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Anotace (česky): 

Úkolem této práce je v rozsahu technické studie navržení variantního řešení 

přestupního uzlu Ostrava Hlavní nádraží se současným dodržením územního plánu města 

Ostravy. Územní plán uvažuje propojení ulice Skladištní k prostoru přestupního uzlu  

a předpokládá vybudování muzea dopravy DPO, které bude umístěno v prostoru bývalé 

průmyslové haly. Teoretická část je vytvořena jako rešerše, věnující se přestupním  

uzlům, jejich umisťování, vybavení apod. Součástí je také část věnující se autobusovým  

resp. trolejbusovým zastávkám a tramvajovým obratištím. Do teoretické části je rovněž 

zahrnut popis a analýza stávajícího stavu přestupního uzlu a jeho význam v Ostravě. Závěr 

práce obsahuje multikriteriální posouzení navržených variant, včetně doporučení varianty 

nejvhodnější. Počet stran textu je 74, počet stran příloh 34 a počet výkresů 9.  

Klíčová slova (česky): 

Přestupní uzel, DPO, městská hromadná doprava, tramvajová doprava, tramvajová 

smyčka, Ostrava hlavní nádraží, muzeum dopravy 

Annotation (english): 

The goal of this work is in the range of technical study to design variant solution  

of traffic node Ostrava main station with the current compliance zoning plan of Ostrava. 

Zoning plan considers interconnection of the street Skladištní with the area of traffic node  

and expects the construction of the Museum of Transport DPO, which will be located in  

a former industrial building. The theoretical part is a search retrieval, dedicated to the traffic  

nodes, their location, equipments, etc. There is also included a section dealing with bus and 

trolleybus stops and tram turn aroundings. In the theoretical section is also included  

a description and analysis of the current state of traffic node and its importance in Ostrava. 

The conclusion includes a multi - criteria assessment of the proposed variant  

solutions, including the recommending of the most appropriate variant solution. Page count  

of text is 74, number of attachments pages is 34 and number of drawings 9. 

Keywords (english): 

Traffic node, DPO, public transport, tram transport, tram loop, Ostrava main station,  

museum of transport 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

ČD: České dráhy, a.s. 

ČSN: česká státní norma 

DPO: Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

KODIS: Koordinátor ODIS s.r.o. 

MHD: městská hromadná doprava 

PK: pozemní komunikace 

PU: přestupní uzel 

SSZ: světelné signalizační zařízení 

ÚAN: ústřední autobusové nádraží 

P+R: systém Park and Ride 

K+R: systém Kiss and Ride 

B+R: systém Bike and Ride 

ŽB: železobeton 

r.: rok 

š.: šířka 

tl.: tloušťka 

ul.: ulice 

žst.: železniční stanice 
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1 Úvod 

V době vypracovávání této práce se již realizuje dlouhodobě plánovaná rekonstrukce 

přednádražního prostoru hlavního nádraží v Ostravě, který slouží především jako součást 

místního přestupního uzlu. Stavbu si objednalo město Ostrava a rekonstrukce započala 

s přispěním dotací v únoru roku 2013. Celkové řešení vypracovala projekční kancelář  

Projekt 2010, s r.o. 

Rekonstrukce se týká zejména estetizace prostoru, tzn. vytvoření nových  

povrchů, bezbariérových ramp apod. Z dopravního hlediska v sobě pojí rekonstrukci 

trolejbusové smyčky, výměnu krytu tramvajové smyčky, zvýšení počtu parkovacích míst pro 

osobní automobily, vytvoření nových autobusových zastávek sloužících především 

příměstské dopravě včetně obratiště autobusů a jejich odstavných stání. 

Rešeršní část práce se věnuje přestupním uzlům a jejich celkovému  

řešení, autobusovým resp. trolejbusovým zastávkám a tramvajovým obratištím. Poslední částí 

rešerše je stručná historie, popis současného stavu a významu přestupního uzlu Ostrava hlavní 

nádraží. 

Zadavatelem tématu mé práce je Dopravní podnik Ostrava, a.s. a jejím hlavním 

úkolem je návrh rekonstrukce tramvajové smyčky v souladu s platnými předpisy, zajištění 

bezbariérovosti na nástupištích a v okolí smyčky, možné zvýšení počtu odstavených 

tramvajových souprav a případné napojení na v budoucnu plánované muzeum dopravy DPO. 

Všechny tyto aspekty je zapotřebí řešit v souladu s územním plánem města Ostravy, který 

uvažuje hlavně s prodloužením ul. Skladištní a celkové ztvárnění navrhnout komplexně jako 

součást přestupního uzlu, resp. jej nově navrhnout. 

V praktické části jsem popsal původní stav přestupního uzlu před rekonstrukcí 

i rekonstrukci samotnou. V oblasti jsem provedl průzkum parkování, z kterého jsem vycházel 

při návrhu potřebného počtu parkovacích stání. V rámci požadavků uvedených výše jsem 

vypracoval tři varianty možného řešení přestupního uzlu a celkového pojetí oblasti. V závěru 

práce se nachází multikriteriální analýza všech vypracovaných variant, dle které je vybrána  

a doporučena nejvhodnější varianta. Vybranou variantu jsem vytvořil včetně její 3D 

vizualizace. 
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2 Pojmy 

integrovaný dopravní systém: systém dopravní obsluhy určitého uceleného území veřejnou 

dopravou zahrnující více druhů dopravy nebo linek více dopravců, jestliže jsou cestující 

v rámci tohoto systému přepravováni podle jednotných přepravních a tarifních podmínek 

hromadná doprava: je doprava, při které dochází k přepravě cestujících pomocí prostředků 

hromadné přepravy, tedy autobusu, vlaku, tramvaje, trolejbusu apod. 

městská linková osobní doprava: doprava provozovaná k uspokojování přepravních potřeb 

města a jeho zájmového přilehlého území v rámci jednotného tarifního propojení dopravního 

systému 

veřejná linková osobní doprava: doprava podle předem vyhlášených podmínek, které jsou 

poskytovány k uspokojování veřejných přepravních potřeb 

silniční linková osobní doprava: veřejná linková osobní doprava, která pravidelně poskytuje 

služby na určené trase dopravní cesty, při které cestující vystupují a nastupují na předem 

určených zastávkách a je zabezpečována autobusy nebo jiným druhem silničního motorového 

vozidla 

zastávka: je předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení dopravního prostředku 

linkové dopravy, nástupiště a vybavení. Pokud slouží pro odstavení vozidel a odpočinek 

řidiče, jde o manipulační zastávku. Pokud slouží po přechodnou dobu, jedná se o dočasnou 

nebo přechodnou zastávku 

nástupiště: místo nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících: 

  a, na pozemní komunikaci s vybudovaným zvýšeným tramvajovým pásem; 

  b, nástupní ostrůvek; 

c, na chodníku nebo navazující na chodník nebo zpevněnou krajnici, popř. 

nezpevněnou krajnici; 

  d, zastávkový mys (vysazená chodníková plocha) 

označník: je úplné označení zastávky linkové osobní dopravy včetně zastávky manipulační a 

dalších zastávek podle druhu dopravních prostředků, které musí být na označníku vyznačeny 
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nástupní ostrůvek: je zvýšená část zastávky, ze které cestující nastupují do vozidla nebo na 

kterou vystupují z vozidla, která je obvykle umístěna mezi pásem pro linkovou dopravu  

a pásem pro ostatní dopravu 

sdružená zastávka: je zastávka určená pro více druhů dopravy 

nástupní hrana: je část okraje nástupiště přilehlého k místu zastavení vozidla 

prostor (koridor) pro přecházení tramvajového pásu: je optické a bezpečnostní zvýraznění 

plochy tramvajového pásu určené k přecházení  

přestupní uzel: je místo, ve kterém je umožněn cestujícím přestup mezi více než dvěma 

linkami veřejné osobní dopravy pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy dopravy 

stanoviště: je přestupní uzel středního dopravního významu pro nekolejová vozidla, ve 

kterém je několik zastávek, je situováno zpravidla přímo na veřejné komunikaci 

nádraží, stanice: je přestupní uzel velkého dopravního významu, který je umístěn na 

samostatném pozemku odděleném od veřejně přístupné pozemní komunikace 

příjezdové stání: je plocha k zastavení vozidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu za 

účelem vystoupení cestujících 

odjezdové stání: je plocha k zastavení vozidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu za 

účelem nastoupení a případně vystoupení cestujících 

multimodální: víceúčelový, příkladem můžeme uvést multimodální přepravní systém neboli 

druh dopravy využívající více dopravních oborů při přepravě nákladu či osob [7, 8] 

3 Přestupní uzly 

Přestupní uzel je místo, kde cestující mění způsob nebo službu, ale jde i o místo, ve 

kterém se střetávají různí dopravní operátoři a různé druhy dopravy. Typologie uzlů je značně 

odlišná a v největší míře ovlivněna tím, jaké druhy dopravy se zde prolínají, jaký obrat 

cestujících uzel musí zvládat i zdali se nachází v centru města či mimo něj. Ideálním 

případem by bylo, kdyby síť veřejné dopravy nabízela přímé a rychlé spojení ze všech 

možných směrů (jako to teoreticky umožnuje osobní vozidlo) – a tomuto modelu se současně 
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navrhované přestupní uzly musejí blížit, především aby dokázaly konkurovat pohodlnějšímu 

řešení většiny uživatelů, tedy osobním vozidlům. 

Úspěch přestupního uzlu je určen především vhodnou polohou a komplexně 

zpracovaným návrhem a rovněž jeho kvalitním řízením. Tyto aspekty musíme vzít v úvahu již 

v samotném počátku. [14] 

3.1 Rozdělení přestupních uzlů 

Norma ČSN 73 6425-2 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní 

uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště se věnuje problematice přestupních 

uzlů. Uzly rozděluje do následujících kategorií: 

Podle jejich významu a funkce: 

 přestupní zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy; 

 přestupní uzly regionálního významu; 

 přestupní uzly nadregionálního významu (celostátního a mezinárodního 

významu). 

Přestupní zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy jsou určeny pro přestup 

mezi jednotlivými linkami a druhy městské linkové dopravy. V tomto místě se obvykle 

střetávají linky autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravy v rámci města. Do uzlu je 

možné zavést i metro, případně lanovou dráhu (či přívoz) společně s příměstskou  

dopravou, vše zahrnuté v integrovaném dopravním systému. 

Přestupní uzly regionálního významu zajišťují přestup cestujících mezi městskou 

linkovou osobní dopravou, silniční linkovou osobní dopravou a drážní osobní dopravou. Uzly 

jsou především využívány cestujícími, kteří cestují denně a využívají k tomu zejména 

prostředky hromadné dopravy. 

Přestupní uzly nadregionálního významu využívají ve své funkci velkou měrou 

dálkové vnitrostátní a mezinárodní veřejné osobní dopravy, obvykle v městech s počtem 

obyvatel > 50 tisíc. Umožňují přestup mezi městskou linkovou dopravou, silniční linkovou 

osobní dopravou pravidelnou i nepravidelnou, drážní osobní dopravou, případně leteckou 

dopravou. 
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Podle vztahu k linkám veřejné osobní dopravy: 

 koncové (linky veřejné osobní dopravy zde končí nebo začínají); 

 průjezdné (slouží tranzitní dopravě); 

 kombinované (linky veřejné osobní dopravy zde končí, začínají  

i projíždějí). 

Podle velikosti: 

 přestupní zastávky; 

 stanoviště; 

 stanice a nádraží. 

Rozdíl mezi stanovištěm a nádražím tkví v jejich dopravním významu a zároveň jejich 

umístění vůči veřejně přístupné komunikaci. Stanoviště norma uvažuje umístěné na veřejně 

přístupné komunikaci, nádraží mimo tuto komunikaci. Široká veřejnost nicméně oba tyto 

pojmy chápe jako rovnocenné synonyma. My si je rozdělíme následovně: Stanoviště je 

přestupním uzlem středně vysokého dopravního významu, umístěný na veřejně přístupné 

komunikaci, má potřebnou kapacitu pro odstavení vozidel ale nemá samostatné prostory pro 

odbavení cestujících v podobě odbavovací haly. Nádraží je přestupní uzel vysokého 

dopravního významu, umístěný mimo veřejně přístupnou komunikaci, má potřebnou kapacitu 

pro odstavení vozidel a má samostatný prostor pro odbavení cestujících v podobě odbavovací 

haly.  

Podle účelu: 

 Ústřední (centrální): kde končí či začínají všechny linky dálkové nebo 

příměstské dopravy, případně jejich část. 

 Obvodové: jsou vázané na určitý sektor vnějšího spádového území města. 

 Podnikové: slouží k dopravě zaměstnanců velkých průmyslových a výrobních 

podniků. [9] 

 Rozhodnutí o zařazení do jednotlivých kategorií však není jednoduché, vychází se 

z dopravně – inženýrského posouzení a kritéria jsou především následující: dopravní význam 
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přestupního uzlu (např. zavedení dálkové vnitrostátní dopravy do uzlu), jaké druhy dopravy 

budou do uzlu přivedeny, velikost sídelního útvaru a přilehlého regionu a předpokládaný 

objem cestujících. [8, 18] 

3.2 Poloha přestupního uzlu 

Samotná poloha přestupního uzlu může ovlivňovat určité formy rozvoje v širokém 

okolí tohoto území. Příkladem může jít nový městský rozvoj, kdy se za pomoci dobré 

dostupnosti vytvořené přestupním uzlem v dopravním systému zvyšuje poptávka po službách 

veřejné hromadné dopravy a tím se také zvyšuje atraktivnost města samotného.  

 Uzly můžeme brát z hlediska, kdy ve skutečnosti umožňují v dopravním systému 

přístup k dopravní síti anebo pro cestujícího důležitější přestupy. Uzly umístěné v centru měst 

jsou jakousi bránou k městu samotnému a zároveň do dopravního sytému. Měly by 

respektovat architekturu okolní zástavby a být podle ní navrhnuty. Uzly mimo centra vyvíjejí 

silnou centripetální přitažlivost v městských částech nebo předměstích, jelikož představují 

převážně uzly hlavní sítě a místních doplňkových linek periferních zařízení (např. P+R). 

V dnešní době by se již mělo bránit umisťování uzlů do nezastavěného území, které by 

mělo raději ulehčovat dopravě v území zastavěném např. formou parkovišť P+R. Rovněž by 

se mohlo stát, že toto umístění by vyvolalo nechtěnou atraktivitu nebo dokonce rozpor 

s územním plánem. 

Okolí uzlu by mělo jít ruku v ruce s politikou obnovy měst, s výhledovým plánem 

navazujících spojů či respektovat modely městského plánování. V současné době se nesmí 

zapomínat i na dopad na životní prostředí, tedy hodnocení environmentálních i dopravních 

dopadů. 

