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Integrované dopravní systémy jako alternativa individuá lní automobilové dopravy 

a s tím spojené přínosy pro životní prostředí. Role nevlá dních neziskových organizaci při 
jejich vytvá ření. 

  
1 Nevlá dní neziskové organizace a integrované dopravní systémy 

V Č eské republice existuje ně kolik nevlá dních neziskových organizací (NNO), které 
se zabývají podporou trvale udržitelného způsobu života. Jde o snahu přispě t k tomu, 
aby naše společnost fungovala způsobem, který  nebude znamenat ohrožení pro lidstvo 
samotné, ani pro okolní přírodu. Forem činnosti NNO je mnoho, od hodin ekologické 
výchovy na školá ch, přes zapojová ní se do rozvojových koncepcí až po přímé akce, 
například bloká dy. Posledně  jmenovaná  činnost je sice spíše vý jimečná  a tvoří pouze 
malé procento z celkové činnosti NNO, bohužel je pro média nejpřitažlivě jší a u veřejnosti 
pak může vznikat mylný  dojem, že ekologové nedě lají nic jiného, než že se přivazují ke 
stromům či k buldozerům.  

V současnosti patří k nejvě tším znečišťovatelům životního prostředí v Č R doprava, 
a to zejména individuá lní automobilová , činnost NNO se proto přirozeně  soustředí na 
podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy, mezi ně ž na čelním místě  patří 
integrované dopravní systémy založené na preferenci kolejové dopravy. 

  
Tabulka 1: Množství emisí podle vzniku u jednotlivých druhů dopravy v Č R v roce 1995 
Druh 
dopravy 

CO2 

% 

NOx 

% 
CO 
% 

CxHy 

% 
SO2 

% 
Pb 
% 

Prach 
% 

Silniční 89,5 92,0 93,0 91,9 91,2 92,5 91,5 
Železniční 3,9 5,3 2,1 5,4 6,9 0,0 7,5 
Letecká  6,1 2,1 4,6 2,1 1,1 7,5 0,0 
Vodní 0,5 0,6 0,3 0,7 0,8 0,0 0,9 

Zdroj: Patrik, str.158 
  

Tabulka 2: Srovná ní různých způsobů dopravy s dopravou osobním automobilem na 
stejné trase, se stejným počtem lidí na 1 km, z ekologického hlediska 
Zá klad = 100 (osobní automobil bez katalyzá toru) 

  Auto 
Auto 
s katalyzá torem* Autobus Bicykl Letadlo Vlak 

Spotřeba prostoru 100 100 10 8 1 6 
Spotřeba primá rní 
energie 100 100 30 0 405 34 

Oxid uhličitý  100 100 29 0 420 30 
Oxidy dusíku 100 15 9 0 290 4 
Uhlovodíky 100 15 8 0 140 2 
Oxid uhelnatý  100 15 2 0 93 1 
Celkové znečiště ní 
ovzduší 

100 15 9 0 250 3 

Riziko nehody 100 100 9 2 12 3 
* Je třeba mít na pamě ti, že katalyzá tor je ú činný  pouze tehdy, když je motor zahřá tý . Na krá tkých 

vzdá lenostech, které se jezdí ve mě stech, tedy znečiště ní ovzduší prakticky nezabrá ní. 
Zdroj: Cycling: The Way Ahead for Towns and Cities 
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2 Integrované dopravní systémy nebo dopravní zá cpy 
Negativní ú činky automobilové dopravy se nejvíce projevují v regionech s velkou 

hustotou obyvatel, zejména ve velkých mě stech.  Jde zejména o: 
  
• emise lá tek poškozujících zdraví  
• hluk 
• zá bor veřejných prostranství  
  
Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že tyto problémy nelze řešit výstavbou nových 

komunikací, tedy zlepšová ním nabídky pro automobilisty, ale naopak stimulací cestujících  
k používá ní šetrně jších druhů dopravy, zejména hromadné dopravy, cyklistiky a pě ší 
chůze. Zvýšení zá jmu cestujících o hromadnou dopravu lze dosá hnout zejména 
zvyšová ním její kvality a atraktivnosti. V případě  hromadné dopravy je to hlavně  
zavá dě ní integrovaných dopravních systémů. Je však zapotřebí jejich vysoká  kvalitativní 
ú roveň.  

