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Abstrakt 
 
Tato studie se zabývá problematikou integrovaného vystavování jízdenek 
ve službách osobní dopravy na dlouhé vzdálenosti. Studie představuje a 
hodnotí vybrané postupy v této oblasti a zdůrazňuje tak hlavní politické 
a technické výzvy, s nimiž se setkává tento typ služeb. Rovněž předkládá 
doporučení na další kroky EU v této záležitosti. 
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Integrované jízdenky v dálkových službách v přepravě cestujících 
__________________________________________________________________________________________ 

SHRNUTÍ 

Integrované vystavování jízdenek lze vymezit tak, že zakoupení jediné jízdenky umožňuje 
cestujícím cestovat jedním nebo více druhy dopravy poskytovanými jedním nebo více 
provozovateli. Jedná se o důležitou složku širší koncepce integrované dopravy, jejímž 
účelem je, aby přestupy na jiné druhy dopravy nebo jiné provozovatele byly co 
nejplynulejší.  
 
Současná praxe v EU naznačuje, že integrované vystavování jízdenek ve službách 
osobní dopravy na dlouhé vzdálenosti je složitou problematikou. Jeho proveditelnost 
naráží na řadu legislativních a technických překážek a překážek souvisejících 
s hospodářskou soutěží, které vyplývají z rozdílů mezi různými dopravními prostředími, jež 
je třeba kombinovat. Integrované vystavování jízdenek není cílem samo o sobě: je spíše 
prostředkem, jak učinit multimodální dopravu přitažlivější v očích uživatelů a podpořit 
účinnější využití stávající infrastruktury a služeb.  
 
K intermodální dopravě na dlouhé vzdálenosti jsou k dispozici pouze omezené 
statistiky, přičemž v rámci Evropy neexistuje jednotná definice cest na dlouhé vzdálenosti. 
Z tohoto důvodu je obtížné poskytnout přesný přehled hlavních charakteristik a velikosti 
trhu dálkové dopravy. Přesto lze s naprostou jistotou tvrdit, že integrované vystavování 
jízdenek na dlouhé vzdálenosti zůstává ojedinělým jevem, jenž se omezuje na určité 
specifické trhy. Zúčastněné strany však naznačují, že i když může být obtížné odhadnout 
jeho potenciál na trhu, tak tento potenciál skutečně existuje a může dlouhodobě růst. 
 
Jak bylo dále zopakováno v bílé knize o dopravní politice z roku 2011, integrované 
vystavování jízdenek zůstává politickým cílem EU, jenž souvisí s podporou 
udržitelné intermodální dopravy cestujících v rámci Evropy. Jde o alternativu 
k soukromým druhům dopravy, jež lépe využívá dostupnou kapacitu celého systému. Tato 
studie ukazuje, že v segmentu trhu dálkové dopravy byl pokrok pomalý a nedošlo 
k významnému posunu.  
 
Integrace železniční dopravy poskytované různými provozovateli je i nadále 
slabá, jak dokládá omezený počet případů, které tato studie nalezla. Politická opatření 
v této oblasti se v podstatě zaměřovala na zlepšení technické interoperability mezi 
domácími sítěmi, zatímco integraci systému rezervací a vystavování jízdenek u cest s více 
než jedním provozovatelem se věnovalo méně pozornosti.  
 
Veškeré vnitrostátní sítě jsou v podstatě propojeny. Na evropské úrovni je však síť celkově 
i nadále koordinována neúčinně, a to především v důsledku nedostatečné transparentnosti 
tržních podmínek. Teprve se ukáže, zda otevření trhu novým provozovatelům povede 
k integrovanému přístupu, nebo zda naopak nakonec podkope doposud dosažené omezené 
výsledky, zejména pokud nebudou učiněna žádná politická opatření. 
 
