GEODEZIE / GIS

V˘zva v‰em geodetÛm,
geometrÛm
ãi zemûmûfiiãÛm

CAD Studio). Jejím obsahem jsou kromû jiného registr
budov, uliãní síÈ, katastrální mapa, technická mapa, turisticky v˘znamná místa (znaãky vkládají pracovníci
Mûstského informaãního centra) a fotoplán (letecké
snímky). Souãástí mapy jsou funkce vyhledávání adres, ulic, parcelních ãísel, v˘znamn˘ch míst, zobrazení
databázové informace k nûkter˘m objektÛm mapy.
PouÏitím technologie Autodesk MapGuide je zaji‰tûn efektivní a rychl˘ pfienos grafick˘ch dat k uÏivateli i po pomal˘ch internetov˘ch linkách. ¤e‰ení je zajímavé nejen z hlediska uÏivatelÛ, ale také ve flexibilitû
tvorby aplikací. To dokumentuje doba potfiebná na vytvofiení této mapové aplikace, která ãinila vãetnû zpracování dat z rÛzn˘ch datov˘ch zdrojÛ (ArcInfo, Microstation, MS Access, rastrové podklady) do souãasné
funkãní podoby jen cca 10 dní. Vlastní data pfiitom
vznikají v systému GIS mûsta zcela nezávisle na této
aplikaci a na technologiích jin˘ch firem.
Technologii s internetov˘m GIS serverem Autodesk MapGuide pouÏívají ve svûtû i dal‰í mûsta jako
napfiíklad Berlín, ¤ím, Lisabon, Oakland, Bangkok atd.
Funkce mapového serveru si mÛÏete vyzkou‰et
sami na adrese http://ww.c-budejovice.cz/mapa.
Zdroj: www.cadstudio.cz/press

V˘sledky prÛzkumu k 23. 8. 2000

Apeluji na vás v‰echny bez ohledu na postavení a sféru ãinnosti, abyste pfiijali mou v˘zvu k psaní slova
geodézie v této podobû s -é-, jak to vypl˘vá z doporuãení jazykové poradny Ústavu pro jazyk ãesk˘
Akademie vûd âR v dopise z 31. 3. 2000 a neãekali
na pfiípadné úpravy Pravidel ãeského pravopisu, jak to
dopis naznaãuje, protoÏe to nebude okamÏitû a jen
pro tento jeden pfiípad. UkaÏte tak, Ïe geodeti, geometfii ãi zemûmûfiiãi se dokáÏí alespoÀ v nûãem sjednotit, kdyÏ to v zásadnûj‰ích otázkách ke své ‰kodû
i ke ‰kodû celého oboru ne vÏdy dokázali a povaÏoval
bych to osobnû, mohu-li si dovolit malou neskromnost,
za dárek ke svému Ïivotnímu jubileu.
Miroslav Palata
Praha, 8. srpna 2000
Pozn. redakce: Na Webu Zemûmûfiiãe jsme jiÏ
v pÛlce srpna zvefiejnili celou "Nesnadnou cestu
k prosazení psané podoby slova geodézie s -é-"
a pomocí infokanálu Z++ a konference KATASTR
provedli mezi zemûmûfiiãi bleskov˘ prÛzkum, kter˘
mapoval uÏívání slova geode(é)zie v praxi.
M. Palata ve svém pfiíspûvku podrobnû inforNová verze systému
muje o stanovisku a reakcích jazykovûdcÛ, pedaAutodesk MapGuide
gogÛ, âÚZK. Na pfiíkladech dokumentuje uÏívání
zaji‰Èuje
neomezen˘
rÛzn˘ch podob a pfiedkládá také nûkolik pfiíloh.
pfiístup k návrhÛm
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe svÛj ob‰írn˘ rukopis poskytl i jin˘m periodikÛm v oboru, nechceme ti‰tûa mapám
né informace duplikovat a omezili jsme se v ãasopisu
pouze na jeho "v˘zvu" a v˘sledky na‰eho prÛzkumu. Autodesk MapGuide® Release 5 zpfiístupÀuje na
redakce podnikovém intranetu nebo na internetu projekty,
GEODEZIE
mapy, v˘kresy a související data a umoÏÀuje komukoliv a odkudkoliv s pomocí webového prohlíÏeãe
7 hlasÛ
pfiistupovat v reálném ãase k aktuálním dynamic25 %
k˘m informacím. Software také slouÏí jako pátefi
pro Autodesk® OnSite, nejnovûj‰í mobilní technologii
pro práci s mapami, návrhy a prostorov˘mi inforGEODÉZIE
macemi a umoÏÀuje uÏivatelÛm pracovat s tûmito
21 hlasÛ
informacemi pfiímo na staveni‰ti ãi v terénu.
75 %
"Autodesk pomáhá spoleãnostem lépe vyuÏít
hodnotu informací, které jsou uloÏeny v datech návrhÛ a v mapách, zpfiístupnûním tûchto informací
âeské Budûjovice
co nej‰ir‰ímu t˘mu uÏivatelÛ v podniku a v terénu
jako na dlani
prostfiednictvím webu a bezdrátov˘ch technologií,"
Na WWW serveru mûsta âesk˘ch Budûjovic byla zpfií- uvedl Joe Astroth, v˘konn˘ viceprezident Autodesstupnûna interaktivní mapa mûsta (jako souãást fie‰ení ku. "Právû Autodesk MapGuide Release 5 je klíãopublikace informací na internetu Mûsto@Web firmy vou technologií této strategie."