Pomocí odstraňování překážek v stávající infrastruktuře a službách zajistíme úspěšnost 

uzlu. Dobře naplánovaný, vybudovaný a řízený uzel zkracuje čas výměny prostředku nebo 

služby a čekací dobu – zkracuje tedy dobu cestování. Pokud existuje jen jedno problematické 

spojení nebo problém v řetězci veřejné dopravy, tak ho uživatel raději vymění za pohodlnější 

cestování vlastním automobilem. [14] 
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3.3 Plánování a návrh uzlu 

Plánování uzlu je technický problém, který musí vzít v potaz potřeby a priority 

uživatelů respektive cestujících. V území se musí zajistit zřízení srozumitelného informačního 

systému, služeb, infrastruktury, statické dopravy, přívětivé dostupnosti, bezpečnosti apod. 

Uzel samotný by měl být čistý a udržovaný, umožňovat účinné platební prostředky, být 

dostatečné osvětlen, zajišťovat dostatek parkovacích míst a to pokud možno s minimálními 

časovými přestávkami mezi přestupy. 

Rozhodnutí o nejlepší poloze, velikosti a službách přestupního uzlu závisí na mnoha 

prvcích, jedním z nejdůležitějších je důkladné zhodnocení poptávky po dopravě v oblasti, dále 

získání informací o zdrojích a cílech cest, dopravních prostředcích a sociálním chování 

uživatelů veřejné dopravy a osob, které veřejnou dopravou necestují. 

Při výběru dopravního prostředku, který bude obsluhovat PU můžeme vybírat 

z osobních vozidel, neboli v současnosti nejpoužívanějšího a nejpružnějšího dopravního 

prostředku, který umožňuje tzv. dopravu ode dveří ke dveřím, nicméně v sobě obsahujícím 

i značné problémy ve formě nutných parkovacích míst, vznikajících kongescích a dopadů na 

životní prostředí. Příměstských vlaků, výhodných především díky své vysoké kapacitě  

a rychlosti, ale vyžadujícím značné prostorové nároky na zřízení, především v oblasti  

měst, kde jsou prostory již značně stísněné a s nutností velkých investic na výstavbu i provoz 

samotný. Městských rychlodrah se skvělou kapacitou i možností se proplétat ulicemi měst, ale 

opět s nutností značných investic. Příměstských a městských autobusů, nejpoužívanějších 

dopravních prostředku hromadné dopravy, které mají vynikající pružnost a použití 

v oblastech, kde není železnice či obtížný terén. Tramvajových drah, s opětovně dobrou 

kapacitou, poměrně ekonomickým provozem, společným provozem s dopravou silniční 

v jedné úrovni, malými vzdálenostmi zastávek, ale se zvýšenou finanční náročností a údržbou. 

Metrem, s větší kapacitou než u tramvají, mimoúrovňovými kříženími  

s komunikacemi, nutností ražby tunelů a s tím spojenou ekonomickou náročností. U nás 

neobvyklým řešením, co se týče zřizování přestupních uzlů je i spojení  

s leteckou dopravou, která vyniká menší kapacitou, ale převyšující značně předešlé druhy 

doprav v možné přepravní vzdálenosti i rychlosti. 

Se samotným rozhodováním může napomoci následující tabulka, která obsahuje 

porovnání jednotlivých druhů dopravy s jejími vazbami, co se týče přestupů a jejich přepravní 

vzdálenosti. [14] 
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Tab. 3.1 – Přehled druhů veřejné dopravy a jejich charakteristik [14] 

Druhy dopravy

Průměrné 
přepravní 

vzdálenosti v 
km

Potřeba změn v cestách 
v rámci průměrné 

přepravní vzdálenosti
Možný přesah

Chodec 0-1 žádná změna

změna je evidentní 
(centrální) stanice
změna je evidentní 
(okrajová) stanice
změna je evidentní 

okrajové letiště

změna možná     
centrální přestupní uzel

300 - 1000

1000 - …

Doplňkové tramvajové nebo autobusové linky ve městech-
doplňkové používání soukromého auta

Kolo

Tramvaj, autobus

Spěšný vlak

Vlak Intercity

Vysokorychlostní vlak

Letecká doprava

Rychlodráha, metro 
příměstská dráha

městská rychlodráha - soukromé auto

žádná změna

změna pravděpodobná 
centrální přestupní uzel

změna normální 
(centrální) stanice

1-3

10-45

30 - 100

30-80

100 - 300

soukromé auto

soukromé auto

soukromé auto

 V současnosti je rozhodujícím prvkem při výběru veřejného dopravního prostředku 

především jeho maximální kapacita. Při plánování musíme vzít v potaz i to, že podle 

multimodálních modelů dopravy vzniká snížení poptávky po přepravě o 30 -50 %, pokud se 

zavede dodatečný přestup a všechny ostatní podmínky zůstávají nezměněny. Z toho nám 

vyplývá, že pokud to vyloženě není nutné, nezřizujeme např. na vytížených trasách mnoho 

přestupů, jelikož tím snížíme atraktivnost trasy – zřídíme je tedy v místě přestupních uzlů. 

Hlavním cílem při umisťování a plánování přestupního uzlu je jeho integrace do 

dopravní sítě a koordinace. Pod těmito pojmy především vidíme: skloubení napojení 

s dopravním systémem tak, aby se minimalizoval počet cest návaznými druhy  

dopravy, dosáhnutí zřízení delší cesty s využitím nejefektivnějšího a nejrychlejšího 

dopravního prostředku s nejlepší kapacitou, optimalizování dostupnosti center či  

např. obchodních zón. [14] 

Strategický plán přestupních uzlů by měl zahrnovat několik velkých přestupních  

uzlů, především z důvodů vytvoření určité sítě obsluhující město či oblast a vytvoření 

pomyslné mapy vedení hlavních tras dopravy v mysli uživatele. Hranice přestupního uzlu se 

velmi těžko definují, v úvahu je nutné vzít hlavní dopravní infrastrukturu, všechny zastávky 

veřejné dopravy, parkoviště, chodníky atd., neboli všechny aspekty, které může uživatel 
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použít pro přístup nebo přestup ze soukromého dopravního prostředku do veřejného 

dopravního prostředku či naopak.  

Uzel by měl rovněž respektovat potřeby různých uživatelských skupin (postižené 

osoby, starší osoby, poskytovatele služeb, osoby dojíždějící za prací apod.), je tedy nutné před 

samotným vypracováním návrhu nejprve identifikovat potřeby těchto skupin uživatelů  

a zároveň posoudit možnost zřízení zlepšení vedoucích k jejich potřebám. Tímto předejdeme 

vzniku překážek a v podvědomí uživatelů samotných (především těch, kteří často uzel 

nepoužívají) se zvýší důvěra k jeho používání. Uživatele musíme zároveň rozdělit do několika 

skupin a to: část uživatelů se sezónními lístky (pravidelné uživatele), kteří cestují denně  

a ti, kteří přestupují poloautomaticky, neboli po nejkratší cestě – pro tuto skupinu musí být 

časy přestupu co nejkratší, proto jim musíme umožnit, aby se dostali rychle do svého cíle bez 

překonávání překážek. Nezvyknutí cestující potřebují více času na zorientování a získání 

informací, pokud jsou přestupní časy omezeny a informace nejsou dostatečně zřetelné, riskují 

zmeškání přestupu – je tedy nutné vykompenzovat rozdíly mezi těmito skupinami 

tak, aby se vzájemně neomezovaly.  

Ve velké většině měst se uživatelé musí vyrovnávat s velkými problémy při snaze se 

dostat k uzlu samotnému. Přístup chodců k uzlu je mnohdy řešen složitým přístupem přes 

frekventované vozovky či nebezpečné zóny bez bezbariérových prvků. Parkoviště jsou 

kapacitně nedostačující, cyklistické chodníky ve valné většině chybějí. 

Je zřejmé, že při plánování je nutné respektovat technických požadavků kladených na 

samotný návrh. Jako příklad můžeme uvést uzel, ve kterém je jeho součástí i železnice, poté 

je technickým aspektem myšleno: nutná délka koleje pro zastavující vlakové  

soupravy, prostor, který potřebují k pohybu a manévrování apod. Dále zde zahrnujeme 

doplňkové služby, jako např. dopravní signalizaci, výhybky atd. Automaty na jízdenky by 

měly být umístěny při vstupech a ve vestibulech. Parkoviště pro osobní vozidla vyžadují 

dostupnost a krátké vzdálenosti k nástupištím, parkoviště K+R dokonce ještě kratší vzdálenost 

a zařízení B+R vzdálenost nejkratší a současně i související úkryt a bezpečnost. Komplexní  

a správný návrh musí respektovat všechny tyto aspekty a mnoho dalších. [14] 

Architektonické ztvárnění a návrh je rovněž zapotřebí. Pro uživatele je příjemné, 

pokud prostory interiéru i exteriéru jsou přehledné, viditelnost a prosvětlení tmavých míst je 

dostatečná. V maximální míře by mělo být použito přirozeného i umělého  

osvětlení, především zřízení co největšího počtu skleněných ploch. Nové architektonické 
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poučky poukazují i na fakt, že by měly být dodržený jasné průhledové osy mezi  

vchody, východy, halami i nástupišti, především z důvodů zvětšení orientačního smyslu. 

Všechny tyto aspekty zvyšují pocit bezpečnosti, především u malých uzlů a jejich čekáren. 

Nástupiště a přístupové chodby musí být dostatečně široké, docházkové trasy mezi přestupy 

co nejkratší. Pokud je řešení uzlu ve více úrovních a je nutné přecházení uživatelů z jedné do 

druhé, je vhodné zřízení snadno lokalizovatelných výtahů a eskalátorů. Oživení prostorů vně  

i uvnitř může přinést i zřízení maloobchodních služeb, důležité ovšem je, aby návrh 

korespondoval s potřebami uživatelů a nebyly tyto služby spíše na obtíž či určitým způsobem 

znehodnocovaly architektonické řešení.  

Přestupní uzel představuje vstup do města, bohužel mnoho dnes nově zřízených uzlů 

takto vůbec nepůsobí, v minulém i předminulém století tomu tak ale bylo. Uzly a především 

výpravní budovy byly koncipovány právě jako přivítání návštěvníků. Přestupní uzly a jejich 

okolí sloužily jako místo, kde se mohlo určitý čas pobývat a současně i pohybovat. Tyto 

vlastnosti z nich dělaly dynamické a živé těžiště měst. Po válce se obraz rapidně  

změnil, náměstí a velké plochy před uzly byly obětovány parkovištím a okolí se stalo 

nebezpečným. [14]  

3.4 Návrhové prvky 

Nyní si zjednodušeně v bodech vypíšeme nejdůležitější aspekty a návrhové prvky, 

které je nutné při navrhování přestupních uzlů dodržovat a vyplývají z předchozích kapitol. 

 Zřízení dopravně – inženýrského průzkumu, z kterého nám vyplyne velikost uzlu, jaké 

druhy dopravy budeme používat, skupiny uživatelů využívajících uzel. 

 Návrh prostorového uspořádání dle počtu dopravních cest, které se v prostoru 

setkávají. Rovněž tak, aby vzdálenost, kterou musí cestující absolvovat mezi  

přestupy, byla co nejkratší. 

 Volba časového intervalu, při kterém uzel plní svoji funkci musí uvažovat výhledovou 

urbanizaci přilehlého území. 

 Vytvoření co nejmenšího počtu kolizních míst – důraz na bezpečnost a plynulost všech 

druhů dopravy. 
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 Pohyb chodců zajištěn bezpečně, plynule a intuitivně. Vhodná opatření pro usnadnění 

přecházení a zřízení zábran proti nežádoucímu pohybu. 

 Pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace zajištění opatření pro jejich 

bezpečný pohyb, tzn. orientační systém pro zrakově postižené, hmatové  

prvky, akustické informace – zvukové informace o číslování linek a stání linek. 

 Povrchy pro pohyb cestujících s dostatečnými protismykovými vlastnostmi  

a barevným odlišením. 

 Kvalitně zřízený informační systém zahrnující vizuální i akustické prvky. 

 Zajištění dostatečné kapacity pro systémy P+R, K+R a B+R. 

 Dostatečně zřízené dopravní značení, SSZ, případně řešení cyklistické dopravy 

v oblasti. [8, 18] 

3.5 Služby 

Kriminalita v okolí uzlu představuje závažný faktor, který odrazuje mnoho 

potenciálních uživatelů od použití uzlu a cestování veřejnou dopravou. Tento problém je 

doménou především větších měst, kde kriminalita bují ve větší míře nežli v menších 

aglomeracích. Pokud je uzel většího rázu, obvykle jsou jeho součástí i zaměstnanci. Jestliže 

si dokáží v určité míře poradit s těmito problémy, zvyšuje se opět šance na využití uzlu 

samotnými uživateli. Samozřejmostí by mělo být zřízení kamerových systémů  

v oblasti, namátkových pochůzek Policie, případně i zřízení menší služebny jejich příslušníků 

v blízkosti uzlu. 

Neudržované, špinavé prostředí a nefunkční zařízení mohou velkou mírou ovlivnit 

používání uzlu. Dalšími službami, které by měl uzel poskytovat a obsahovat je údržba  

a zároveň čistota a její vytváření. Nedostatečná údržba zařízení může vyvolat pocit, že uzel je 

špatně řízen, nebezpečný pro uživatele. Čistota interiéru i exteriéru je rovněž důležitá, proto je 

zapotřebí vytvořit dostatečně příjemné prostředí pro cestující. 

Doplňující služby pro dopravce (operátory) by měly být efektivní a ulehčit koordinaci 

jednotlivých operátorů a s nimi souvisejícími službami. Těmito službami se rozumí 

např. pomocný systém, který lokalizuje přijíždějící vozidla, poskytuje operátorům informace 

v reálném čase a předchází potřebě nasazení dalších vozidel. Součástí mohou být  
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plochy, sloužící k parkování vozidel určených k údržbě. Rovněž zde můžeme zařadit  

prostory, kde zaměstnanci provozovatele mohou jíst, spát či čekat. 

Služby pro uživatele v sobě zahrnují služby, které mohou využívat cestující čekající ať 

už na přestup či službu samotnou a tím si zpříjemnit či zkrátit dobu, kterou v uzlu musí 

strávit. Jedním z nejdůležitějších aspektů jsou fungující automaty, které by měly být 

k dispozici u všech vchodů středních a velkých přestupních uzlů. Dalším nutným zařízením 

jsou čisté toalety, které musí umožnovat i používání osobám se sníženou schopností  

pohybu, dále dětské koutky, sedadla, čekárny, telefony na mince – komunikační zařízení jsou 

vhodné ve všech uzlech. U velkých přestupních uzlů jsou důležité úschovny zavazadel. Pokud 

je dostatečné množství prostoru v uzlu samotném, je vhodné doplnění o bankomaty, obchody, 

kavárny či středisko první pomoci. 

