady ustanovení, dočasná neuplatňování některých ustanovení 
koriguje Komise MHD SMOOT. Tato komise má právo na základě žádosti dopravce 
doporučit výboru SMOOT  dočasné neuplatňování některých požadavků popř. změnit 
či upravit časový harmonogram realizace jednotlivých postupných kroků. Výbor 
SMOOT disponuje pak konečným rozhodnutím. 
 

4.Ekonomické aspekty 
  
V ekonomické oblasti musí být provoz MHD důsledně účetně oddělen od 

ostatních podnikatelských aktivit dopravce.  Musí být optimalizováno využití vozidel, 
zejména nízkopodlažních. Odpisy jako součást uznatelných nákladů musí zahrnovat 
pouze dopravní prostředky užívané výhradně MHD s tím, že část ceny uhrazená 
z dotace je odčitatelnou položkou od celkové ceny vozidla. 
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      Autoři, duben 2008 