Jednou z hlavních v˘hod softwaru Autodesk
MapGuide pro firmy jsou sníÏené provozní náklady,
protoÏe distribuovat návrhy a mapy je levnûj‰í po webu neÏ tradiãnûj‰ími metodami ve formû tiskÛ a mapov˘ch knih. Jednou z novinek je podpora vefiejn˘ch internetov˘ch serverÛ, které chtûjí poskytovat mapy bez
plug-in prohlíÏeãe na stranû klienta, a roz‰ífien˘ pfiístup
softwaru k datÛm v centrálních podnikov˘ch databázích s efektivnûj‰í údrÏbou dat (Kdy se doãkáme
základních map âR na WWW? – povzdech redakce).
Autodesk MapGuide Release 5 obsahuje tyto
nejv˘znamnûj‰í nové vlastnosti:
➤ Mobilní a bezdrátovou podporu fie‰ení na bázi
mobilní technologie Autodesk OnSite. Ta umoÏÀuje uÏivatelÛm mobilních a pfiíruãních zafiízení
(Palm OS, Windows CE) pfiistupovat k interaktivním mapám a dal‰ím datÛm v centrální databázi.
➤ Nepotfiebujete Ïádn˘ plug-in, s pomocí nové volby zobrazování, dynamicky posílá uÏivatelÛm ãistû rastrové mapy, které zobrazí jak˘koli webov˘
prohlíÏeã bez potfieby instalovat plug-in prohlíÏeã.
Tato schopnost ohromnû roz‰ifiuje poãet potenciálních uÏivatelÛ, ktefií si mohou zobrazovat mapy
a návrhy své spoleãnosti, hlavnû po internetu.
Kromû zobrazování mají uÏivatelé k dispozici dynamick˘ posun, zoom a identifikaci vlastností
a objektÛ uvnitfi inteligentních map a návrhÛ.
➤ Pfiímá datová podpora. Nov˘ systém Autodesk
MapGuide Data Extensions podporuje nativní datové formáty jako Oracle8i Spatial a Autodesk
VISION*. Pfiímá podpora formátÛ DWG a SHP bude
v prodeji bûhem podzimu. Kromû tûchto datov˘ch
formátÛ je Autodesk MapGuide Release 5 plnû
kompatibilní se softwarem AutoCAD Map®
2000i a fiadou dal‰ích standardních datov˘ch formátÛ (podrobnosti viz www.autodesk.com/mapguide). Release 5 rovnûÏ obsahuje roz‰ífienou podporu DWG a umístûní kartografick˘ch symbolÛ,
takÏe mapy a v˘kresy na síti vypadají pfiesnû tak,
jak byly vytvofieny projektantem nebo kartografem.
➤ Inteligentní vkládání komentáfiÛ a poznámek
umoÏÀuje nové aplikaãní rozhraní Viewer API
(Application Programming Interface), jeÏ umoÏní
zaãlenit funkce pro vkládání komentáfiÛ a poznámek do nové hladiny prostorov˘ch dat. Tato schopnost roz‰ifiuje funkãnost pro koncové uÏivatele
a pracovní skupiny a podstatnû sniÏuje dobu, která
je obvykle potfieba na v˘voj takov˘ch aplikací.
Z tiskové zprávy Autodesku
david.palas@autodesk.com
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Pfiijmeme geodeta
se znalostí programu
MicroStation.
Va‰e nabídky zasílejte,
prosím, na adresu:
ARCUS, Na vítûzné pláni 6,
140 00 Praha 4