Poskytování obchodních, stravovacích a služeb jim podobných je vhodné především u 

velkých uzlu, např. na letištích či terminálech vysokorychlostních vlaků. U lokálních uzlů 

totiž např. obchody nemají žádný velký význam, jelikož většina cestujících přichází ke stanici 

pěšky. Zřizování obchodů může být i velice neprospěšné, příkladem si můžeme uvést 

umístění uzlu v blízkosti nákupního centra, kdy je zcela jasné, že pokud budou mít obchody 

obdobný charakter, cestující je v uzlu nebudou používat. Pokud se uzel nachází na odlehlém 

místě, jedná se o případ zcela opačný a obchody jsou zde vhodné. [14] 

Zřejmě nejdůležitější službou je informovanost a poskytování samotných informací 

v celém procesu, který podstupuje cestující na své trase, tomuto tématu se věnuji v samostatné 

kapitole níže. 

Všechny tyto služby mohou výrazně ovlivnit úspěšnost přestupního uzlu, nicméně je 

třeba mít na paměti, že pro uživatele jsou důležitějším aspektem minimální čekací doby na 

přestupy, nežli velkorysá zařízení a služby. 

3.6 Informovanost 

Veřejná doprava je k dispozici pouze na pevně stanovených místech, v pevně 

stanovených časech a na pevných spojeních. Služby veřejné dopravy tedy představují pouze 

zlomek skutečné přepravní potřeby a není v jejich silách ji úplně naplnit. 

Dostatečná informovanost o samotně vymezených pevných datech uvedených níže 

dokáže zvýšit atraktivnost a využití celého systému společně s přestupními uzly v něm. 
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Pořízení kompletní informovanosti však bývá obtížnější s narůstající komplikovaností 

dopravního systému. 

Informovanost v sobě obsahuje informace o uspořádání sítě, spojovacích uzlech, jízdní 

řády, tarif, systém prodeje jízdenek a systémy pro vyhledávání informací. Z pohledu 

uživatele, který se již nachází v blízkosti přestupního uzlu, to jsou především: telematické 

systémy ukazující např. počet volných parkovacích míst či samotnou navigaci k místu 

parkování, srozumitelně zřízené svislé i vodorovné dopravní značení. Z pohledu uživatele 

nacházejícího se již v přestupním uzlu to jsou: informační tabule značící čas, číslo linky  

a místo odjezdu, dále např. hodiny, pro osoby se sníženou schopností orientace pak zvukově 

uváděné informace. 

Jízdní řády jsou důležitou formou informace podávanou uživateli, je zapotřebí je sladit 

se všemi přípoji, především tak, aby se minimalizovaly přestupní časy a čekací doby. 

Průběžná kontrola pravidelnosti spojů a dodržování jízdních řádů je vhodná. 

Možnosti zakoupení jízdného mohou ovlivnit rozhodnutí, zdali použít veřejnou 

dopravu. Plynulost a pohodlí při přestupování můžeme podpořit např. možností zakoupení 

jízdenek před cestou. Tím uživateli zamezíme překonávání překážek ve formě špatně 

zřízených informačních systémů či rezervací.  

Pevné orientační značení má být správně umístěno, musí mít vhodnou úpravu a tímto 

pomoci zabránit dezorientaci a ztrátě času uživatelů a zaměstnanců v přestupním uzlu. 

V dnešní moderní době je poskytování informací již na vyšší úrovni, než tomu bylo před 

několika desítkami let. Informace k uzlu tak mohou být poskytnuty před cestou 

prostřednictvím internetu, mobilního telefonu, během cesty pak formou monitorů, map  

a panelů a v neposlední řadě i formou jasného a zřetelného značení. 

Bohužel např. u mezinárodních cest bývá problém v komplikovanosti těchto informací  

a především v počtu, které musí uživatel nacházející se mnohdy v daném místě poprvé 

pochopit a dle nich se orientovat. U cest v městských regionech musejí být informace lehce 

dostupné, ale pro operátory to značí poměrně vysoké finanční nároky v porovnání s výnosem 

z jízdného a jejich význam se proto většinou podceňuje. [14] 
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3.7 Komunikace pro chodce 

Předpisem dle kterého se tyto komunikace navrhují je ČSN 73 6110 [4, 5]. Jedná se  

o velice důležitý aspekt celkového návrhu PU, zahrnuje v sobě mnoho kritérií, které je nutné 

dodržet, aby PU plnil efektivně svou funkci a zabránilo se problémům vzniklým s chodci  

a jejich interakci s ostatním provozem.  

Koncepčně lze říci, že komunikace pro chodce se navrhují tak, aby byl pro jejich 

uživatele pohyb příjemný a intuitivní, s dodržením úprav pro chodce se sníženou schopností 

pohybu a orientace (zahrnuty jsou ovšem i osoby s kočárkem či rozměrným zavazadlem). 

Komunikace, které vykazují intenzivní provoz chodců, mají být navrženy tak, aby se hlavní 

proudy cestujících nekřížily.  

Na komunikacích musí být funkční vodící linie pro zrakově postižené a hmatové pásy 

značící riziková místa. Vodící linie se přednostně navrhují ve formě přirozené  

linie – např. stěn budov apod. Pro překonání výškových rozdílů se zřizují  

rampy, výtahy, případně zdvíhací plošiny. Tuto problematiku jsem řešil v praktické části 

podle [24]. 

Jednotlivé funkční plochy (tranzitní prostor, čekací prostor, bezpečnostní odstup) se 

doporučuje od sebe odlišit zřízením jiných barev povrchu. Ochranu před povětrnostními vlivy 

zajišťuje především zastřešení. To většinou bývá v PU nejen nad čekacím prostorem, ale i nad 

komunikacemi uvnitř uzlu. Jeho návrh je proveden především s ohledem ochrany prostoru 

před nástupem do vozidla hromadné dopravy. 

Při přecházení komunikací se musí zajistit bezpečnost všech osob, z tohoto důvodu lze 

převádět chodce přes komunikace pouze v přehledných místech, případně ověřit rozhled na 

přechod z pohledu řidiče. Směr vedení chodců přes komunikace by měl odpovídat 

přirozenému směru chůze. Výškové řešení je vhodné umístit do jedné  

úrovně, tzn. minimalizovat ztracené výšky. V PU s mimoúrovňovým řešením dopravy se 

navrhují mezi místy s výškovým rozdílem schodiště, eskalátory, výtahy a pohyblivé 

chodníky. Pokud je vhodné mimoúrovňově křížit komunikace nahrazením přechodů pro 

chodce, zřizují se v těchto místech podchody či nadchody. 

V přednádražním prostoru (předstaničním prostoru) je nutné pro chodce počítat 

z hlediska dimenzování prostorů a posouzení jejich propustnosti s plochami potřebnými 

k umístění: informačního kiosku, informačního naváděcího systému, místa pro střetávání 
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cestujících, novinových stánků, stánků s občerstvením, zařízení sloužících k odpočinku  

a ostatních zařízení. [9] 

4 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky 

V České republice je možné dle platných předpisů používat několik druhů zastávek 

určených pro autobusy a trolejbusy. Problematice navrhování zastávek tramvajových jsem se 

věnoval ve své bakalářské práci [12] a tudíž se zde budu již zabývat pouze zastávkami 

autobusovými/trolejbusovými, případně odkazovat při problematice tramvajových zastávek 

na již zmíněnou práci.  

Samotnému navrhování se věnuje norma ČSN 73 6425-1 [7]. Tyto zastávky jsou 

poměrně důležitou součástí samotných přestupních uzlů v dané oblasti, a proto musí být 

dostatečně kapacitně a technicko – inženýrsky navrhnuty. Zastávky se navrhují vpravo ve 

směru jízdy, pokud to prostorové podmínky dovolují ve směrové přímé. Rozlišuje se, zdali je 

zastávka umístěna v zastavěném či nezastavěném území, v případech přestupních uzlů je to 

téměř vždy možnost první. Důležitým prvkem nutným k rozhodnutí o umístění, typu  

a celkovém řešení zastávky je návrhová rychlost komunikace. 

Jednotlivé typy a jejich použití v dopravním systému ovlivňují především tyto 

aspekty: způsob vedení jednotlivých linek, prostorové podmínky a architektonické možnosti. 

Umístění přechodu pro chodce je doporučeno za zastávkou (myšleno před koncem 

prostoru zastávky ve směru jízdy), bohužel ne vždy je tato možnost především z prostorových 

důvodů realizovatelná.  

Norma rozlišuje řešení zastávek ve formách umístění na jízdním pruhu, mimo jízdní 

pruh, na jízdním pásu a na tramvajových pruzích. [7] 

Varianta řešení na jízdním pruhu je nejobvyklejší a rozlišuje tři typy. Prvním z nich je 

Typ A: Zastávka na jízdním pruhu s objížděním v jízdním pruhu pro protisměr. Jedná 

se v ČR o nejrozšířenější a nejjednodušší formu řešení zastávky. Ale poměrně často u tohoto 

typu dochází k autonehodám, kdy autobus stojící v zastávce předjíždí automobil a z důvodu 

např. špatného rozhledu pro předjíždění nastane srážka s protijedoucím vozidlem. Tomu se 

v našich podmínkách zamezuje použitím podélné čáry souvislé v prostoru zastávky, nicméně 

určité procento řidičů toto vymezení zákazu předjíždění nerespektuje. 
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Obr. 4.1 – Typy autobusových zastávek na jízdním pruhu [7] 

TYP B: Zastávka na jízdním pruhu s použitím mysu bez možnosti objíždění. 

Tohoto řešení se používá ke zklidnění dopravy v blízkosti zastávky ve formě zastavení 

dopravy za stojícím autobusem resp. trolejbusem. Velice často lze vidět v kombinaci 

s podélným parkováním vozidel před/za prostorem zastávky. Pokud se v šířce komunikace 

nachází i tramvajový pás, může být předjíždění dovoleno.  

Typ C: Zastávka na jízdním pruhu s fyzickým oddělením. Známá rovněž pod 

pojmem zátka. Funguje na podobném principu jako předešlý typ zastávky. Doprava je ve 

svém směru usměrněna vodorovným značením a v prostoru zastávky je přidán např. zvýšený 

ostrůvek, čímž se docílí zastavení dopravy za stojícím autobusem. Řešení zastávek typem B  

a C lze doporučit pouze v intravilánu, v místech s nižší kapacitou provozu. 

 

Druhou variantou řešení je zastávka mimo jízdní pruh. Tu lze dále rozdělit na několik 

případů podle jejího použití a samotného provedení:  

TYP D: Zastávka mimo jízdní pruh – fyzicky oddělená. Zastávkový záliv je 

oddělen od PK vyvýšeným ostrůvkem, který neumožňuje předjíždění autobusů stojících za 

sebou v zastávce. Tímto řešením se zvyšuje bezpečnost stojícího autobusu, která by mohla být 

ohrožena vozidlem projíždějícím po přilehlé PK. [7] 

TYP E: Zastávka mimo jízdní pruh – bez fyzického oddělení. Rovněž známá pod 

pojmem zálivová zastávka. Zastávkový pruh je oddělen od PK pouze opticky - pomocí 
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Obr. 4.2 – Typy autobusových zastávek mimo jízdní pruh [7] 

dopravního značení. Výhodou je, že stojící autobus resp. trolejbus nijak neomezuje provoz na 

PK. Existuje řešení i ve formě zřízení více pruhů v prostoru zastávky, tím se docílí především 

možnosti předjíždění a objíždění stojících autobusů resp. trolejbusů. Tento typ se doporučuje 

zřizovat v místech, kde je zvýšený obrat počtu cestujících, koncentrace více linek MHD 

tzn. např. v místech přestupních uzlů. Pokud je to možné, je vhodným řešením přechodu pro 

chodce mimoúrovňové křížení. 

Typ F: Zastávka mimo jízdní pruh (jízdní pás velké šířky). Zastávkový pruh je 

umístěn v místě, kde je možné rozšířit či již je dostatečně široká komunikace – např. v místě 

podélného parkování vozidel. 

 

Norma dále uvažuje s umisťováním zastávek na vyhrazených autobusových 

resp. trolejbusových pruzích/pásech. Tato forma řešení je výhodná zejména díky zachování 

plynulosti provozu a dokonalého oddělení dopravy MHD od okolního provozu.  

Předposledním typem je řešení zastávky na jízdním pásu, konkrétně s tzv. úpravou 

jízdních pruhů (vyhnutí, zúžení apod.) – vhodné pro široké PK, kde lze využít střední časti 

jako ochranného stínu. [7] 
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Na tramvajovém pruhu, neboli zastávka sdružená. Tato zastávka využívá společnou 

nástupní hranu ve formě tramvajového ostrůvku pro autobusy, trolejbusy a tramvaje. 

Vyhrazený pruh musí být důkladně vyznačen svislým i vodorovným značením.  

Současným trendem ve světové MHD je vytváření vyhrazených jízdních pruhů 

určených pouze pro provoz autobusů resp. trolejbusů. Ty mohou být odděleny opticky nebo 

i stavebně (např. betonovými panely). Obrovskou výhodu mají především ve zvýšené 

bezpečnosti cestujících v provozu a rovněž i v preferenci MHD neboli rychlejších dojezdů na 

určená místa. [11] 

U konečných zastávek lze jejich umístění řešit buď v prostoru obratiště (pokud jeho 

zřízení prostorové podmínky umožňují) nebo mimo prostor tohoto obratiště. Zastávky linek 

autobusů, trolejbusů i tramvají jedoucí po stejné trase se zpravidla umisťují na stejnou 

odbavovací hranu, pokud je to možné i na stejnou zastávku. Jestliže to prostorové podmínky 

neumožňují, je nutné zastávky umístit tak, aby byly docházkové vzdálenosti mezi nimi co 

nejkratší. 

V přestupních uzlech regionálního a nadregionálního významu se doporučuje oddělit 

městskou osobní dopravu od ostatních druhů dopravy. Odjezdová a příjezdová stání 

se navrhují bez ohledu na jednotlivé dopravní společnosti (společná stání pro více dopravců)  

a každé stání se označuje číslem či označníkem, hmatovými prvky pro nevidomé, případně 

i akustickým informačním systémem. V PU umístěných na samostatném pozemku  

a oddělených od veřejně přístupné komunikace se směrově odděluje vjezd a výjezd, usměrní 

se pohyb vozidel. [18] 

Šířky nástupišť v PU jsou složeny z nástupních a výstupních ploch. Pokud se jedná 

o konečné zastávky, jsou tyto plochy od sebe zpravidla odděleny. Nejmenší volná šířka 

nástupiště je 2,20 m (doporučuje se 2,50 m). Velikost ploch pro autobusy je podmíněná 

především způsobem řazení autobusů u nástupní/výstupní hrany, typem stání a charakterem 

linkové osobní dopravy. Za prostorem nástupiště se již nacházejí komunikace pro  

chodce, které jsou napojeny na prostor nástupiště.  

