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3587/RK 

Ing. Šárka Endrlová 
starostka města Beroun 
311654113 
 

2014-02-04 

Návrh úprav jízdních řádů MHD pro zohlednění cestujících 
pracujících na směny 

Vážená paní starostko, 

 

Dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o pomoc ve věci zefektivnění městské hromadné dopravy do 
zaměstnání z Vámi spravované obce a okolí. Domnívám se, že iniciativa starostek a starosty dotčených 
obcí by mohl znatelně zlepšit dopravní obslužnost pro Vaše občany. Tímto navazuji na přerušená jednání 
s bývalým starostou města Beroun, panem Besserem, kterým předcházela jednání s dopravcem a na 
odboru dopravy MěÚ Beroun. 

 

Naše společnost dlouhodobě organizuje osobní dopravu pro zaměstnance průmyslových areálů v Černíně, 
Čenkově a nově i v Trubíně. Přitom přednostně využíváme dostupné veřejné spoje, které doplňujeme 
smluvní (najímanou) dopravou. Zamezujeme tak neúčelným souběhům veřejné a smluvní dopravy. Také 
díky tomuto řešení může být naše doprava zaměstnanců provozována ve významném rozsahu, který je za 
stávajících ekonomických podmínek v ČR nadstandardní. 

 

Z obcí obsluhovaných MHD Beroun pracuje v Trubíně a Černíně kolem 300 lidí, z nichž nyní pouze 45% 
využívá podnikovou hromadnou dopravu, která navazuje na veřejné spoje po Berouně a okolí. Jízdní řád 
MHD totiž bohužel nezohledňuje standardní časy začátků a konců směn pro dělníky pracující v Králově 
Dvoře a za Počaply a ti pak musejí v některých časech čekat i 30 minut na přestup nebo začátek směny. 

Domníváme se, že úprava jízdních řádů s přihlédnutím na začátek a konec pracovní doby ve zmiňovaných 
závodech bude vést k jejímu většímu využití s pozitivním efektem na dopravu ve městě, a to zejména 
v těchto bodech: 

• méně aut po Berouně při špičce (6 – 14 – 18h) 

• více vybraného jízdného => nižší ztráta u MHD => snížení výdajů 

• pracovníci z Berouna a okolí nemusí být závislí na autě => menší motivace pořizovat druhé auto 
do rodiny s negativními dopady na dopravu v klidu apod. 

V příloze si dovolujeme navrhnout změny, které by pomohly zlepšit pracujícím dostupnost hromadné 
dopravy do zaměstnání. Tyto návrhy respektují skutečnost, že MHD slouží také ostatním skupinám 
cestujících (žáci, důchodci, zaměstnanci pracující mimo směny a v Praze) a neměly by je významně 
omezovat. Tabulku v příloze mohu poslat obratem také v elektronické podobě. 

 

Se změnami v dopravě máme dlouholeté zkušenosti – při snaze o nejlepší kompromis je bohužel více 
vnímána možná nevýhoda z uskutečněné změny, než nevyužitá příležitost pro zlepšení celku, protože ta 
protesty nevyvolává. Při posuzování návrhů prosím k tomuto efektu, Vám jistě známému z jiných oblastí, 
přihlédněte. 

Uvítám příležitost doplnit či dokumentovat zde uvedené skutečnosti a podílet se na společných, i 
kompromisních řešeních. 

 

S pozdravem  

Ing. Robert Koblížek, jednatel 
Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 
tel. 736620581, 311235318 
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Návrh úprav jízdních řádů MHD pro zohlednění cestujících pracujících na směny - Příloha 

Žádáme zdvořile o posouzení následujících návrhů: 

Stávající stav přípojů MHD Beroun do našich závodů 

Níže uvádím standardní časy začátků a konců směn pro dělníky; podtržením jsou označeny časy, na které není vhodný navazující přípoj do KD, Berouna, 
Hýskova a Nižbora, 

• v pracovní dny 6:10, 14:10, 18:10 a 22:10 

• v sobotu 6:10, 14:10 (pro 8h mimořádnou směnu) a 18:10 

• v neděli a svátky v 6:10 a 18:10 

Navrhované úpravy 

Spoj Současný 
stav  

Nevýhody Navrhovan
ý stav  

Dosažené 
zlepšení 

Možné výhrady Návrhy jejich řešení Pozn. 

všední dny 

B,4 Počaply 
5:36 

1. dlouhé čekání na začátek 
směny v 6:10 

2. výrazně prodlužuje celkovou 
dobu přepravy hromadnou 
dopravou 

Počaply 
5:50 

zkrácení doby jízdy 
a čekání o 14 min 

požadavek na 
zachování přípoje na 
linku C19,3 do Prahy 
z Hýskova a Nižbora 

1. časy B,4 v úseku Šnárová -> 
Aut.st. posunout jen o 5 minut a 
navázat na C19,85 místo C19,3,  
na aut.nádraží B,4 počká 9 min; nebo: 

2. časy B,4 posunout o 14 min v celé 
trase a posunout spoj C19,85 o 10 
minut, (nyní jede pouhé 4 minuty po 
C19,3) 