KNIHA «250 STOLETÍ ZEMùMù¤ICTVÍ»
Doc. ing. Pavel Hánek, CSc., 1. vydání, 75 stran, 58 obrázkÛ, 452 hesel, 482 jmen
Dlouho oãekávaná
publikace o historii
zemûmûfiictví koneãnû
vy‰la. V‰em, kdo si ji
dosud objednali, byla
jiÏ zaslána na dobírku.
Noví zájemci si ji mohou
objednat na telefonu
02/51 56 55 72.

Cena:
Kã 73,50 (+ po‰tovné).

Prodej je omezen pouze
do vyprodání zásob
(jiÏ znaãnû ztenãen˘ch)!
Podrobnûj‰í ukázku
z knihy (vybraná "kulatá"
v˘roãí z dûjin ãeského
zemûmûfiictví) naleznete
v tomto ãasopisu
na str. 14 – 15.

PraÏská geodetická a inÏen˘rská kanceláfi pfiijme za velmi v˘hodn˘ch platov˘ch podmínek geodety s tûmito specializacemi:
1) Velmi dobrá znalost vyhotovování geometrick˘ch plánÛ.
PoÏadavky: praxe v této oblasti a v práci na PC, vzdûlání zemûmûfiického smûru, S· nebo V·;
2) Softwarov˘ specialista, tj. geodet S· nebo V· s velmi dobrou znalostí grafick˘ch programÛ (ACAD, MicroStation),
problematiky práce s rastrov˘mi daty velkého rozsahu a problematiky PC obecnû.
Zku‰enost s grafick˘mi stanicemi a orientace v problematice sítí vítána.
Nabídky se strukturovan˘m Ïivotopisem zasílejte na fax ã.: 02/83 84 10 53, nebo e-mailem na adresu: 10340007@sendme.cz

Sháníte totálku a nemáte na novou?
Chtěli byste koupit starší plotr?
Potřebujete prodat nivelák?
Obraťte se s důvěrou na náš webovský second hand
na WWW stránkách Zeměměřiče (pod ikonou "Druhá ruka").
Zároveň využijte možnosti řádkové inzerce v našem časopisu!
Prodám star‰í teodolit ZEISS, koupen˘ u firmy General representant Richard Fischer,
ague II., Vladislavova 9. Pfiístroj nese oznaãení Carl Zeiss Jena nr. 156 74 D:R:P:D.R.G.M.
ativ je dfievûn˘, kombinovan˘. Kontakt: Ing. Otakar Burda – 0204/64 00 59
Prodáme plotr MUTOH XP 500 A0, velmi dobr˘ stav, cena 30 000 Kã (bez DPH).
ntakt: geodezie.nachod@pvtnet.cz nebo tel.: 0441/42 14 68, 42 37 44.
Prodám automobil Lada NIVA 1,7i – Praktik, rok v˘roby 1997, najeto pouze 34 500 km,
mi dobr˘ stav, bílá barva, taÏné zafiízení, pfiední i pafiezov˘ ochrann˘ rám, boãní stupaãky.
na 190 000 Kã (+DPH). Kontakt na tel.: 02/41 93 00 24.

NOVINOVÉ ZÁSILKY
Podávání novinov˘ch zásilek povoleno ¤editelstvím po‰t Praha, ãíslo jednací NP 429/94 ze dne 24. 2. 1994.