Nástupiště rozdělujeme dle uspořádání bočních hran na: boční nebo ostrovní a dle 

způsobu řazení: s podélným řazením, se šikmým řazením případně s kolmým řazením. 

Přechody pro chodce přilehlé k odjezdovým stáním se umisťují za zádní částí odjezdového 

stání a nesmí být umístěny v místech couvání a otáčení vozidel. [7] 
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Nejmenší délka nástupní hrany se rovná součtu délek dvou nejdelších provozovaných 

vozidel obsluhujících zastávku, zvětšenému o 1 m. Současně by však délka neměla překročit 

37 m. Délka se rovněž odvíjí od druhu podélného řazení. Norma rozlišuje případy: s těsným 

řazením, kdy se předpokládá odjezd autobusů resp. trolejbusů v pořadí, v jakém na zastávku 

přijely – poté se postupuje dle postupu výše. S polotěsným řazením, pokud je nutné umožnit 

autobusům resp. trolejbusům odjet z prostoru zastávky v libovolném pořadí, nástupní hrana se 

poté navrhuje v délce součtu dvou nejdelších vozidel vozového parku s přídavkem 5 m, pro 

kloubová vozidla 7 m. Zastávky pro více druhů dopravy se navrhují s polotěsným řazením.  

Šířky zastávkových pruhů se odvíjejí od kategorie komunikace a pohybují se 

v rozmezí 3,50 m – 2,75 m, podrobněji vše uvádí [7] 

Pokud by uzel obsahoval i autobusové nádraží, jedná se o velice složitý inženýrský 

návrh, který musí řešit rozložení toků jednotlivých dopravních proudů, minimalizovat počet 

kolizních bodů a jednoznačně určit samostatné funkční plochy pro jednotlivé druhy  

dopravy, tzn. vymezit plochy, které budou sloužit pouze pro pěší nebo naopak pouze 

autobusům, tak aby nedocházelo k vzájemným střetům. [7, 8, 18] 

5 Tramvajová obratiště 

Pokud jsou příznivé prostorové podmínky, je vhodné zřídit na konečné zastávce 

tramvaje tzv. obratiště (smyčku), která umožňuje otáčení vozidel do opačného dopravního 

směru. V případech, kdy je to provozně nutné se zřizují u pásmových zastávek i obratiště 

mezilehlá, ta jsou použita např. pro obracení posilových linek či spojů. 

Obvykle se zřizují v koncových obratištích i koncové zastávky, které mohou být 

řešeny společným nástupištěm pro nástup i výstup cestujících nebo s  nástupišti oddělenými. 

Vzniklý manipulační prostor mezi nástupišti je použit pro odstavení tramvajových  

vozů, vykonávání fyziologických potřeb či přestávek řidičů. 

Pro vedení linek autobusů či trolejbusů to znamená řešení ve formě zřízení zastávek 

mimo obratiště samotné či přímo v jeho prostoru. V případě zastávek v prostoru obratiště 

slouží plocha obratiště k otáčení vozidel a obvykle i k předjíždění odstavených vozidel. 
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Obratiště by mělo být vybaveno sociálním zařízením pro řidiče, možné je také zřízení 

např. kantýny. Dále zde mohou být zřízeny zásobníky písku pro doplnění pískovačů  

vozidel, prostor pro oddech řidičů. [11, 16, 17] 

Obratiště můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to:  

a) smyčky; 

b) úvratě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) smyčka pro jednu linku, b) smyčka pro jednu linku s předjízdnou kolejí, 

c) symetrická smyčka pro dvě linky s protisměrným provozem, d) etapová smyčka pro tři 

linky, e) obousměrná smyčka pro dvě linky, f) smyčka pro jednu linku s předjízdnou kolejí, 

g) tramvajový uzel se smyčkovým obratištěm a předjízdnými kolejemi 

Smyčky jsou nejpoužívanějším řešením u nás, ale i ve světě. Jsou určeny pro provoz 

jednosměrných tramvajových vozidel, přičemž se vozidla otáčejí jízdou vpřed s využitím 

směrových oblouků. Obvyklé řešení pojezdu je jednosměrně, existují však také dvou  

a vícekolejné smyčky pojížděné protisměrně. Smyčková obratiště vyžadují značné prostorové 

nároky, ty jsou dány min. poloměry směrových oblouků a nutnými osovými vzdálenostmi 

jednotlivých kolejí při použití předjízdných kolejí. Skládají se z výstupní, nástupní zastávky  

Obr. 5.1 – Příklady tramvajových smyček [16] 
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a vyčkávacího stání. Obvykle obsahují více kolejí sloužících k vzájemnému předjíždění 

stojících vozidel. Vzniklý prostor ve středu smyčky je použit např. pro zřízení měnírny 

či sociálního zařízení. 

Smyčky mohou být situovány v ose městské komunikace, kdy pomáhají 

např. spoluvytvářet velké okružní křižovatky či prostory náměstí, nicméně toto řešení příliš 

neumožnuje umístění vícero předjížděcích kolejí. Řešení mimo osu komunikace je prostorově 

nejnáročnější, ale má největší kapacitu a i z hlediska provozu samotného je nejvýhodnější. 

Úvratě jsou výhodné především v omezených prostorových podmínkách v provozu 

s menším obratem vozidel. Nevýhodou je nutné použití obousměrných vozidel, které zatím  

u nás dopravní podniky ve svých vozových parcích příliš nevlastní.  

Existuje sice řešení tzv. trianglu (trojúhelníkové obratiště), kdy není zapotřebí 

obousměrných vozidel, jednosměrné vozidlo zde využívá zpětného pohybu neboli couvání, 

nicméně toto řešení se již dlouhá léta v ČR nepoužívá. Nespornou výhodou řešení je oproti 

smyčce menší nutný zábor pozemku, ale převažují především nevýhody: přemisťování  

řidiče, nepředvídatelný směr pohybu vozidla pro ostatní účastníky provozu apod. [11, 16, 17] 

 

  

A, jednokolejné uspořádání B, hlavové uspořádání C, kolejový trojúhelník (triangl)  

D, dvoukolejné uspořádání 

Obr. 5.2 – Příklady tramvajových úvratí [11] 
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Obr. 6.1 – Tramvajová smyčka za války [10] 

 Podobně jako u smyček, lze doplnit i úvratě o odstavné, předjízdné koleje (odstavné 

koleje mohou mít max. podélný sklon 20 ‰). Co se týče společenského soužití, mají výhodu  

i v eliminování tzv. kvílení způsobeného pojezdem vozidla v min. směrových obloucích 

smyčky. 

6 Hlavní nádraží v minulosti a současnosti 

Jelikož byla Ostrava, konkrétně část Přívoz napojena r. 1847 na železniční trať  

Vídeň – Krakov, kterou vybudovala tehdejší společnost Severní dráhy Ferdinandovy, bylo 

nutné zřídit železniční stanici společně s výpravní budovou. Ta byla zřízena rovněž r. 1847  

a současně přibyly dílny zajišťující údržbu vozového parku se dvěma stanovišti pro opravy 

lokomotiv a 16 stanovišť pro opravy vagónů. Stanice byla mezilehlá s délkou 446,9 m a měla 

4 koleje plus koleje skladištní a topírensko – dílenské. 

 

 

Budova však postupem času a rozmachem přepravního výkonu železnice samotné již 

nevyhovala kapacitně - proto byla r. 1893 v blízkosti přistavěna nová výpravna 

(s charakteristickým červeným režným zdivem). Obě tyto budovy byly zbourány a okolo 

r. 1900 nahrazeny novou odbavovací halou. Současně byla vybudována výtopna, která byla 

umístěna přímo naproti výpravní budovy za kolejemi. V této době již byla železnice 

v majetku Báňské dráhy, která v sobě pojila především vlečkové dráhy. V přednádražním 
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prostoru se nacházelo tramvajové obratiště, které je vyobrazeno na dobové fotografii  

(Obr. 6.1), obratiště se zde nachází i v současnosti, ale v modernizované podobě. 

Zlomovým okamžikem byl r. 1963, kdy byla dokončena elektrizace úseku  

Svinov – Hl. nádraží. Současně se spustil i provoz úseku Hl. nádraží – Bohumín. 

V roce 1973 prošla výpravní budova největší rekonstrukcí navrženou architektem 

Luborem Lacinou v tzv. bruselském stylu, nádraží se stalo opět dominantou Přívozu spolu 

s kašnou a sochou vytvořenou Sylvií Lacinovou – Jílkovou. Přednádraží mělo a má neobvykle 

tvarované zastřešení ve tvaru zaoblené trojcípé hvězdy. Fasáda výpravní budovy je  

prosklená, tvořena především rytmicky vertikálně členěnými pásy s vitrážemi. 

Poslední rekonstrukce v sobě zahrnovala zejména úpravu fasády pomocí 

velkoformátových fasádních desek a doplnění velkých nápisů „Ostrava“ a „Hlavní nádraží“. 

V současnosti je největším problémem týkajícím se nádraží samotného především 

poddolování celé oblasti. To má za následek nerovnoměrné poklesy terénu a s tím spojené 

omezení traťové rychlosti v koridoru. [15] 

Z hlediska přestupní uzlů v Ostravě lze jednoznačně říci, že Hlavní nádraží nedosahuje 

takových výkonů a zatížení jako je tomu u jiných ve městě. Nejvytíženějším uzlem je  

Svinov, který musí zvládnout výkon způsobený i dalším uzlem nacházející se téměř v jeho 

bezprostřední blízkosti: Svinov mosty, dolní a horní zastávka. Celkově výše zmíněné uzly 

pokrývají 40% všech přestupů na všech 20 přestupních uzlech. Na třetím místě je pak PU  

Ostrava - ÚAN, který tvoří uzel společně s vlakovou stanicí Ostrava – Střed. [13] 

Přestupní místa v Ostravě si můžeme rozdělit do dvou kategorií: Přestupní místa 

v rámci městské hromadné dopravy (kombinace tramvaj, trolejbus, autobus). Neboli místa, 

kde se setkávají různé druhy dopravy a rovněž různí dopravci, umožňují rychle a plynule 

měnit směr a způsob dopravy s využitím jednotného tarifu nebo jízdního dokladu. Příkladem 

jsou: Sad B. Němcové, Vozovna Poruba, Hranečník, Hulváky apod. Druhou kategorii tvoří 

tzv. Přestupní terminály, mezi které patří i Hlavní nádraží řešené v této práci. Tyto terminály 

zajišťují vazby městské hromadné dopravy a příměstské dopravy (obvykle formou železnice). 

Terminály umožňují parkování automobilů (např. systém P+R), rychlý, bezpečný a pohodlný 

přestup na dopravu hromadnou a rovněž i vzájemné návaznosti mezi městskou a příměstskou 

dopravou. Příkladem jsou: Ostrava Svinov (žst.), ÚAN, Ostrava Vítkovice (žst.), Ostrava 

Střed (žst.) apod.  Všechny přestupní uzly v Ostravě jsou zobrazeny na Obr. 6.2. 
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Obr. 6.2 – Přestupní uzly v Ostravě [13] 

Je vhodné se zmínit i o přestupním uzlu Sad Boženy Němcové, který se nachází 

přibližně 700 m od hlavního nádraží, je významným uzlem v této oblasti i celkově v Ostravě. 

Především má silnou návaznost na Hlavní nádraží a probíhající rekonstrukce má svou 

podstatu i v ulehčení vytíženosti tohoto uzlu. V tomto uzlu se setkává páteřní tramvajová 

doprava s ostatními druhy dopravy včetně příměstské, reprezentované formou dopravy 

autobusové. V uzlu lze využít dopravy tramvajové, autobusové i trolejbusové. Dochází zde 

k silným vazbám mezi městskou a příměstskou autobusovou dopravou z městské části Poruba 

a Hlučínska, tramvajové a trolejbusové dopravy ve směru do centra města. 

 

Přestupní uzel Ostrava hlavní nádraží je významný zejména díky možným přestupům 

mezi železniční osobní dopravou a městskou hromadnou dopravou. Železniční spojení 
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Havířov – Ostrava Hlavní nádraží, Opava – Ostrava Svinov - Ostrava Hlavní nádraží –  

- Havířov – Český Těšín jsou zřejmě nejvytíženější a jejich zřízení (propojení) pomohlo 

k atraktivitě uzlu. Zařazení uzlu do jednotlivých kategorií jsem provedl ve spolupráci 

s útvarem hlavního architekta města Ostravy, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o přestupní 

uzel regionálního významu, především z toho důvodu, že uzel nadregionálního významu 

s velkým podílem dálkové vnitrostátní a mezinárodní veřejné osobní dopravy je  

PU Ostrava – Svinov. Současný stav uvažuje uzel jako koncový, nicméně probíhající 

rekonstrukce z uzlu dělá již uzel kombinovaný. V současnosti jsou zde uskutečňovány silné 

městské a příměstské přepravní vztahy, které několikanásobně zesílí probíhající rekonstrukcí  

i uvažovaným prodloužením ul. Skladištní až k ul. Sokolská třída, čímž vznikne zvýšená 

poptávka po přepravě do oblasti Hlučínska z řešeného přestupního uzlu. Z průzkumů bylo 

zjištěno, že obrat cestujících v přestupním uzlu se pohybuje okolo 1090 osob / hod. [20, 21] 

7 Původní stav 

Jedná se o popis stávajícího stavu PU před rekonstrukcí přednádražního prostoru, při 

zjišťování informací jsem používal především katastrální mapu Ostravy, fotodokumentaci  

a mapové portály dostupné na internetu. Umístění uzlu je patrné z přehledné situace umístěné 

v příloze č. 1. 

Tramvajová smyčka: Na severní straně smyčky je pro možný výstup cestujících 

z předjízdné koleje vybudován nástupní ostrůvek šířky cca 3,00 m, nicméně bezbariérový 

přístup u ostrůvku samotného i v následném přístupu k přednádraží není zřízen. Délka 

nástupní hrany je rovna 32,80 m. Povrch ostrůvku je z betonu a na ostrůvku samotném ani při 

přístupu k němu není položena dlažba pro nevidomé. Nástupní hrana se nachází ve výšce  

0,13 m nad temenem kolejnice. Vzdálenost osy koleje od nástupní hrany je 1,35 m. 