 

B,7 Počaply,p
ošta 6:22 

příliš brzký odjezd – 12min po 
konci směny; pracovníci se 
oblékají ve spěchu, řidič nestíhá 
odbavení; vylučuje kontrolu 
cestujících ve smluvním přípoji 

Počaply,po
šta 6:30 

menší stres pro 
cestující i řidiče 

posune se návazný 
B,16 o 5-10min, nyní 
příjezd k Plzeňské 
bráně dle jř. 7:37 

např. navázat B,14 místo B,16; který 
se točí ve Šnárové, což je blíž, čímž 
by se získalo potřebných 5-10 minut 

 

B,49 Počaply 
21:30 

poslední spoj linky B odjíždí 
40min před koncem odpolední 
směny 

Počaply,po
šta 22:30 

1. dostupnost 
závodu veřejnou 
dopravou pro 
Hýskov, Nižbor 

2. zjednodušení 
pro všechny – 
stejné časy a 
zastávky jako 
v ostatní časy (6, 

1. některým 
cestujícím z Berouna 
a KD mohl stávající 
čas vyhovovat lépe 
než navrhovaný 

2. některým 
cestujícím z Hýskova 
a Nižbora mohl 
původní čas 

1. odkázat je na C20,21, který jede o 
10min dříve 

2. zkontaktovat je např. dotazníkem 
nebo ve spolupráci s řidičem či přes 
obec (nebude jich mnoho, pokud 
vůbec nějací) a individuálně hledat 
řešení s naší pomocí 
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14, 18h) vyhovovat lépe než 
navrhovaný 

víkendy, svátky 

B,102 Počaply 
6:31 

nepoužitelný, protože přijíždí 
20min po začátku směny 

Počaply 
5:50 

1. dostupnost 
závodu veřejnou 
dopravou pro 
Beroun, Králův 
Dvůr, Hýskov, 
Nižbor 

2. zjednodušení 
pro cestující 
z Berouna – stejné 
zastávky jako ve 
všední dny 
(Plzeňská ul.) 

3. zjednodušení 
pro všechny – 
stejné časy jako ve 
všední dny 

 

B,128 Počaply 
18:36 

nepoužitelný, protože přijíždí 
25min po začátku směny 

Počaply 
17:50 

 

B,107 Počaply 
7:30 

nepoužitelný, protože odjíždí 
80min po konci směny 

Počaply,po
šta 6:30 

 

B,123 Počaply 
15:20 

nepoužitelný, protože odjíždí 
70min po konci směny 

Počaply,po
šta 14:30 

 

B,153 Počaply 
19:30 

nepoužitelný, protože odjíždí 
80min po konci směny 

Počaply,po
šta 18:30 

1. dostupnost 
závodu VD i na 
víkendové směny 
pro Hýskov, 
Nižbor 

1. komplikace 
s navázáním na 
předchozí a následné 
spoje vozidla 

2. souběh linek A a 
B 

3. některým 
cestujícím z Berouna 
a KD mohl stávající 
čas vyhovovat lépe 
než navrhovaný 

4. některým 
cestujícím z Hýskova 
a Nižbora mohl 
původní čas 
vyhovovat lépe než 
navrhovaný 

1. celý víkendový řád linek A a B 
posunout dopředu o 40-60min 

2. celý víkendový řád linek A a B 
posunout dopředu o 40-60min 

3. odkázat je jiný spoj v tento čas 
(linka A , C19, C20, C22 apod.) 

4. zkontaktovat je např. dotazníkem 
nebo ve spolupráci s řidičem či přes 
obec (nebude jich mnoho, pokud 
vůbec nějací) a individuálně hledat 
řešení s naší pomocí 

 

obecně 

všech
ny 

drahá 
čipová 

karta (za 
200Kč) 

Vysoká cena čipové karty (v 
rámci ČR nadprůměrná) 
způsobuje, že je významné 
procento cestujících jezdí za 
hotovost. Přitom cena samotné 
karty je několikanásobně nižší. 

Odbavení cestujícího s hotovostí 
je časově delší a prodlužuje 
dobu jízdy spojů ve špičce o 
odhadem o 10minut 

levná 
čipová 

karta za 
50Kč 

+ větší 
propagace 
+ možnost 
prodeje u 
řidiče 

anonymníc
h karet 

Rychlejší 
odbavení – spoje 
ve špičkách ušetří 
min. 5 minut (za 
předpokladu, že 
1/2 stávajících 

platících 
v hotovosti budou 

mít kartu) 

Vydavateli karet 
klesne zisk na kartě 

1. ztrátu zisku dopravci 
kompenzovat jinak 

2. umožnit hromadné vydání či 
prodej nepersonifikovaných karet 
(jejichž vydání je rychlejší a levnější) 

3. poohlédnout se po jiném 
vydavateli kompatibilních karet (v 
rámci SID by měly být karty 
kompatibilní) a jejich pořízení 
zprostředkovat cestujícím 

čipové karty v rámci 
SID řeší na kraji 
p.Jaroslav Růžička, 
tel. 257280822 

 