Odbûratel:
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Turistické znaãení v âeské republice
Znaãení turistick˘ch tras má v âeské
republice dlouholetou tradici. První pû‰í turistická trasa KâT vznikla
11. kvûtna 1889, kdy "oznaãovací druÏstvo" spojilo ãervenou znaãkou ·tûchovice a Svatojánské proudy. V roce 1889
byly dále vyznaãeny trasy na Karl‰tejn, Skalku
a Raã a délka tras tak dosáhla 55,5 km. V roce
1912 bylo dokonãeno znaãení první dálkové trasy
z Prahy pfies Brdy na ·umavu. V souãasnosti je
v âeské republice kolem 40 000 km turistick˘ch
znaãen˘ch tras pro pû‰í, lyÏafie a cyklisty.
ÚdrÏbu sítû znaãen˘ch
tras mají na starosti dobrovolní znaãkafii Klubu ãesk˘ch
turistÛ (KâT). Jejich práci jim
ãasto mafií vandalové. Narazíte-li na problém pfii pouÏívání turistick˘ch tras,
mÛÏete se pokusit o nápravu tím, Ïe na nedostatky upozorníte ústfiedí KâT (Archeologická 2256,
155 00 Praha 5 – LuÏiny, E-mail: kct@klubturistu.cz,
internet: www.klubturistu.cz). ROZHODNù NIC
NEPODNIKEJTE (neznaãkujte) SAMI.
Turistické znaãené trasy se dûlí na trasy:
1. pro pû‰í turisty
2. pro cykloturisty
3. pro lyÏafie
1. znaãení tras pro pû‰í
Naprostá vût‰ina znaãen˘ch tras je znaãena touto znaãkou. Znaãka je tvofiena
ze tfií pásÛ – proto se jí fiíká pásová.
Krajní pásy jsou bílé a slouÏí hlavnû ke
zv˘raznûní znaãky v terénu. Prostfiední
pás je barevn˘. Barvû, která je v prostfiedním pásu
se fiíká vodící. U znaãení tras pro pû‰í se pouÏívají tyto vodící barvy – ãervená, modrá, zelená
a Ïlutá. Na mapû je takto vyznaãená trasa zakreslena plnou ãarou, v pfiíslu‰né barvû.
V turistick˘ch a rekreaãních centrech
mÛÏete pomûrnû ãasto potkat tuto znaãku. PouÏívá se pro znaãení krátk˘ch místních vycházkov˘ch tras a okruhÛ – proto se jí fiíká místní. (tzv. "psaníãko") Na mapû je takto
vyznaãená trasa zakreslena pfieru‰ovanou ãarou,
v pfiíslu‰né barvû.

Touto znaãkou se znaãí tabule nauãné
stezky. Na souvislé znaãení turistické trasy se
pouÏívá jen v pfiípadû, Ïe nevede v soubûhu s jinou trasou (uznejte sami, je pfiece zbyteãné jednu
trasu znaãit nûkolika typy znaãek, kdyÏ je to jedna
trasa). Tato znaãka mÛÏe b˘t opatfiena i oranÏov˘m ãíslem, které udává pofiadí tabulí nauãné stezky. U nauãn˘ch stezek se pouÏívá jako vodící barva v˘hradnû zelená. Na mapû je takto
vyznaãená trasa zakreslena ãerchovanû
(ãárka – teãka), zelenou barvou.
Pokud je max. 1 km od hlavní trasy (znaãené pásovou znaãkou) zajímavé místo, b˘vá tento úsek
vyznaãen tzv. v˘znamov˘mi znaãkami. Na mapû je takto vyznaãená trasa zakreslena plnou ãarou,
v pfiíslu‰né barvû. V˘znamové znaãky jsou tyto:
znaãka pro trasu k pramenu, studánce
znaãka pro trasu na místo
s rozhledem
znaãka pro trasu ke zfiíceninû
znaãka pro trasu k jinému v˘znamnému místu (napfi.
k Ïelezniãní stanici, skále apod.)
Oba konce znaãené trasy a konec v˘znamové odboãky jsou ukonãeny tzv. koncovou znaãkou. Barevn˘ ãtverec má barvu
právû konãící trasy.
Tabulky a smûrovky mají krémov˘ podklad.