Nástupiště určené pro výstup cestujících se nachází v oblouku, čímž již nesplňuje 

dnešní platnou legislativu, především z důvodů bezbariérovosti. Nejlépe je tento aspekt patrný 

z přiložené fotodokumentace v příloze č. 3. Nástupiště má povrch z litého asfaltu proměnné 

šířky, bez dlažby pro nevidomé, bez zvýraznění bezpečnostního odstupu. Délka nástupní 

hrany v oblouku je 92,40 m, splňuje tak požadavek dvou nejdelších používaných 

tramvajových souprav DPO, přičemž každá má délku 32,40 m. Nástupní hrana se nachází ve 

výšce 0,13 m nad temenem kolejnice – je tedy vhodné výšku upravit. Vzdálenost osy koleje 

od nástupní hrany je 1,35 m. 
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Nástupiště určené pro nástup cestujících je ve směrové přímé, přičemž těsně za 

prostorem nástupiště ve směru jízdy se nachází jednoduchá výhybka předjízdné koleje. Osová 

vzdálenost hlavní a předjízdné koleje je 4,10 m. Nástupiště má povrch z litého asfaltu 

proměnné šířky, bez dlažby pro nevidomé, bez zvýraznění bezpečnostního odstupu. Délka 

nástupní hrany činí 41,80 m, čímž splňuje požadavek jedné nejdelší používané tramvajové 

soupravy DPO. Nástupní hrana se nachází obdobně jako u výstupního nástupiště - ve výšce 

0,13 m nad temenem kolejnice. Vzdálenost osy koleje od nástupní hrany je 1,35 m. 

Jelikož se většina prostoru a především nástupišť nachází v oblouku, jsou na sloupech 

zastřešení přednádraží umístěna zrcadla sloužící řidičům k lepšímu přehledu na dveře 

soupravy při výstupu či nástupu cestujících, které se nacházejí v mrtvém úhlu způsobeném 

zakřivením soupravy při stání v oblouku koleje. 

Smyčka má jednu předjízdnou kolej, která začíná po cca 30 m za pravým směrovým 

obloukem a končí zároveň s křižující PK. Jaký typ výhybek je v koleji použit jsem bohužel 

nebyl schopen dohledat. Předjízdná kolej kopíruje ve své délce hlavní kolej smyčky 

s vzájemnou vzdáleností os kolejí pohybující se v rozmezí 3,70 - 4,00 m. Poloměry oblouků 

kolejí jsou následující: R1 41,50; R2 30,00; R3 26,00; R4 31,00; R5 28,00 a R6 61,50 m. 

Stávající kryt tramvajové smyčky je tvořen dlažebními kostkami. Prostor uvnitř 

smyčky je osázen trávou a stromy. 

Trolejbusová smyčka: Smyčka je jednosměrná, s proměnnou šířkou komunikace 

pohybující se okolo 6 m. Poloměr vnější obruby je R 17,00 m, vnitřní R 8,50 m. Smyčka je 

tvořena konstrukcí s živičným krytem, v němž se objevují vlasové trhliny, příčné reflexní 

trhliny a rozšiřující se pracovní spáry v místech oprav obrusné vrstvy. 

Výstupní nástupiště se nachází ve směrové přímé, délka nástupní hrany činí přibližně 

20,00 m. Bezpečnostní odstup na hraně není vyznačen, chybí také dlažby pro nevidomé. 

Výška nástupní (výstupní) hrany nad vozovkou je 0,14 m. 

Nástupní nástupiště se již nachází v oblouku s poloměrem obruby R 17,00 m. Délka 

nástupní hrany činí přibližně 20,00 m. Bezpečnostní odstup na hraně není vyznačen a chybí 

dlažby pro nevidomé. Výška nástupní hrany nad vozovkou je 0,14 m. 

Šířka komunikace smyčky umožnuje vyhýbání, předjíždění či stání dvou trolejbusů 

vedle sebe, čímž se může docílit velkého počtu možných odstavených trolejbusů. Díky tomu 
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jejich počet v současnosti i v budoucnu bude vyhovovat – z hlediska kapacity tedy smyčka 

vyhovuje. 

Celkově lze tedy říci, že přestupní uzel v současnosti komplexně funguje, nicméně je 

zapotřebí zvýšit kapacity statické dopravy v uzlu i jeho okolí a především zajistit bezbariérové 

přístupy na komunikacích pro chodce, nástupištích a přístupech k nim. Nutná je i kompletní 

rekonstrukce tramvajové smyčky, která nevyhovuje dnešní platné legislativě a nedodržena je 

především její bezbariérovost. Vhodné je rovněž doplnění hygienického zařízení určeného pro 

řidiče tramvají resp. trolejbusů. 

V zájmovém území se nenacházejí kulturní památky, chráněná území ani památné 

stromy. Stavba není v zátopovém území. Z hlediska urbanistického, architektonického  

a výtvarného řešení nejsou kladeny zvláštní požadavky vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu 

liniovou. 

Pokud bychom chtěli již nyní vzít v úvahu řešení uvažující plány města Ostravy  

a KODIS - je poté především z důvodů přivedení hromadné dopravy z Hlučínska 

(prodloužená ul. Skladištní) a zavedení nových autobusových linek nutné zřídit kapacitně 

vyhovující autobusové zastávky a zkvalitnit přístupy k nim a prostoru přednádraží, protože se 

několikanásobně zvýší objemy přepravovaných cestujících v rámci PU. 

Komunikace pro chodce: Chodníky jsou proměnné šířky v rozmezí cca 2,60 –  

- 5,00 m. Tyto plochy jsou tvořeny krytem z litého asfaltu s pokladní vrstvou z prostého 

betonu. Na povrchu se nepravidelně projevují trhliny, reflexní trhliny vzniklé prokopírováním 

podkladních vrstev stmelených cementem, v důsledku četných oprav po překopech je povrch 

nehomogenní a objevuje se rovněž zpuchření asfaltu. 

V oblasti se nacházejí dva přechody pro chodce, jeden spojuje přístup k budově pošty 

se severní oblastí přednádraží, má délku 12,00 m, šířku 4,00 m a je osazen vodícím pásem 

přechodu. Druhý přechod spojuje jižní část přednádraží (trolejbusovou smyčku) s obytným 

blokem či budovou ČD Cargo, a.s. Přechod má šířku 3,00 m, je veden přes dva protisměrné 

jízdní pruhy a také přes tramvajové těleso. Na jeho jižní straně je zřízen ochranný ostrůvek  

a celková délka přecházení činí bezmála 28 m. 

V oblasti přednádraží nejsou téměř vůbec zřízený prvky pro osoby se sníženou 

možností pohybu či orientace a je zapotřebí jejich vybudování. Nevidomý je zde odkázán 

pouze na sloupy zastřešení prostoru, případně obrys kašny. 
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Obr. 7.1– Ceník parkovného P+R 

Pozemní komunikace: Ul. Nádražní před samotným Hlavním nádražím je místní 

komunikací sběrnou s max. povolenou rychlostí 50 km/h. Nachází se na ni tramvajový pás 

šířky 6,00 m, dva jízdní pruhy proměnných šířek v rozmezí 3,00 – 8,00 m a ve velké míře  

i parkovací pruhy šířky 2,50 m. Na tramvajovém tělese je veden i provoz autobusů  

resp. trolejbusů. Řešená zájmová oblast končí v oblasti tramvajové zastávky Náměstí 

Svatopluka Čecha ve směru do centra města, která je zastávkou sdruženou. 

Na PK mezi oblastí B a C je v celé její délce zákaz stání. Křižovatka u budovy pošty je 

téměř výhradně využívána vozidly pouze v směru k oblasti B, zbylé rameno křižovatky 

využívají jen vozidla pošty. Ve směru do centra města od oblasti B je zapotřebí dávat 

přednost projíždějícím tramvajím z/do smyčky a provoz je usměrněn pouze vlevo, přičemž 

prostor mezi ostrůvky mezi kterými vozidla projíždějí je cca 4,00 m.  

Za jižním přechodem pro chodce je možná pro vozidla, která nejsou z DPO pouze 

jízda do pravotočivého směrového oblouku a následně k oblasti B. Vozidla DPO, zejména 

trolejbusy v tomto místě přejíždějí tramvajovou trať, přičemž musí dávat přednost  

tramvaji, protijedoucím vozidlům a následně vjíždějí do prostoru smyčky. 

Vjezd za výpravní budovu nádraží či na parkoviště P+R je omezen výškou podjezdu 

pro vozidla vyšší nežli 3,50 m. 

Statická doprava: Všechna parkoviště jsou 

tvořena živičným krytem, na kterém se objevují ve velké 

míře výtluky. 

Na hlavním nádraží se nachází odstavné 

parkoviště typu P+R, které je umístěno za budovou 

Policie ČR a rovněž i nádražní budovou. Toto parkoviště 

je zpoplatněno (viz Obr. 7.1) a zvýhodněni jsou 

především ti uživatelé, kteří mají zakoupenou jízdenku 

na vlak, případně cestující nechávající své vozidlo na 

parkovišti min. po dobu jednoho dne. Parkovací místa 

mají shodné rozměry a to: délka 4,50 m, šířka 2,50 m. 

Výjimku tvoří parkovací stání pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené, které se na tomto 

parkovišti nachází pouze jedno, tento počet je 
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zapříčiněn zejména tím, že se parkoviště nachází ve větší vzdálenosti od výpravní budovy 

nežli centrální parkoviště, toto místo má rozměry: šířka 3,50 m a délka 4,50 m. Celkový počet 

parkovacích míst, kterými parkoviště disponuje je 83, další 4 místa jsou vyhrazeny pro 

zaměstnance ČD a 12 míst pro pracovníky Policie ČR a pošty. Dle mého názoru by bylo 

vhodné informační systém, který navádí řidiče k parkovišti doplnit o dostatečně rozmístěné 

informační tabule, zobrazující např. počet volných parkovacích míst a současně určení směru 

k parkovišti. Mezi parkovištěm P+R a výpravní budovou se nachází další 4+3 parkovací 

místa, resp. reservé pro zaměstnance ČD. 

Hlavní parkoviště nádraží bylo původně pojato pouze ve smyslu K+R a P+R, nicméně 

nyní tuto funkci plní pouze velmi malým podílem z celkového počtu parkování. V oblasti 

parkují (nejen na místech k tomu určených) vozidla Policie ČR či taxislužeb, ale 

i např. návštěvníci přilehlých institucí (pošty, oddělení ČD) a tím snižují využitelná místa pro 

řidiče, kteří chtějí využít přepravy např. vlakem. Parkovné je zde sice zpoplatněno 

parkovacími hodinami (automatem), ale bohužel i během mého sčítání, které je popsáno 

v následující kapitole, jsem zaregistroval pouze malé procento řidičů, kteří by za parkovné 

platili i přesto, že stanovenou dobu parkování, která je zdarma překročili. Vozidla taxislužby 

mají být správně odstavena v blízkosti zastřešení přednádražního prostoru, kde mají reservé 

pro 4 vozidla, Policie ČR má reservé pro 3 vozidla v blízkosti vchodu do své služebny. Pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené je zde uvažováno se 3 stáními, šířky 

3,50 m a délky 5,20 m. Ostatní parkovací místa mají šířku 2,56 m a délku 5,20 m. V prostoru 

se nachází autobusová zastávka příměstské linky č. 581, která rovněž nenapomáhá plynulému 

chodu parkoviště. Celkový počet stání využitelných pro návštěvníky nádraží činí 45 míst. 

V této práci jsem zahrnul do průzkumu parkování také možnost, kdy řidiči, kteří 

nenajdou místo ani na jednom výše zmíněném parkovišti či jednoduše nechtějí platit 

parkovné, využijí možnosti zaparkování svého vozidla v nejbližší oblasti, kde se parkovací 

místa nacházejí. Touto oblastí se myslí nejbližší obytný blok, tento blok je vymezen ulicemi 

Špálova, Hlávkova a Nádražní. Důležitým aspektem je, že ulice Hlávkova je jednosměrná. Na 

ul. Špálova je umístěna budova železniční polikliniky, na ul. Nádražní hotel. Jsou zde 

parkovací místa kolmého stání, i místa pro podélné stání. V celé oblasti se nachází pouze 

jedno parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, šířky  

3,50 m, délky 4,00 m. Rozměry a umístění parkovacích stání i celková kompozice je nejlépe 

patrná z přiložené projektové dokumentace (konkrétně výkresu č. 01). Celkový počet 

parkovacích míst je 52. 
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Obr. 7.2 – Situace průzkumu parkování [19] 

Přehledná situace umístění přestupního uzlu Ostrava Hlavní nádraží, včetně stavebních 

objektů rekonstrukce přednádražního prostoru je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

7.1 Průzkum parkování 

Popis: Měření bylo provedeno v běžný pracovní den ve čtvrtek 28. 2. 2013 v období 

dopolední i odpolední dopravní špičky tj. mezi 08:00 - 10:00 a 16:30 - 18:30. Byla použita 

metoda sledování obsazení parkovací plochy v půlhodinových intervalech. První zápis do 

měřícího formuláře proběhl v 08:00 (16:30), přičemž byla zapsána ke každému parkovacímu 

místu SPZ zaparkovaného vozidla, tento proces se opakoval v 30 min. intervalech. Bylo 

celkově provedeno 8 cyklů měření. Měřící formuláře jsou k nahlédnutí v příloze č. 2. 

Sčítaná oblast byla rozdělena na 3 celky, a to: 

oblast A: Záchytné parkoviště P+R; 

oblast B: Hlavní parkoviště nádraží; 

oblast C: Nejbližší obytný blok umožňující parkování vozidel cestujících. 

 

 

Postup: Kompletní postup výpočtu a tabulky s výslednými hodnotami jsou umístěny 

v příloze č. 2. Potřebný počet parkovacích míst pro výhledový rok 2038 byl zjišťován dvěma 

způsoby: výpočet dle tabulek normy ČSN 73 6110 a výpočet (přepočet) ze získaných hodnot 

provedeného průzkumu parkování.  

C 

A 

B 
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Parkování krátkodobé je uvažováno s dobou parkovaní < 2 hod., dlouhodobé > 2 hod., 

ale zároveň < 24 hod. a ostavení > 24 hod. 

Dosažené výsledky průzkumu: Výsledky dosažené výpočtem dle tabulek normy 

ČSN 73 6110 jsou značně poddimenzovány a pro následný návrh potřebného počtu 

parkovacích stání jsou směrodatnými hodnotami výsledky dosažené přepočtem z mnou 

provedeného průzkumu parkování. 

Výsledky pro oblast A: V původním stavu je k dispozici 83 parkovacích stání. Dle [5] 

je zapotřebí zřídit v oblasti celkově 20 parkovacích míst typu P+R, nicméně toto číslo je 

velmi poddimenzováno a směrodatným údajem je přepočet z údajů sčítaných ve špičkové 

hodině. Z provedeného průzkumu parkování a následného přepočtu pro výhledový rok 2038 

bylo zjištěno, že je zapotřebí v oblasti celkového počtu 64 parkovacích míst, jelikož je nyní 

k dispozici 83 parkovacích míst – není nutné zřizovat nové parkovací místa. 