Odlišný obrázek se naskýtá v souvislosti se spoluprací mezi leteckou a železniční 
dopravou, kde v posledním desetiletí došlo k určitému pokroku. V případě obsluhy 
velkých letištních uzlů se na interoperabilitu mezi leteckou a železniční dopravou pohlíželo 
jako na cennou strategii, jež zmírňuje přetížení a omezení kapacity evropských letišť tím, 
že poskytuje jako náhradu za lety na krátkou vzdálenost služby vysokorychlostní železnice. 
Přesto je většina produktů kombinujících leteckou a železniční dopravu stále v postavení 
„specifických produktů“, které nabízí jen několik málo provozovatelů na základě 
dvoustranných ujednání. Mnohostrannou spolupráci mezi provozovateli letecké a železniční 
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dopravy ztěžuje nejen skutečnost, že tyto dva druhy dopravy spočívají na odlišných 
obchodních modelech, jež nelze snadno integrovat a učinit kompatibilními, ale také obranné 
strategie uplatňované velkými provozovateli.  
 
Kromě toho tento typ intermodálních produktů potřebuje vysoký počet cestujících 
a odpovídající infrastrukturu, tj. nádraží pro vysokorychlostní vlaky v rámci letištního 
terminálu, aby mohl být ekonomicky a finančně životaschopný. To pak omezuje počet 
letišť, na kterých je taková integrace možná. Je třeba poznamenat, že ačkoliv integrace 
jízdenek letecké a železniční dopravy může podpořit a prosadit intermodální cestování, 
nepředstavuje sama o sobě nezbytnou podmínku. Údaje o dopravě cestujících ukazují, 
že jakmile je přímo na letištích k dispozici odpovídající úroveň dálkových železničních 
služeb, využití letadel a vlaků se v zásadě vzájemně doplňuje i bez integrovaných systémů. 
 
Analýza případových studií ukazuje, že jednoznačnější vymezení práv cestujících v 
multimodální dopravě na dlouhé vzdálenosti je nezbytnou podmínkou úspěšné 
integrace vystavování jízdenek a rezervací. V současné době je zaveden unimodální 
přístup, v jehož rámci je každý provozovatel odpovědný pouze za svou část multimodální 
cesty, přičemž neexistuje společná odpovědnost za problémy během ní; to snižuje 
přitažlivost integrace letecké a železniční dopravy v očích uživatelů.  
 
Tato studie předkládá přehled stávajících zkušeností se systémy integrovaného vystavování 
jízdenek ve službách osobní dopravy na dlouhé vzdálenosti, přičemž zdůrazňuje hlavní 
politické a technické výzvy. Její hlavní doporučení jsou tato: 

 Investovat do sběru lepších kvalitativních i kvantitativních informací o trhu 
osobní dopravy na dlouhé vzdálenosti prostřednictvím zlepšení statistických údajů a 
ad hoc studií, jež vyplní mezery. 

 Přednostně se zaměřit na zavedení integrovaných železničních jízdenek pro 
mezinárodní cesty. Otevření evropského železničního trhu si v tomto směru žádá 
vhodných politických nástrojů. Zvýšenou hospodářskou soutěž na železnici by měla 
doplňovat zvláštní opatření, jež stanoví povinnou integraci systémů vystavování 
jízdenek, ovšem s různou mírou závaznosti. Aby se zamezilo monopolním postojům 
hlavních subjektů, je důležité účinně sledovat trh. 

 Prozkoumat, zda jsou proveditelné technické systémy, jež umožní vytvořit 
společnou provozní platformu, díky níž budou moci rezervační systémy 
v železniční a letecké dopravě spolu komunikovat, aby se podpořily nové formy 
spolupráce mezi provozovateli letecké a železniční dopravy. Toto je zvláště důležité 
vzhledem k tomu, že složitost systému dopravy na dlouhé vzdálenosti bude narůstat 
v důsledku vstupu nových subjektů na železniční trh a rozvoje leteckých spojů 
z bodu do bodu. 

 Přistupovat k právům cestujících skutečně multimodálně tak, že se například 
dále vymezí základní soubor těchto práv vztahujících se na intermodální cestu jako 
celek, a nikoliv jen na jednotlivé úseky.  

 Dále mezi cestujícími na dlouhé vzdálenosti prosazovat „kulturu mobility“, 
která obnáší intermodalitu, respektive multimodalitu, a to prostřednictvím 
šíření informací a organizováním kampaní na úrovni EU a také zlepšováním v oblasti 
prosazování značky u dopravních služeb a různých druhů dopravy. Krok správným 
směrem představují nedávné iniciativy, například multimodální plánovač cest 
podporovaný EU. 