tedy o podobné znaãení jako u tras pû‰ích nebo lyÏafisk˘ch, jen základní barva je Ïlutá a znaãky jsou
pfiibliÏnû jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné.
Tabulky a smûrovky pro
cyklotrasy mají Ïlut˘ podklad,
dvojnásobnû velké písmo a pouze dva fiádky textu.
V záhlaví smûrovky je uvedeno: "cyklotrasa
KâT ã. ...".
Pokud nastane soubûh trasy pro pû‰í a cyklotrasy, b˘vá tento úsek znaãen pouze cyklosmûrovkou a znaãkami pro pû‰í turistiku.
ad b) cyklotrasy
Cyklotrasy jsou ty, které vedou po silnicích, dobr˘ch místních a úãelov˘ch komunikacích. Jejich
znaãení je podobné jako u silniãního znaãení pro
motorová vozidla. PouÏívají se tfii
základní cykloznaãky: Návûst
pfied kfiiÏovatkou, Smûrová
tabule a Smûrová tabulka.

Na v‰ech najdete symbol kola, ãíslo dané trasy
a na smûrov˘ch tabulích i kilometrové vzdálenosti
k dal‰ím cílÛm na trase. UmisÈují se stejnû jako dopravní znaãky pfied kaÏdou kfiiÏovatkou nebo odboãkou cyklotrasy.
Na mapách jsou takto vyznaãené trasy zakresleny párem dut˘ch koleãek, v pfiíslu‰né barvû.
2. znaãení cyklistick˘ch tras
Cyklistické znaãení se od pû‰ího li‰í pfiedev‰ím tím, (Do roku 1998 se na mapách uvádûly i doporuãeÏe v‰e, co bylo u pû‰ího bílé, je u cyklotras Ïluté né trasy, od roku 1999 jsou na mapách uvedeny
a navíc vût‰í velikosti (cca 1,5 x vût‰í). Znaãení pouze skuteãnû vyznaãené trasy.)
cyklistick˘ch tras je dvojího druhu:
Pravidla pro pouÏívání cyklistick˘ch znaa) cykloturistické trasy
ãen˘ch tras:
b) cyklotrasy
➤ Jízda na kole je na vlastní nebezpeãí, trasy nejsou upravovány, je nutno oãekávat zhor‰en˘
ad a) cykloturistické trasy
stav vozovek.
Cykloturistické trasy jsou ty, které
➤ Na turistick˘ch znaãen˘ch trasách mají pfiedvedou vût‰inou po hor‰ích polních ãi lesnost pû‰í turisté.
ních cestách nebo terénem. Jsou vyznaãeny pásov˘mi znaãkami o rozmûru 14 x 14 cm, ➤ Na ostatních komunikacích, na které se nevztahují podmínky provozu na pozemních komunikteré mají krajní (zv˘razÀovací) pásy Ïluté a prokacích, má hospodáfisk˘ provoz pfiednost pfied
stfiední (vodící) je ãerven˘, modr˘, zelen˘ nebo bícyklisty.
l˘. Mohou b˘t také doplnûny na ‰ipku. Jedná se
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➤ Skupinové jízdy jsou povoleny do poãtu 10 osob.
➤ Na území CHKO je zakázáno bezdÛvodnû pou-

Ïívat zvukov˘ch znamení.
➤ Jízdu na kolech nelze provozovat v zimním ob-

dobí pfii snûhové pokr˘vce na lyÏafisk˘ch trasách a vyhrazen˘ch lyÏafisk˘ch areálech.
➤ Cyklisté jsou povinni dodrÏovat ve‰keré podmínky zvlá‰tû chránûn˘ch území, respektovat
znaãení Správy CHKO, KâT a Horské sluÏby âR.
3. znaãení lyÏafisk˘ch tras
LyÏafiské znaãení se od pû‰ího na první pohled li‰í
pfiedev‰ím tím, Ïe v‰e co bylo u pû‰ího
bílé, je u lyÏafiského znaãení oranÏové.
Ke znaãení se pouÏívá klasická pásová znaãka, ov‰em
krajní pásy jsou oranÏové.