Výsledky pro oblast B: V původním stavu je k dispozici 45 parkovacích stání. Dle [5] 

je zapotřebí zřídit v oblasti celkově 26 parkovacích míst, nicméně toto číslo je velmi 

poddimenzováno a směrodatným údajem je přepočet z údajů sčítaných ve špičkové hodině  

a požadavků přilehlých institucí (Policie ČR, Pošta). Z provedeného průzkumu parkování  

a následného přepočtu pro výhledový rok 2038 bylo zjištěno, že je zapotřebí v oblasti 

celkového počtu 73 parkovacích míst, jelikož je nyní k dispozici 45 parkovacích míst – je 

zapotřebí zřídit v oblasti minimálně 28 nových parkovacích míst. 

Výsledky pro oblast C: V původním stavu je k dispozici 52 parkovacích stání. Dle [5] 

je zapotřebí zřídit v oblasti celkově 75 parkovacích míst, nicméně toto číslo je velmi 

poddimenzováno a směrodatným údajem je přepočet z údajů sčítaných ve špičkové hodině. 

Z provedeného průzkumu parkování a následného přepočtu pro výhledový rok 2038 bylo 

zjištěno, že je zapotřebí v oblasti celkového počtu 100 parkovacích míst, jelikož je nyní 

k dispozici 52 parkovacích míst – je zapotřebí zřídit v oblasti minimálně 48 nových 

parkovacích míst. 
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8 Varianta A 

První variantu jsem vypracovával v době, kdy jsem ještě neměl k dispozici  

údaje, resp. výkresovou dokumentaci stavby rekonstrukce přednádražního prostoru. Z tohoto 

důvodu se variantě A nenapojuji na rekonstrukci, ale řeším přestupní uzel v rámci 

rekonstrukce z původního stavu. Tato varianta uvažuje se zřízením prodloužené ul. Skladištní 

dle územního plánu města Ostravy, ale neuvažuje s případným zřízením muzea dopravy  

DPO, nenavrhoval jsem tedy tramvajové napojení muzea.  

Tramvajová doprava: Stávající tramvajová smyčka je kompletně odstraněna  

a nahrazena dvoukolejnou tramvajovou tratí napojující se ke stávajícímu stavu před 

pravotočivým obloukem v jižní části a pokračující dále směrem k městu Hlučín po  

ul. Skladištní. Předpokládá se, že bude využito tramvajové smyčky Hlučínská pro obracení 

tramvají či ukončení jízdy vozidel v případě nevybudování kolejového napojení až do 

Hlučína. 

Dvoukolejná trať vedoucí z centra města se napojuje na stávající koleje, které mají 

osovou vzdálenost 3,35 m, a pokračuje pravotočivým obloukem, který tvoří na vnitřní straně 

oblouk poloměru R1 27,84 m a na vnější straně (kolej ve směru do centra) poloměr  

R2 31,50 m, potřebná osová vzdálenost těchto kolejí je určena dle Tab. 2 normy [2]. 

 re = rs + 1,5                                                               /1/ 
re = 30 + 1,5 
re = 31,50 m 

 
  ri = re – e      /2/ 

       ri = 31,50 – 3,66 
ri = 27,84 m 

Kde:  re: poloměr oblouku vnější koleje ve dvoukolejném oblouku (m) 
ri: poloměr oblouku vnitřní koleje ve dvoukolejném oblouku (m) 
rs: střední poloměr dvoukolejného oblouku (m) 
e: vzdálenost os kolejí ve dvoukolejném oblouku (m) 

Osová vzdálenost kolejí v tomto oblouku je tedy rovna 3,66 m. Přechod ze stávající 

osové vzdálenosti na rozšířenou osovou vzdálenost je vytvořen pomocí klotoidy délky  

7,50 m. Tohoto přechodu je použito při všech změnách osových vzdáleností kolejí. 

Za/před těmito oblouky následuje přímá kolej, která je zde umístěna z důvodů 

zřízených tramvajových nástupišť. Osová vzdálenost kolejí je 3,30 m a obě jsou osově 
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Obr. 8.1 – Rozšíření průjezdného průřezu z přímé koleje do oblouku bez přechodnice [2] 

vzdáleny od nástupních hran 1,35 m, tedy na obrys vozidla, čímž docílíme nejpohodlnějšího 

nastupování/vystupování cestujících do/z vozidla. 

Následují směrové oblouky R3 31,50 m a R4 27,84 m, které mají obdobné parametry 

jako oblouky R1 a R2 a tudíž i stejnou osovou vzdálenost (výpočet /1/ a /2/). Rozšíření z nižší 

osové vzdálenosti na rozšířenou osovou vzdálenost je opět provedeno pomocí klotoidy délky 

7,50 m. Na ulici Skladištní je uvažováno tramvajové těleso šířky 6,80 m s osovou vzdáleností 

kolejí 3,30 m. 

V celém návrhu je dodržen potřebný průjezdný průřez tramvajového vozidla  

dle [2], kdy v přímé koleji je nutné zajistit prostor vzdálený 1,75 m od osy koleje a pokud se 

jedná o oblouk – je připočteno rozšíření dle Tab. 1 normy [2] k poloviční šířce průjezdného 

průřezu v přímé koleji, tedy 1,75 m. Mezilehlé hodnoty jsou určeny lineární interpolací  

a zaokrouhleny na vyšších 5 mm. Všechny hodnoty použité při návrhu průjezdných průřezů 

jsou k nahlédnutí v příloze č. 4.  

Protože jsem navrhoval kolej bez přechodnic - při rozšíření průjezdného průřezu 

z přímé koleje do oblouku používám řešení dle obrázku č. 6 normy [2]: 

  
Kde:  s: poloviční šířka průjezdného průřezu v přímé koleji (Rozměry jsou v mm) 

δa: rozšíření vnější části průjezdného průřezu v oblouku koleje 
δi: rozšíření vnitřní části průjezdného průřezu v oblouku koleje 
r: poloměr osy koleje v oblouku 
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Tramvajová nástupiště jsou navržena pro 2 tramvajové soupravy, přičemž uvažuji 

délku nejdelšího vozidla 16,20 m a soupravu slouženou ze dvou vozů těchto délek (délka 

včetně spřáhel; Vario LFR.E) s přidáním 1 m mezi soupravami. Min. délka nástupní hrany je 

tedy 65,80 m (dle [7]). Navrhuji délku nástupní hrany pro obě nástupiště 65,80 m. Nástupiště 

jsou šířky 3,00 m, na straně přilehlé ke komunikaci jsem navrhl v bezpečnostním odstupu 

0,50 m od obruby zábradlí výšky 1,10 m, modré barvy se zarážkou pro slepeckou hůl. 

K nástupištím jsou vedeny z důvodu zajištění bezbariérovosti rampy v max. sklonu 1:8. Ve 

vzdálenosti 0,80 m od označníku zastávky je zřízen signální pás vedený od zábradlí 

k bezpečnostnímu odstupu zvýrazněnému červenou barvou šířky 0,30 m do vzdálenosti 

0,50 m od nástupní hrany, který je veden podél celé nástupní hrany. Na nástupištích jsou 

osazeny 3 - modulové přístřešky GRIMIKA. 

Výškové řešení tratě jsem v práci neřešil, především z důvodu, že se jedná pouze  

o studii, nicméně pro všechny varianty řešení předpokládám sklonové poměry v rozmezí  

0‰ - 1‰. Ve všech třech vypracovaných variantách uvažuji následující skladbu tratě: ŽB 

prefabrikát; úložná vrstva z betonu tl. 100 mm a drenážní vrstva ze štěrkodrti. [17] 

Trolejbusová smyčka: Smyčku trolejbusů jsem z dopravního hlediska  

nezměnil, příjezd i výjezd z/do prostoru smyčky je veden ve stejném pojetí. Upravil jsem 

vnitřní ostrůvek a to tak, že poloměr obruby je změněn na R 9,00 m a jízdní pás v severní 

části jsem upravil na šířku 6,00 m. Jízdní pás v jižní části je šířky 7,00 m. V severní části 

smyčky se nachází nástupiště určené pro výstup cestujících z trolejbusů, v jižní části 

nástupiště určené pro nástup cestujících a následné jízdy trolejbusů směrem do centra. 

Návrh nástupní hrany byl odvozen z údajů DPO a především z údajů o jejich vozovém 

parku trolejbusů, v kterém je nejdelším provozovaným vozidlem trolejbus délky 18,00 m. Na 

tuto délku jsem také navrhl délky nástupních hran. Neuvažuji zde s možnosti sjetí dvou 

trolejbusů ve stejném časovém úseku. Protože se jedná o smyčku, resp. konečnou zastávku 

linek, je toto řešení možné. Prostor vedený v levotočivém oblouku je uvažován pro odstavení 

trolejbusů. 

Rozměry nástupišť vycházejí s délky nástupní hrany, která činí 18,00 m a šířky 

chodníku, která je 4,90 m u nástupiště určeného pro nástup a u nástupiště určeného pro výstup 

je tato hodnota proměnná v rozmezí 6,50 – 11,00 m. Podél nástupní hrany je do vzdálenosti 

0,50 m vytvořen červený pruh bezpečnostního odstupu šířky 0,30 m. Signální pás nástupiště 
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šířky 0,80 m je vzdálen 0,80 m od označníku zastávky a je veden od obrubníku trávníku k již 

zmíněnému 0,50 m bezpečnostnímu odstupu. 

Nástupiště pro nástup je vybaveno 3 modulovým přístřeškem GRIMIKA, přičemž je 

zachován nutný průchozí prostor šířky 1,70 m. Nástupiště pro výstup v severní části je 

zastřešeno stávajícím zastřešením přednádraží. Nástupní hrany autobusových zastávek jsou 

provedeny z bezbariérových betonových obrubníků CSB-HK zvýšených 200 mm nad přilehlý 

povrch vozovky. Všechny nutné prvky zastávek jsou patřičně označeny vodorovným  

i svislým dopravním značením. 

Autobusové zastávky: Navrhl jsem 2 autobusové zastávky v zálivu, každou pro jeden 

směr, umístěné na ul. Nádražní. Celkový návrh je proveden dle [7]. Zastávky budou 

využívány autobusy MHD i příměstské dopravy. Z údajů uvedených  

v Tab. 9.1 – Přehled uvažovaných autobusových linek v PU je patrné, že je zapotřebí každou 

ze zastávek navrhnout pro dva autobusy délek 15,00 m. 

Jelikož na zastávkách budou zastavovat i autobusy příměstské – navrhl jsem polotěsné 

řazení, tzn. mezera mezi stojícími autobusy v zastávkovém pruhu je rovna 5,00 m. Délka 

nástupní hrany je rovna dvojnásobku délky nejdelšího zastavujícího autobusu – tedy  

15,00 m s přidáním 5,00 m mezery mezi stojícími autobusy vlivem polotěsného řazení 

(autobusy mohou opouštět prostor zastávky v libovolném pořadí). Celková délka nástupní 

hrany je 35,00 m. 

Ulice Nádražní je místní komunikací sběrnou, navrhuji dle čl. 6.2.1.10 [7] šířku 

zastávkového pruhu 3,00 m. Dle Tab. 4 [7] jsem odečetl délky vyřazovacího úseku 

Lv = 25,00 m a délku zařazovacího úseku Lz = 15,00 m. Poloměry zaoblení hran jsou dle 

Obrázku 10 [7] a jejich parametry jsou následující: R1 = R2 = 40,00 m; R3 = 10,00 m  

a R4 = 20,00 m. Sklon vozovky zastávkového pruhu je v podélném směru 0,24 %  

(resp. -0,24 % ve směru opačném), příčný 0,70 – 1,50 %. Zastávkový pruh je oddělen od 

přilehlého jízdního pruhu šířky 3,00 m pomocí vodorovného dopravního značení  

V4 (0,50/0,50/0,25). Odvodnění zastávek jsem ve své práci neřešil, nicméně vhodným 

řešením by mohlo být, zřízení klasických uličních vpustí. 

Rozměry nástupiště vycházejí z délky nástupní hrany, která činí 35,00 m a šířky 

chodníku, která je 2,50 m. Podél nástupní hrany je do vzdálenosti 0,50 m vytvořen červený 

pruh bezpečnostního odstupu šířky 0,30 m. Signální pás nástupiště šířky 0,80 m je vzdálen 
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0,80 m od označníku zastávky a je veden od obrubníku trávníku k již zmíněnému 0,50 m 

bezpečnostnímu odstupu. 

 V celé délce vyřazovacího i zařazovacího úseku je vytvořeno vodorovné dopravní 

značení zákazu stání V12c. Nástupiště jsou vybavena 3 modulovými přístřešky  

GRIMIKA, přičemž zůstává zachován nutný průchozí prostor šířky 1,70 m. Nástupní hrany 

autobusových zastávek jsou provedeny z bezbariérových betonových obrubníků CSB-HK 

zvýšených 200 mm nad přilehlý povrch vozovky. Všechny nutné prvky zastávek jsou patřičně 

označeny vodorovným i svislým dopravním značením. 

Komunikace pro chodce: Chodník vedoucí podél ul. Nádražní začínající 

v pravotočivém směrovém oblouku a vedoucí po křižovatku ul. Nádražní a Skladištní je veden 

v šířce 2,50 m, přičemž dle [5] uvažuji 0,50 m bezpečnostní odstup od přilehlé komunikace  

i ojedinělé překážky ve formě veřejného osvětlení. Tento chodník je veden i podél  

ul. Skladištní v obou směrech. Současně plní také funkci nástupiště autobusové zastávky. 

Chodník vedený podél autobusové zastávky ve směru do centra je proměnné  

šířky, přičemž v prostoru nástupiště drží šířku 5,70 m. V ostatních prostorech je jeho šířka dána 

hlavně vyřazovacím resp. zařazovacím úsekem autobusové zastávky.  

V jižní části je nově zřízen přechod pro chodce spojující prostor nástupní zastávky 

trolejbusu s prostorem vedoucím k tramvajovým a autobusovým zastávkám. Tento přechod je 

šířky 4,00 m a překonává komunikaci (trolejbusové smyčky) šířek 7,00 m a 6,00 m. Mezi 

těmito komunikacemi je přechod přerušen upraveným ostrůvkem v délce cca 12,00 m. 

Dalším přechodem pro chodce je již složitěji vedený přechod spojující prostor 

v blízkosti parkoviště či autobusové zastávky ve směru do centra s prostorem poblíž 

autobusové zastávky ve směru opačném. Přechod zároveň spojuje zmíněné prostory 

s tramvajovými nástupišti v obou směrech a je veden přes tramvajové těleso. Koridor pro 

přecházení tramvajového pásu má šířku cca 6,50 m a je doplněn výstražnými nápisy POZOR 

TRAM. Z důvodů bezpečnosti při přecházení jsem zde navrhl zábradlí, přičemž chodec 

překonávající celou šíři obou komunikací včetně tramvajového pásu není veden v přímé  

linii, ale je nucen svou chůzi zpomalit a mírně změnit trasu své chůze – tzv. směrová šikana. 

