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Abstrakt 
 
Táto štúdia sa zaoberá otázkou integrovaného systému predaja 
cestovných lístkov na diaľkovú osobnú dopravu. Na základe opisu 
a hodnotenia vybraných postupov uplatňovaných v tejto oblasti 
poukazuje na hlavné politické a technické výzvy spojené s týmto druhom 
služby a predkladá odporúčania na ďalšie kroky EÚ v tejto oblasti. 
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Integrovaný systém predaja cestovných lístkov na diaľkovú osobnú dopravu 
__________________________________________________________________________________________ 

ZHRNUTIE 

Integrovaný systém predaja cestovných lístkov možno vymedziť ako predaj jedného 
cestovného lístku, ktorý cestujúcemu umožňuje využiť jeden alebo viacero spôsobov 
dopravy poskytovanej jedným alebo viacerými prevádzkovateľmi dopravy. Tvorí dôležitú 
súčasť širšej koncepcie integrovanej dopravy, ktorej cieľom je čo najviac uľahčiť prestupy 
medzi rôznymi spôsobmi dopravy alebo službami dopravcov.  
 
Súčasné postupy uplatňované v EÚ poukazujú na skutočnosť, že integrácia systému 
predaja cestovných lístkov na diaľkovú osobnú dopravu predstavuje zložitú úlohu. 
Jej uskutočniteľnosť naráža na viacero legislatívnych a technických prekážok, ako aj 
prekážok súvisiacich s hospodárskou súťažou, ktoré sú spôsobené rozdielmi medzi rôznymi 
prostrediami dopravy, ktoré treba zlúčiť. Integrácia systému predaja cestovných lístkov 
nepredstavuje cieľ sám osebe. Ide skôr o spôsob, ako zatraktívniť multimodálnu dopravu 
pre cestujúcich a podporiť efektívnejšie využívanie existujúcej infraštruktúry a služieb.  
 
O diaľkovej intermodálnej doprave sú k dispozícii len obmedzené štatistické údaje 
a v rámci Európy neexistuje spoločné vymedzenie diaľkového cestovania. Z tohto dôvodu je 
ťažké poskytnúť presné zhrnutie hlavných charakteristík trhu s diaľkovou dopravou a určiť 
jeho veľkosť. Napriek tomu možno s úplnou istotou povedať, že integrovaný systém predaja 
lístkov na diaľkovú dopravu predstavuje naďalej ojedinelý jav, ktorým sa vyznačujú len 
určité špecifické segmenty trhu. Zainteresované strany však tvrdia, že potenciál pre takýto 
trhu určite existuje, hoci je ťažké ho odhadnúť, a z dlhodobého hľadiska môže rásť. 
 
Ako sa opätovne zdôrazňuje v bielej knihe z roku 2011 o dopravnej politike, integrácia 
predaja cestovných lístkov predstavuje naďalej politický cieľ EÚ týkajúci sa 
presadzovania udržateľnej intermodálnej osobnej dopravy v Európe ako alternatívy 
k súkromným spôsobom dopravy, ktorý umožní lepšie využívať dostupné kapacity celého 
systému. Z tejto štúdie vyplýva, že pokiaľ ide o segment trhu s diaľkovou dopravou, pokrok 
sa dosahuje pomaly a nebol zaznamenaný žiaden výrazný posun vpred.  
 
Integrácia železničnej dopravy je naďalej slabá, čo dokazuje viacero príkladov 
uvedených v tejto štúdii. Politické opatrenia v tejto oblasti sa zameriavali najmä 
na zlepšenie technickej interoperability medzi domácimi sieťami a menej na integráciu 
rezervačných systémov a systémov predaja lístkov na trasy zahŕňajúce viac ako jedného 
prevádzkovateľa dopravy.  
 
Všetky vnútroštátne siete sú v podstate vzájomne prepojené. Celkovo však sieť stále nie je 
účinne koordinovaná na európskej úrovni, a to najmä z dôvodu nedostatočnej 
transparentnosti trhových podmienok. Najmä s ohľadom na neexistenciu politických 
opatrení zostáva len čakať, či otvorenie trhu pre nových prevádzkovateľov povedie 
k integrovanému prístupu alebo, naopak, nakoniec oslabí doteraz dosiahnuté aké-také 
výsledky. 
 