I E

Vodící barva mÛÏe b˘t ãervená, modrá, zelená,
pfiíp. i bílá.
Pfii vytváfiení lyÏafisk˘ch znaãen˘ch tras je snaha pfiednostnû vyuÏívat pû‰ích znaãen˘ch tras. Je-li
prÛbûh pû‰í a lyÏafiské trasy totoÏn˘ v délce alespoÀ mezi dvûma informaãními místy (rozcestníky),
je takováto trasa vyznaãena POUZE znaãkami pro
pû‰í. Pro takovou situaci se nepouÏívají samostatné
smûrovky a tabulky, ale na tabulkách a smûrovkách pû‰ího znaãení (krémov˘ podklad) je pfied vyznaãením délky úseku symbol lyÏafie v oranÏovém
poli. V ostatních pfiípadech se pouÏívají smûrovkami
a tabulkami pro lyÏafiskou turistiku. Tyto smûrovky
mají oranÏov˘ poklad a v záhlaví smûrovky je uvedeno: "lyÏafiská trasa KâT".
Na mapách jsou vyznaãené lyÏafiské trasy zakresleny mal˘mi pln˘mi koleãky, v pfiíslu‰né bar-

vû. (Do roku 1998 se na mapách uvádûly i doporuãené trasy, od roku 1999 jsou na mapách uvedeny pouze skuteãnû vyznaãené trasy.)
DÛvodem, proã se zaãalo znaãit trasy pro lyÏafie byla nutnost vést lyÏafiské trasy bezpeãn˘m
terénem (tj. bez úsekÛ s prudk˘mi srázy, místy,
kde padají laviny apod.). Pokud v‰ak na trase nastanou obtíÏné úseky (pfiekáÏka, napfi. vlek, ostrá
zatáãka apod.) b˘vá pfied tímto úsekem umístûna
v˘straÏná tabulka.
David Gajdo‰ík – Kozlík
SdruÏení DUHA, Arnika Krnov
E-mail: Duha.Arnika@atlas.cz
Text odpovídá âSN 01 8025 ve znûní pozdûj‰ích
úprav (stav ke dni 11. 4. 2000) a metodick˘m
pokynÛm pro znaãkafie KâT.