Přechody přes jízdní pruhy šířek 3,00 m jsou shodných šířek 4,00 m. Celkově je tento prostor 

složen ze dvou přechodů pro chodce a koridoru pro přecházení tramvajového pásu. 
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Přechod pro chodce vedoucí z prostoru přednádraží k prostoru dalšího přechodu 

vedoucímu k poště, příp. k autobusové zastávce ve směru do centra je šířky 4,00 m a překonává 

šířku jízdního pásu 6,50 m. Navazující zmíněný přechod v blízkosti vstupu do budovy pošty je 

rovněž šířky 4,00 m, překonávající šířku jízdního pásu 8,50 m a je doplněn o vodící linii 

přechodu (dle [5]). 

V jižní části, přesněji v T křížení ulice Nádražní a Špálovy je zřízeno místo pro 

přecházení. V severní části, v blízkosti vjezdu do dvora pošty je také zřízeno místo pro 

přecházení, které překonává dva protisměrné jízdní pruhy a tramvajový pás v úrovni vozovky 

uprostřed. V prostoru tramvajového pásu je doplněn výstražný nápis POZOR TRAM. 

Z dopravního hlediska by bylo vhodné především díky velké šířce, kterou musí chodec v tomto 

místě překonat, zřízení ochranného ostrůvku či ostrůvků, ale protože se jedná o místo, kde 

vyloženě není počítáno s velkou kapacitou chodců, zůstávám u tohoto jednoduchého řešení. 

Druhým aspektem, ke kterému jsem přihlédl, je také případná nutnost rozšíření komunikace  

a s tím spojené finanční náklady. 

Chodníky jsou navrženy jako bezbariérové, v místech přechodů pro chodce a v místech 

pro přecházení jsou obrubníky sníženy na 20 mm nad přilehlý povrch vozovky a doplněny 

varovným pásem šířky 0,40 m z reliéfní dlažby kontrastní barvy. V místě přechodů pro chodce 

je varovný pás doplněn signálním pásem šířky 0,80 m. Vodící linii chodníků zajišťuje okolní 

zástavba, obrubníky zatravnění, případně umělá vodící linie v prostoru pod zastřešením 

přednádraží, která je vedena ve dvou směrech. Jeden směr spojuje jižní část parkoviště 

s výpravní budovou a druhý spojuje výpravní budovu se severní částí parkoviště. 

Pozemní komunikace: Úprava PK začíná v levotočivém oblouku ul. Nádražní ve 

směru k nádraží. Komunikace je v oblouku rozšířena na 5,50 m (jízdní pruh šířky 3,50 m; 

poloměr směrového oblouku R 32,75 m; dle Tab. 5 v [5] je min. rozšíření jízdního pruhu rovno 

0,52 m), přičemž poloměry obrub jsou u vnějšího oblouku R 35,50 m a u vnitřního R 30,00 m. 

Před směrovým obloukem ve směru jízdy jsem navrhl z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení 

případné vysoké rychlosti vozidel krátkou optickou zpomalovací brzdu V 19. Následuje přímý 

úsek komunikace, kde je jízdní pruh veden v šířce 3,50 m a z levé strany je lemován 

tramvajovým nástupištěm, z pravé strany zastávkovým autobusovým pruhem. Za prostorem 

autobusové zastávky se již nachází křižovatka ul. Nádražní a budoucí ul. Skladištní, přičemž 

vozidlům je umožněno odbočení vlevo do prostoru parkoviště v oblasti B či pokračování 

v jízdě přímým směrem po ul. Skladištní. Před prostorem křižovatky, ve vzdálenosti 5,00 m od 
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uvažovaného místa zastavení, kde řidič dává přednost protijedoucím vozidlům a jedoucí 

tramvaji jsem umístil první směrovou šípku značící možný směr jízdy V9a délky 5,00 m. 

Vzdálenost mezi jednotlivými šipkami je 5,00 m (dle [22, 23]).  V prostoru křižovatky začíná 

pravotočivý směrový oblouk poloměru obruby R 15,00 m (uvažuji provoz vozidel delších nežli 

9,00 m; dle Tab. 35 v [5] je min. poloměr R 15,00 m). Jízdní pruh vedoucí po ul. Skladištní ve 

směru do Hlučína je veden rovněž v šířce 3,50 m. 

V opačném směru, tedy od Hlučína směrem do centra začíná úprava PK v prostoru 

vjezdu do dvora pošty. Poloměr obruby vjezdu je upraven na R 2,00 m. Jízdní pruh hlavní 

komunikace je zde držen v šířce 4,15 m a je lemován z pravé strany chodníkem vedoucím 

podél budovy pošty a z pravé strany tramvajovým pásem. Následuje křižovatka komunikace 

vedoucí k parkovišti v oblasti B a ul. Nádražní. Zde je poloměr obruby upraven na R 10,00 m 

(středový úhel je téměř 125°; provoz vozidel delších než 9,00 m; dle Tab. 35 v [5] je min. 

poloměr obruby R 8,00 m). Poloměr obruby výjezdu z komunikace vedoucí z prostoru 

parkoviště B je R 14,00 m. Následuje přímý úsek komunikace, obdobně jako v opačném  

směru, lemovaný z pravé strany zastávkovým pruhem autobusu a z levé strany tramvajovým 

nástupištěm. Jízdní pruh je držen v šířce 3,50 m. Za přechodem pro chodce vedoucím na 

tramvajové nástupiště je křížení komunikace vedoucí do prostoru trolejbusové smyčky  

a ul. Nádražní. Zde jsem zakázal odbočení vpravo do prostoru smyčky, jízda je tedy umožněna 

pouze v přímém směru, kde za tímto křížením následuje jízdní pruh v levotočivém směrovém 

oblouku, lemovaný z obou stran směrovými ostrůvky, šířka jízdního pruhu ve směrovém 

oblouku je zde dostatečná – 7,20 m. V obou směrech je jízdní pruh zřízen včetně vodících 

proužků tl. 0,25 m.  

Nároží vjezdu resp. výjezdu z jižní časti parkoviště oblasti B je upraveno poloměrem 

obruby R 8,00 m (středový úhel je cca 90°; provoz vozidel menších než 9,00 m;  dle Tab. 35 v 

[5] je min. poloměr obruby R 6,00 m). 

V nutných místech je doplněno i jiné vodorovné dopravní značení, např. dopravní 

stíny V13a atd.  Jízdní pruh komunikace vedoucí podél tramvajového pásu v úrovni vozovky 

je od něj oddělen pomocí vodorovného dopravního značení V2b (1,50/1,50/0,125), vždy ve 

vzdálenostech nutných obrysů pro průjezd tramvajových vozidel. Ve všech místech je zřízeno 

potřebné svislé značení, nejlépe patrné z výkresové dokumentace. 

Statická doprava:  V oblasti A jsem z provedeného průzkumu zjistil, že není 

zapotřebí jakkoliv rekonstruovat či vybudovávat další parkovací místa. Výhledově pro rok 
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2038 bude zapotřebí 64 parkovacích míst, přičemž v současnosti parkoviště disponuje  

83 parkovacími místy. 

Oblast B je již nutné celkově rekonstruovat. Využito je především prostoru, který byl 

získán pomocí odstranění původní tramvajové smyčky. V tomto prostoru se zřídí celkově  

57 kolmých parkovacích stání ve třech řadách o rozměrech 2,65 x 4,50 či 5,00 m. Krajní stání 

jsem navrhl šířky 2,90 m (vše dle [3]). Parkoviště je doplněno o 3 místa pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené (dle [1], kdy pro celkový počet parkovacích míst 

v rozmezí 41 - 60 je zapotřebí 3 míst pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené). Tyto místa jsou umístěna v nejkratší vzdálenosti ke vchodu do nádražní  

budovy, jedná se o klasické místo rozměrů 3,50 x 4,50 m a jedno dvojité stání rozměrů  

5,80 x 4,50 m. Šířka jízdního pruhu přilehlého k parkovacím místům je 6,00 m.  

Původní oblast parkování je rovněž zrekonstruována, přičemž jsem navrhl celkově  

34 kolmých parkovacích stání, z tohoto počtu je 7 stání rezervovaných (4x vozidla  

taxislužby, 3x vozidla Policie ČR). Parkovací stání jsou rozměrů 2,65 m x 5,00 m. Krajní 

stání mají šířku 2,90 m, případně 3,15 m. Součástí parkoviště je jedno dvojité stání pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, rozměrů 5,80 x 5,00 m (dle [1]). Jízdní 

pruh sloužící k najetí či vyjetí z parkovacího místa je šířky 6,00 m.  

V blízkosti zastřešení přednádraží je umístěn parkovací pruh stání K+R, dimenzovaný 

pro 4 osobní vozidla s uvažováním najíždění jízdou vpřed (délka stání 6,75 m), celkové délky 

27,00 m a šířky 2,00 m. 

Oblast C: Na ulici Nádražní, ve směru k nádraží je navrženo podélné stání pro  

5 vozidel, celkové délky 31,00 m a šířky 2,00 m (uvažováno zajíždění jízdou  

vzad, tzn. parkovací místo délky 5,75 m), které je časově omezeno na parkování do  

1 hod. v pracovní dny od 7 – 18 hod. U hotelu je rozšířeno podélné stání na 7 parkovacích 

míst celkové délky 44,00 m a šířky 2,00 m, s uvažováním parkování jízdou vzad. V opačném 

směru (směr centrum) bylo odstraněno svislé dopravní značení zákazu stání a zřízeno podélné 

stání pro 13 vozidel, celkové délky 75,00 m a šířky 2,00 m, rovněž s uvažováním parkování 

jízdou vzad. 

V ulici Hlávkova, která je jednosměrná jsem navrhl šikmé parkovací stání pod úhlem 

75°, základních šířek 2,75 m (skutečných šířek 2,65 m), délek 5,30 m. Celkový počet těchto 

šikmých stání je 24. V nejužším místě je zachován prostor pro najetí do parkovacího místa 
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v šířce 4,77 m (min. 4,25 m, dle [3]). V ulici jsou navržena 3 stání pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené (celkový počet parkovacích míst v oblasti je 51, navrženo dle 

[1]), tato místa jsou rovněž pod úhlem 75°, jedná se o jedno dvojité stání (skutečné šířky  

5,80 m) a jedno klasické stání šířky 3,50 m, místa mají shodnou délku 5,30 m. 

V ulici Špálova jsou navrženy podélné stání pro 3 osobní vozidla, celkové délky 

22,35 m, šířky 2,00 m a pro 6 vozidel, celkové délky 36,78 m, šířky 2,00 m, které budou 

využívat především návštěvníci železniční polikliniky. Toto stání zapříčinilo nutnost přesunu 

svislého dopravního značení zákazu stání cca o 12 m. U obou těchto stání je uvažováno 

s parkováním jízdou vzad (couváním), kdy délka místa pro jedno vozidlo je rovna 5,75 m. 

Všechna parkovací stání jsou doplněna potřebným příslušným svislým dopravním 

značením. Celkový počet získaných parkovacích míst v oblasti C je 51+13.  

Jelikož je parkování (statická doprava) bráno jako součást přestupního uzlu, přičemž 

se počítá s tím, že někteří uživatelé uzlu zanechají po určitou dobu své vozidlo  

např. v oblasti C a použijí vlakové dopravy, uvažuji parkoviště oblastí B a C jako jedno 

rozsáhlé. Pro výhledovou situaci roku 2038 vychází potřebný počet parkovacích míst 

z provedeného průzkumu parkování na plochách B a C ve výši 173. Je použito tzv. etapové 

výstavby, u které se počítá s tím, že počet parkovacích míst v oblasti B bude zachován  

a v oblasti C mírně vzroste o potřebných 14 parkovacích míst. 

Etapa č. 1 je řešena v přiložené projektové dokumentaci pomocí zřízení parkovacích 

míst na terénu – varianta A, etapa č. 2 se uvažuje ve výhledu cca 15 let od 

případného provedení. 

Cyklistická doprava: V žádné z mnou zpracovaných variant i v rekonstrukci 

přednádražního prostoru jsem neuvažoval, resp. nebylo uvažováno s cyklistickou dopravou. 

Toto rozhodnutí bylo ovlivněno téměř nulovou poptávkou po cyklistické dopravě v oblasti 

Ostrava - Přívoz a tím nedostatečnou poptávkou po využívání cyklistických stezek či systému 

B+R v oblasti přestupního uzlu. Dalším bodem rozhodnutí jsou rovněž navyšující se finanční 

náklady na vybudování systému využívaného cyklisty a jeho napojení na oblast PU. 

V samotném uzlu je možné zřídit menší úschovnu kol (ve smyslu B+R), nicméně bez 

doplnění cyklistických stezek – tedy s nutností využití pozemních komunikací cyklisty. 
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Ostatní: Přestupní uzel je zapotřebí doplnit o prvky městského mobiliáře, tzn. lavičky, 

odpadkové koše apod. Vhodné je zároveň osvětlení co nejvíce ploch, případně nasvětlení 

přechodů pro chodce, především z důvodů zvýšení bezpečnosti cestujících.  

9 Rekonstrukce 

Rekonstrukce přednádraží s názvem „Estetizace přednádražního prostoru  

v Ostravě – Přívoze“ započala v únoru roku 2013. Jejím hlavním úkolem bylo zpříjemnit 

prostor před prostorem výpravní budovy s dodržením prvků bezbariérovosti. V rámci obvykle 

maximálně využité kapacity parkoviště v oblasti B bylo rovněž rozhodnuto o celkové 

rekonstrukci, která zvýšila počet parkovacích míst.  

V územním plánu města Ostravy je uvažován projekt prodloužení  

ul. Skladištní, z tohoto důvodu bylo při rekonstrukci uvažováno se zavedením hromadné 

dopravy z oblasti Hlučínska. KODIS přepracoval především systém autobusové dopravy 

v uzlu a to tak, že v oblasti, kde doposud zastavovala pouze jedna linka příměstského 

autobusu – je nyní uvažováno s 15 linkami autobusů, to samozřejmě souvisí nutnosti zřízení 

dostatečně kapacitně navržených autobusových zastávek. V Tab. 9.1 níže je uveden výčet 

všech uvažovaných linek, které v uzlu budou zastavovat společně s rozměry jednotlivých  

vozů, které je nutné znát při návrhu zastávek.  