Pro zvýšení efektu je vhodné zavedení IDS kombinovat se zavedením restrikcí 
automobilismu, například omezením parkovacích míst v centru mě sta, přemě ně ním 
ně kterých ulic na pě ší zóny s možností vjezdu hromadné dopravy atd. Výsledkem pak je 
snížení podílu automobilů na přepravě  osob ve mě stě  a tím způsobené zlepšení kvality 
života obyvatel.  

Dobrým příkladem ú spě chu IDS je švýcarský  Curych, kde po zavedení IDS 
spojeném s restrikcemi individuá lní automobilové dopravy (IAD) poklesl podíl IAD na 
přepravní prá ci o 9%. Jak toho dosá hli? V roce 1991 začala realizace plá nu na integraci 
jednotlivých druhů dopravy. Došlo k prodloužení tramvajové sítě  a zřízení parkovišť  Park 
& Ride pro automobily a jízdní kola. Byl ustanoven Regioná lní koordiná tor integrované 
dopravy, organizace zastřešující 40 dopravních podniků, který  koordinuje provoz veřejné 
dopravy na síti o celkové délce 2.300 km a pokrývá  180 obcí. Na celé síti bylo zavedeno 
jednotné jízdné a přestupný  tarif. Dojíždě ní automobilem bylo omezeno uzavřením 
vybraných ulic pro automobily a snížením celkového počtu parkovacích míst v centru. 
Proud IAD byl usmě rně n na síť hlavních silnic, byl zaká zá n průjezd obytnými oblastmi 
a byla v nich snížena rychlost na 30 km/h. (Kurfürst, str. 64 – 65) 

  
Tabulka 3: Změ na dopravního chová ní v Curychu po zavedení IDS zachycená  podílem 
přepravní prá ce ve všední den 
  1989 1993 
pě šky 23 % 28 % 
jízdní kolo 7 % 7 % 
veřejná  doprava 33 % 37 % 
automobilová  doprava 37 % 28 % 

Zdroj: Kurfürst, str. 65 
  
Důležité je stanovení jasných priorit daného regionu. Budovat zá roveň IDS 

a rozvíjet silniční síť kapacitními komunikacemi je značně  neefektivní. Z pohledu trvale 
udržitelného rozvoje je naopak výhodně jší investovat maximum prostředků  do IDS, tak 
aby byl co nejkvalitně jší a nejatraktivně jší pro cestující. IDS by mě l splňovat tyto 
standardy: 

  
• v celém systému platí jednotný  přestupný  tarif 
• pá teř tvoří kolejová  doprava, autobusy slouží zejména k ná vozu cestujících na 

zastá vky kolejové dopravy 
• spoje jezdí v pravidelném intervalu 
• prostorová  i časová  ná vaznost mezi jednotlivými linkami 
• komfort pro cestující: cestující by mě li sedě t (s vý jimku dopravních špiček), zastá vky 

jsou opatřeny lavičkami a přístřešky  
• systémy Park & Ride: možnost zaparková ní automobilu nebo uschová ní jízdního kola 

na zastá vká ch  
• preference hromadné dopravy na křižovatká ch  



  
Jak vytvářet IDS 

Vytvá ření IDS není jednoduchá  zá ležitost. Prvním krokem k vybudová ní IDS by 
mě lo bý t přesvě dčení místní politické reprezentace o výhodnosti zavedení IDS a jeho 
přínosech pro životní prostředí v daném regionu. Bez politické a finanční podpory mě st a 
krajů funkční IDS budovat nelze. Problém získá ní politiků pro budová ní IDS však nebývá  
lehkou zá ležitostí. Je  zapotřebí, aby se k propagaci IDS spojily všechny subjekty, které 
na ni mají zá jem. Je zapotřebí vybudovat jakousi “protibetonovou lobby” propagující 
místo výstavby silnic podporu hromadné dopravy, zejména IDS. Zá jem na vybudová ní 
IDS lze předpoklá dat u: 

  
• jednotlivých dopravců 
• obyvatel daného regionu  
• NNO zabývajících se trvale udržitelným rozvojem 
• firem zabývajících se vý robou a modernizací vozidel hromadné dopravy 
• stavebních firemy podnikající v oblasti kolejové dopravy 
• koordiná torů IDS (u již existujících systémů) 
• pracovníků odborů dopravy mě stských a krajských ú řadů 