Iná je situácia v oblasti spolupráce medzi leteckou a železničnou dopravou, v ktorej 
sa za posledných desať rokov dosiahol určitý pokrok. Intermodalita leteckej 
a železničnej dopravy sa využíva na hlavných uzlových letiskách, kde sa považuje za cennú 
stratégiu na zmiernenie dopravného preťaženia a kapacitných obmedzení európskych letísk, 
ktorá spočíva vo využívaní vysokorýchlostnej železničnej dopravy namiesto letov na krátku 
vzdialenosť. Väčšina služieb ponúkaných v oblasti intermodálnej leteckej a železničnej 
dopravy sa však stále považuje za služby pre špecifické segmenty trhu, ktoré ponúka len 
niekoľko prevádzkovateľov dopravných služieb a ktoré sú predmetom dvojstranných dohôd. 
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Viacstrannú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi leteckej a železničnej dopravy sťažuje 
nielen skutočnosť, že tieto dva spôsoby dopravy sú založené na odlišných obchodných 
modeloch, ktoré nie je ľahké integrovať a vzájomne zlúčiť, ale aj obranné stratégie 
uplatňované veľkými dopravcami.  
 
Aby bola takáto intermodálna služba z ekonomického a finančného hľadiska uskutočniteľná, 
vyžaduje si navyše veľké množstvo cestujúcich a náležitú infraštruktúru, t. j. stanicu 
s vysokorýchlostnou traťou vo vnútri letiskového terminálu. Toto kritérium obmedzuje 
počet letísk, na ktorých je takáto integrácia možná. Treba poznamenať, že kým integrácia 
predaja cestovných lístkov na leteckú a železničnú dopravu môže podporiť a podnietiť 
intermodálne cestovanie, sama osebe ho nepodmieňuje. Z údajov o toku cestujúcich 
vyplýva, že vždy, keď je priamo na letiskách k dispozícii dostatočná úroveň služieb 
diaľkovej železničnej dopravy, vlaky a lietadlá sa v značnej miere využívajú vzájomne sa 
dopĺňajúcim spôsobom, a to aj bez existencie integrovaného systému. 
 
Analýzy prípadových štúdií poukazujú na to, že predpokladom úspešnej integrácie predaja 
lístkov a rezervačného systému je jasnejšie vymedzenie práv cestujúcich v oblasti 
multimodálnej diaľkovej dopravy. V súčasnosti sa uplatňuje unimodálny prístup, 
v rámci ktorého je každý prevádzkovateľ dopravy zodpovedný len za svoj úsek 
multimodálnej cesty, pričom sa neuplatňuje spoločná zodpovednosť za narušenie dopravy, 
čo z pohľadu cestujúcich znižuje atraktívnosť integrácie leteckej a železničnej dopravy.  
 
Táto štúdia prináša prehľad súčasných skúseností s integrovanými systémami predaja 
cestovných lístkov na diaľkovú osobnú dopravu a poukazuje na hlavné politické a technické 
výzvy. Jej hlavné odporúčania sú: 

 Investovať do zhromažďovania lepších kvalitatívnych a kvantitatívnych 
informácií o trhu s diaľkovou osobnou dopravou prostredníctvom zlepšenia 
štatistických údajov a štúdií ad hoc na zistenie chýbajúcich informácií. 

 Prioritne sa sústrediť na zavedenie integrácie predaja lístkov 
na medzinárodnú vlakovú dopravu. Otvorenie európskeho železničného trhu si 
vyžaduje vhodné politické nástroje zameriavajúce sa na túto oblasť. Zvýšenú 
hospodársku súťaž na trhu so železničnou dopravou musia dopĺňať osobitné 
opatrenia, ktoré stanovia integráciu systémov predaja cestovných lístkov za 
povinnú, hoci aj s rôznymi stupňami záväznosti. Účinné monitorovanie trhu je 
dôležité na odstránenie monopolistického správania veľkých hráčov. 

 Preskúmať uskutočniteľnosť rozvoja technických systémov, ktoré umožnia 
vytvorenie spoločnej prevádzkovej platformy, prostredníctvom ktorej budú 
môcť medzi sebou komunikovať rezervačné systémy železničnej a leteckej dopravy 
s cieľom podporiť nové formy spolupráce medzi prevádzkovateľmi leteckej 
a železničnej dopravy. Tento krok je mimoriadne dôležitý vzhľadom na skutočnosť, 
že systém diaľkovej dopravy sa musí vo svojej podstate rozšíriť z dôvodu vstupu 
nových hráčov na trh so železničnou dopravou a rozvoja spojení v leteckej doprave. 

 Prijať skutočne multimodálny prístup k právam cestujúcich, napríklad ďalším 
stanovením základného súboru takýchto práv, ktorý sa bude uplatňovať na celú 
intermodálnu cestu, a nielen na každú jej etapu samostatne.  

  Naďalej podporovať „kultúru mobility“ medzi cestujúcimi na dlhé 
vzdialenosti, ktorá zahŕňa inter/multimodalitu, a to prostredníctvom šírenia 
informácií a organizovania kampaní na úrovni EÚ, ako aj zlepšenia označovania 
dopravných služieb a spôsobov dopravy. Nedávne iniciatívy presadzované EÚ, ako 
bol multimodálny plánovač cesty, predstavujú krok správnym smerom. 