VyuÏívejte slevy na âD
se pouze poãet úãastníkÛ v závislosti na vûku; jiÏ
se nemusí uvádût jmenn˘ seznam. U skupiny
15 a více cestujících je pouÏití slevy vázáno na dodrÏení pfiedepsaného spoje. Sleva pro jednotlivé
úãastníky je pro dûti do 15 let 60 % (tj. 20 % proti normálnímu poloviãnímu jízdnému), pro mládeÏ
do 26 let 50 %, pro uÏivatele nad 26 let 20 %,
a to pouze v 2. vozové tfiídû. Vzhledem k tomu,
Ïe u skupin 6 – 14 cestujících není zapotfiebí Ïádat pfiedem, ani není nutno dodrÏet pfiedepsan˘
2. âD Tip
Jízdenky âD Tip jsou urãeny pro spoleãné cesty ma- spoj, je moÏno tuto slevu s v˘hodou pouÏít zejmél˘ch skupin cestujících tvofien˘ch minimálnû 2, maxi- na pfii spoleãn˘ch cestách mlad˘ch lidí do 26 let.
málnû 5 platícími úãastníky odbaven˘mi zásadnû na
jeden jízdní doklad ze stejné nástupní do stejné cílo- 4. Kilometrická banka
vé stanice na síti âD a zpût ve 2. vozové tfiídû. V˘‰e Kilometrická banka je urãena zejména pro cesty na
slevy ãiní cca 20 % u cestujících od 15 let; pro dûti del‰í vzdálenosti, pro jednoho aÏ tfii cestující. Jde
do 15 let platí stejn˘ ceník jako u "zpáteãní slevy". o se‰itek, kter˘ stojí 1100 Kã a obsahuje 2000 km.
Platnost této jízdenky je proti platnosti obyãejné zpá- Pfied kaÏdou cestou si cestující vyplní trasu a pracovteãní jízdenky prodlouÏena do 24.00 hodin druhého ník âD mu odepí‰e poãet ujet˘ch kilometrÛ, pfiiãemÏ
minimálnû se odepisuje vzdálenost 100 km a maxidne následujícího po prvním dnu platnosti.
málnû 400 km na kaÏdého dospûlého cestujícího.
Za dítû se odepisuje polovina, pfii pouÏití 1. vozové
3. Sleva pro skupiny
Sleva pro skupiny je urãena pro libovolnou skupinu tfiídy se odepisuje o polovinu víc. To znamená, Ïe pfii
o 6 a více úãastnících jakéhokoli vûku. Pfii poãtu vzdálenosti 100 aÏ 400 km se platí ve 2. tfiídû
6 aÏ 14 cestujících ve skupinû není nutno podávat 0,55 Kã/km, pfii vzdálenosti do 100 km pfiijde cesta
pfiedem Ïádanku o slevu pro skupiny. Cestující jsou na 55 Kã a pfii vzdálenosti nad 400 km vyjde celá
odbaveni ve v˘dejnû jízdenek nebo i pfiímo ve vla- cesta na 220 Kã. Teoreticky lze pouÏít KMB na jaku. U skupin 15 a více cestujících se pfieprava ob- koukoli vzdálenost, tfieba i 1 km, ale pfii vzdálenosti
jednává nejménû 3 dny pfied nastoupením jízdy, do 80 km se to nevyplatí. KMB platí pÛl roku; pokud
na tiskopisu "Îádanka o slevu pro skupiny". Uvádí do té doby nevyãerpáte v‰echny kilometry, zbytek
1. Zpáteãní sleva
Zpáteãní sleva se poskytuje pfii zakoupení zpáteãní
jízdenky ve 2. vozové tfiídû v‰em cestujícím, ktefií
neuplatÀují jinou slevu. Zpáteãní jízdenka tedy nestojí dvojnásobek ceny obyãejné jízdenky, ale je pfii
tarifní vzdálenosti do 120 km o cca 10 % levnûj‰í.
Pfii tarifní vzdálenosti nad 120 km je sleva 15 Kã,
u dûtí 7 Kã.
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propadne. Kilometrická banka vyjde levnûji neÏ obyãejné jízdné pfii cestách na vzdálenosti 81 a více tarifních km. Pfii ostatních vzdálenostech do 80 km je
obyãejné jízdné levnûj‰í. Pfii vzdálenosti 81 – 90 km
je KMB levnûj‰í neÏ obyãejné jízdné, ale draÏ‰í neÏ
zpáteãní jízdné. Zakoupení KMB mÛÏe b˘t v˘hodné
tehdy, kdyÏ je pfiedpoklad, Ïe za pÛl roku tûch
2000 km projezdíte.
5. Sleva v prodejních automatech na jízdenky
Pro kupování jízdenek na krat‰í vzdálenosti jsou
urãeny prodejní automaty, které odbavením ãásti
cestujících sniÏují návaly u okének osobních pokladen a tím pfiispívají k plynulosti odbavení cestujících. Automaty vydávají jednoduché jízdenky 2. vozové tfiídy na vzdálenosti maximálnû do 120 km,
ve vybran˘ch relacích aÏ 200 km. Kromû obyãejného jízdného vydávají jízdenky poloviãní pro dûti
a dÛchodce a jízdenky pro drÏitele Junior pasu. Pfii
nákupu jízdenek v automatu je cestujícím pfiiznána
sleva, která ãiní cca 10 %; protoÏe v‰ak v˘sledné
jízdné je zaokrouhleno na celé koruny, není sleva
pfiesnû 10 %, ale pohybuje se u obyãejného jízdného od 6,3 % v pásmu 21 – 25 km do 16 %
v pásmu do 6 km. U jízdenky pro drÏitele Junior
pasu se v˘jimeãnû kombinuje sleva 30 % se slevou poskytovanou pro automaty, takÏe celková
sleva pro drÏitele Junior pasu pfii nákupu jízdenky
z automatu ãiní podle vzdálenosti 35 aÏ 40 % proti v˘‰i obyãejného jízdného.