  
Společné aktivity mohou zahrnovat zejména propagační akce jako jsou předvá dě cí 

jízdy nových vozidel, prezentace v médiích atd. Jako příklad bych uvedl akci s ná zvem 
Dny alternativní dopravy, jejíž druhý  ročník probě hl od 22. do 26. dubna 2002 v Plzni. Na 
jeho pořá dá ní se spojilo 6 NNO a cílem byla podpora cyklistiky a integrované dopravy na 
Plzeňsku. Po celou dobu byl v centru mě sta umístě n informační stan s výstavou 
a zá roveň probíhaly doprovodné akce, například jízda zvlá štního vlaku, který  zastavoval 
v místech plá novaných železničních zastá vek nebo jízda trolejbusu 21Tr ACI do míst, 
kam by mě la vést nová  trolejbusová  linka, ale zatím tam nebylo vybudová no 
trolejbusové vedení. 

Velmi důležitá  je ú čast zastá nců IDS na tvorbě  mě stských a krajských rozvojových 
koncepcích.Zažil jsem situaci, kdy při tvorbě  Programu rozvoje kraje zá stupce Ředitelství 
silnic a dá lnic přinesl seznam silnic, které mají v plá nu postavit či zrekonstruovat 
a prosazoval je jako nezbytnost pro rozvoj kraje, zá stupce Č D nic podobného 
nepožadoval, pouze prohlá sil, že mají v havarijním stavu ně kolik přejezdů. To, že 
takový to přístup zá stupce kraje pro podporu kolejové dopravy příliš nepřesvě dčí, není 
třeba dodá vat.     

Do plá nová ní konkrétní realizace IDS je vhodné zapojit veřejnost, a to ze dvou 
důvodů. Prvním je posbírá ní ná zorů veřejnosti a získá ní nových ná padů. Druhým je 
získá ní veřejnosti pro myšlenku IDS, pokud mají občané dostatek informací a mohou se 
podílet na procesu přípravy, přijmou projekt za svůj, jsou na ně j hrdí a podporují ho. 
Ná zorně  to ilustruje příklad Štrasburku, kde plá nová ní nového způsobu hromadné 
dopravy ve mě stě  probě hlo jako veřejný  plá novací proces, z ně hož jako nejlepší řešení 
vyšlo zavedení nových tramvajových linek (tramvaje byly ve Štrasburku zrušeny v roce 
1960) spojených se zavedením pě ších zón v místech, kde projíždě jí centrem . Systém se 
osvě dčil a zá jem cestujících předčil očeká vá ní. První linka byla spuště na v roce 1990 
a zakrá tko musel bý t pro velký  zá jem cestujících  zahuště n interval spojů, které 
v současnosti jezdí po 3 minutá ch. V roce 1993 přepravily tramvaje denně  70.000 
cestujících oproti plá novaným 50.000. (Kurfürst, str. 95) 

Jako zá stupce NNO i jako občan se však v praxi často místo spoluprá ce setká vá m 
s nedůvě rou a zatajová ním informací ze strany organizá torů IDS. Domnívá m se, že je to 
veliká  škoda, protože z pohledu trvale udržitelného rozvoje je IDS velikým přínosem 
a jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo má  zá jem na budová ní kvalitních 
integrovaných dopravních systémů. 

  
3 Nevládní neziskové  organizace zabý vající se IDS 

  
Dě ti Země  



Tylova 23, 301 00 Plzeň, tel/fax: 019/ 732 56 54, e-mail: deti.zeme@ecn.cz, 
http://www.detizeme.cz 
  
Společnost pro veřejnou dopravu  
Komenského 601, 330 12 Horní Bříza, e-mail: verejna.doprava@seznam.cz, 
http://sweb.cz/verejna.doprava 
  
Sdruž ení za šetrnou dopravu 
Horní 3, 549 57 Teplice n. Metují, e-mail : setrna.doprava@atlas.cz,  
http://doprava.ecn.cz  
  
Český  a Slovenský  dopravní klub 
Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel/fax: 05-45210393, e-mail: dopravni.klub@ecn.cz, 
http://dopravniklub.ecn.cz/ 
  
Centrum pro dopravu a energetiku 
Krá tká  26, 100 00 Praha 10, Tel/fax: 02-74 81 65 71, e-mail: cde@ecn.cz, 
http://cde.ecn.cz  
  
Doprava pro 21. století – společný  program Nadace VIA a Nadace Partnerství 
Nadace Partnerství, Panská  7, 602 00 Brno, tel.: 05-42 21 83 50, fax: 05-42 22 17 44, 
e-mail: hana.foltynova@ecn.cz, http://www.doprava21.ecn.cz/ 
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