 Jelikož je zapotřebí prostoru, kde se mohou autobusy otočit pro jízdu v opačném  

směru, případně vozidlo odstavit – je u rekonstrukce navržena autobusová smyčka  

resp. odstavná plocha pro autobusy na ul. Skladištní, společně s rekonstrukcí stávajících 

parkovacích míst. Tato plocha je určena pro odstavení max. 4 vozů délky 12 m, které přijely 

ve směru z centra města (viz tabulka výše). Odstavná plocha a místo pro otáčení ve směru 

opačném je uvažováno na ul. Jirská a měla by být podle tab. níže určena pro odstavení 14 - ti 

vozidel délky 12,00 m a dvou délek 15,00 m. Odstavná plocha Jirská však není předmětem 

této rekonstrukce a v současnosti dle informací, které jsem získal, je stavba velice 

problematickou, hlavně z důvodu značné hlukové zátěže pro přilehlé obytné domy a vůbec 

není jisté, zdali se bude realizovat. Pokud by se ale doopravdy stalo, že stavba nebude 

schválena, dalo by se říci, že PU z  hlediska autobusové dopravy bude nefunkční a především 

bude zapotřebí najít co nejrychleji jinou formu řešení. 
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Trolejbusová smyčka byla zrekonstruována především z důvodu komplexní estetizace 

uzlu. 

Tramvajová smyčka: Z hlediska dopravního nebyla nijak rekonstrukcí  

dotčena, vyjma kompletní náhrady jejího krytu. Dlažba z prostoru tramvajového svršku je 

nahrazena konstrukcí z barveného asfaltobetonu, který umožňuje pojezd autobusy v případě 

tramvajové výluky. 

Tramvajová zastávka nástupní je doplněna o zvýraznění bezpečnostního odstupu od 

nástupní hrany, zřízení signálního pásu ve vzdálenosti 0,80 m od označníku zastávky 

napojujícího se na umělou vodící linii. 

Trolejbusová smyčka: Trolejbusová smyčka je rozšířena, změněn je poloměr 

vnějšího i vnitřního oblouku (obruby) a změněn tvar a velikost středového ostrůvku. 

V prostoru mezi středovými ostrůvky se budou otáčet autobusy MHD do opačného směru 

(směr centrum). Stávající konstrukce vozovky s asfaltobetonovým krytem je nahrazena 

konstrukcí s krytem ze superplastifikovaného betonu s povrchovou úpravou raženého betonu.  

Ve směru k Hlavnímu nádraží 

Linka 
Max. počet 

Délky vozů 
Max. počet současně 

ukončených spojů/hod. odstavených vozů 

Linka č. 49 (33) 1 (3) 15 m 1 x 12 m 

Linka č. 555 2 12 m 1 x 12 m 

Linka č. 591 2 12 m 1 x 12 m 

Linka č. 592 1 12 m 1 x 12 m 

Celkem 6 (9) - 4 x 12 m 

    

Ve směru do centra města (Ostravy - Přívozu) 

Linka č. 34 9 12 m 2 x 12 m 

Linka č. 52 3 12 m 1 x 12 m 

Linka č. 56 6 12 m 2 x 12 m 

Linka č. 66 1 12 m 1 x 12 m 

Linka č. 67 2 12 m 1 x 12 m 

Linka č. 68 4 12 m 2 x 12 m 

Linka č. 70 5 12 m; 15 m 1 x 12 m + 1 x 15 m 

Linka č. 72 5 12 m; 15 m 1 x 12 m + 1 x 15 m 

Linka č. 281 3 12 m 1 x 12 m 

Linka č. 282 1 12 m 1 x 12 m 

Linka č. 283 2 12 m 1 x 12 m 

Celkem 42 - 14 x 12 m + 2 x 15 m 

Tab. 9.1 – Přehled uvažovaných autobusových linek v PU [Zdroj: KODIS] 
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Vnější obrys smyčky a nástupní hrany je tvořen bezbariérovými obrubníky HK 

s výškou 200 mm nad přilehlý povrch komunikace. Výstupní zastávka je navržena s délkou 

nástupní hrany 18,00 m, prostor nástupiště se zřízenými dlažbami pro nevidomé. Zastávkový 

pruh má šířku 2,75 m. 

Nástupní zastávka má již délku nástupní hrany 37,00 m a rovněž disponuje zřízenými 

dlažbami pro nevidomé v prostoru nástupiště. Zastávkový pruh je šířky 3,00 m a přilehlý 

jízdní pás umožňující předjíždění stojícího trolejbusu šířky 5,50 m. Za prostorem zastávky ve 

směru jízdy je vytvořen dopravní stín, který zužuje jízdní prostor a navádí řidiče trolejbusu 

(autobusu) do levé části jízdního pásu. 

V smyčce je vytvořen nástupní ostrůvek splňující funkci výstupní zastávky s délkou 

nástupní hrany 18,00 m a šířkou 2,30 m (minimální volná šířka nástupiště je 2,20 m). 

Zastávkový pruh má šířku 2,75 m. Přístup k ostrůvku je pomocí bezbariérové rampy délky 

3,00 m a přechodu pro chodce rovněž šířky 3 m.  

Na začátku smyčky je umístěno svislé dopravní značení značící jednosměrný provoz  

a zákaz vjezdu všech vozidel vyjma vozidel DPO. 

V jižní části smyčky je umístěn polyfunkční dům s věží. Dům je dvoupodlažní 

polyfunkční objekt veřejné vybavenosti, který obsahuje kavárnu (s kapacitou 45 míst), 

muzeum Camilla Sitteho, pronajímatelné plochy, zázemí řidičů MHD a vyhlídkovou věž s 

hodinami.  

Autobusové zastávky: Podél ulice Nádražní směrem na centrum je vybudována 

nástupní zastávka pro autobusy dálkové dopravy. Zastávka disponuje délkou nástupní hrany  

32,00 m – umožnuje tedy zastavení dvou autobusů délky 15,00 m s uvažováním těsného  

řazení, zastávkový pruh je šířky 3,00 m, přilehlý jízdní pás šířky 6,22 m a chodník proměnné 

šířky v rozmezí 4 – 8 m. Před zastávkou ve směru jízdy je v délce cca 28,00 m zvýrazněn 

pomocí vodorovného dopravního značení V12c zákaz stání. K zastávce je veden přes ulici 

Nádražní přechod pro chodce umístěný správně za prostorem zastávky. 

Výstupní zastávka pro autobusy dálkové dopravy je vybudována na protější straně 

nástupní zastávky ve směru k Hlavnímu nádraží. Délka nástupní hrany činí  

18,00 m – umožňuje tedy zastavení pouze jednoho autobusu max. délky 18,00 m. Šířka 

zastávkového pruhu je 3,25 m, prostor před i za zastávkou je oddělen od přilehlého jízdního 

pásu vodorovným dopravním značením V4 (0,5/0,5/0,25), které vlastně vymezuje samotný 
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zastávkový pruh. Přilehlý jízdní pás se nachází v oblouku díky tramvajovému tělesu a je 

proměnné šířky v rozmezí 3,50 – 4,30 m. Před prostorem zastávky je umístěn stávající  

vjezd, který musí být zachován a díky tomuto aspektu rovněž nebylo možné zřídit delší 

nástupní hranu zastávky. 

U obou těchto zastávek je zřízen signální pás šířky 0,80 m vzdálený 0,80 m od 

označníku. Nástupní hrany autobusových zastávek jsou provedeny z bezbariérových 

betonových obrubníků CSB-HK zvýšených 200 mm nad přilehlý povrch vozovky. 

Komunikace pro chodce: Stávající konstrukce chodníků a zpevněných ploch pro pěší 

s povrchem z litého asfaltu je vybourána a nahrazena konstrukcí s krytem z kamenných 

dlaždic. V ploše pod zastřešením jsou v hlavních pěších trasách navrženy pruhy  

s  asfaltobetonovým povrchem, které zjednodušují orientaci chodců v poměrně rozlehlém 

prostoru. Podél těchto pruhů jsou navrženy umělé vodící linie z umělého kamene černé barvy 

s vyfrézovanými drážkami. Chodník podél ul. Nádražní za přechodem pro chodce směrem do 

centra je navržen s povrchem ze zámkové dlažby. 

Chodníky jsou navrženy jako bezbariérové, v místech přechodů pro chodce a v místech 

pro přecházení jsou obrubníky sníženy na 20 mm nad přilehlý povrch vozovky a doplněny 

varovným pásem šířky 0,40 m z reliéfní dlažby kontrastní barvy.  

Poměrně problémové místo pro přecházení je vybudováno v pravotočivém oblouku ve 

směru k Hlavnímu nádraží - za přechodem pro chodce v jižní části. Používá stávajícího 

směrového ostrůvku šířky 2,30 m a překonává dva protisměrné jízdní pruhy. Toto místo pro 

přecházení spojuje chodník vedoucí z oblasti C s prostorem nástupní zastávky tramvaje. Druhé 

místo pro přecházení se nachází v oblasti křižovatky ul. Skladištní a Nádražní přičemž 

překonává jízdní pás šířky 9,50 m. 

Stávající přechod pro chodce šířky 3,00 m v jižní části je zachován, s tím rozdílem, že je 

upraven ochranný ostrůvek společně s doplněním dlažby pro nevidomé, zvětšena je délka 

přechodu překonávající šířku komunikace ve směru do centra – ta je zvětšena na 10,15 m  

a k přechodu je doplněn vodící pás přechodu. Přechod pro chodce v severní části má navrženu 

šířku 4,00 m, překonává jízdní pás šířky 6,00 m. Tento přechod spojuje oblast přednádraží 

s prostorem před budovou pošty. V místě přechodů pro chodce je varovný pás doplněn 

signálním pásem šířky 0,8 m. Vodící linii chodníků zajišťuje okolní zástavba, případně umělá 

vodící linie v prostoru pod zastřešením přednádraží. 
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Chodník vedoucí od výstupní autobusové zastávky dálkové dopravy ke křižovatce 

ul. Nádražní a Skladištní je držen v šířce 2,75 m, přičemž překonává ve své trase prostor vjezdu 

parkoviště určeného pro 4 vozidla. Chodník spojující zmíněnou křižovatku s prostorem 

odstavné plochy pro autobusy na ul. Skladištní je šířky 2,00 m, veden podél budovy pošty. 

Chodník lemující parkoviště v oblasti B je veden podél budovy, konstantní šířky 2,75 m. 

Pozemní komunikace: Podél budovy pošty je navržena obslužná komunikace šířky 

8,00 m (spojení ul. Nádražní a Wattovy), která bude sloužit pro příjezd na parkoviště 

resp. odstavnou plochu autobusů na ul. Skladištní a příjezd do dvora pošty. Nároží vjezdů do 

dvorů je shodně upraveno poloměrem obruby 6,00 m a na protějších stranách jsou doplněna 

dopravní zrcadla. 

Komunikace vedoucí po ul. Nádražní směrem k nádraží je za pravotočivým obloukem 

vedena ve dvou protisměrných pruzích šířek 4,00 m. V celé její délce je zákaz předjíždění 

vymezen vodorovným dopravním značením V1a. Ve směru do centra je v jižní části 

levotočivého oblouku zřízen jízdní pruh šířky 5,90, který je z obou stran lemován ostrůvky. 

Křižovatka tvaru T, ulic Nádražní a Skladištní je upravena, přičemž poloměr obruby 

ve směru z centra k parkovišti na ul. Skladištní je R13,00 m, ve směru od tohoto parkoviště 

k parkovišti v oblasti B je obruba poloměru R6,00 m. 

Statická doprava: Parkoviště v oblasti A není rekonstrukcí v žádném rozsahu 

dotčeno. 

Stávající parkoviště v oblasti B je kompletně zrekonstruováno. Parkoviště je 

zpoplatněno parkovacím automatem vždy v pracovní dny tj. PO - PÁ od 08 - 19 hod. 

Parkovací stání a komunikace mezi nimi je navržena ve skladbě s cementobetonovým krytem. 

Parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,50 x 5,30 m – jízdní pás potřebný k zajetí či 

vyjetí vozidla z místa je držen v šířce 6,00 m. Stání pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené o rozměru 3,50 x 5,30 m. 3 stání jsou omezena délkou doby parkování na 

max. 30 min. 7 parkovacích stání je vyhrazeno pro vozidla taxislužeb, 15 pro stání vozidel 

Policie ČR. Stání pro vozidla taxislužby jsou vyhrazena dle dohody mezi MMO - Městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a provozovateli taxislužby. Celkem je navrženo  

93 stání, z toho 5 míst je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

a 22 reservé pro vozidla Taxislužeb a Policie ČR. 

Parkoviště v oblasti C není rekonstrukcí v žádném rozsahu dotčeno. 
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Podél jízdního pruhu za pravotočivým obloukem ve směru k nádraží je vytvořen 

parkovací pruh šířky 2,20 m, který je vodorovným dopravním značením zvýrazněn pro stání  

3 vozidel. Tento pruh je k přilehlému jízdnímu pruhu nadvýšen výškovým rozdílem 2 cm. 

V prostoru tohoto parkovacího pruhu se nachází vjezd resp. výjezd na soukromé parkoviště 

přilehlé prodejny autobaterií čítající 4 parkovací místa rozměrů 2,40 x 4,50 m. 

Parkoviště na ul. Skladištní je rovněž zrekonstruováno. Jsou zde zřízena parkovací 

místa rozměrů 2,50 x 5,30 m, přičemž jízdní pás přilehlý k těmto místům je v prostoru 

vnitřního parkoviště 6,00 m a podél míst, které se nacházejí na ul. Skladištní 

resp. Jungmannovy 7,00 m. Parkoviště je doplněno o 3 stání pro osoby vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené, rozměrů 3,50 x 5,30 m. Celková kapacita parkoviště je  

53 parkovacích míst, přístupy k těmto stání jsou zajištěny pomocí míst pro přecházení 

s vytvořenými dlažbami pro nevidomé a chodníkem šířky 2,00 m. Za prostorem parkoviště se 

nachází odstavná plocha resp. smyčka autobusů. 

Odstavná plocha, smyčka autobusů: Nachází se za již zmíněným parkovištěm na 

ul. Skladištní. Je navržena pro současné odstavení max. 4 vozů délek 12,00 m dle údajů 

poskytnutých KODISem. Parkovací pruh v přímé je o rozměrech 3,50 x 37,00 m. Parkovací 

pruhy v oblouku jsou 2, mají proměnnou šířku v rozmezí 4,40 – 5,00 m a obdobné délky cca 

37,00 m. Jízdní pruh určený pro předjíždění stojících vozidel je proměnné šířky, přičemž 

v nejužším místě má šířku 4,00 m. S výše uvedených údajů vyplývá, že odstavná stání mohou 

být použita i pro 6 vozidel délek 15,00 m s uvažováním polotěsného řazení. 

10 Varianta B 

Druhá varianta řešení se napojuje na stav po probíhající rekonstrukci, přičemž se 

snažím pokud možno zachovat, co nejvíce prvků z rekonstrukce a vzniklé stavební úpravy co 

nejvíce minimalizovat. Varianta uvažuje obě podmínky územního plánu města  

Ostravy, tzn. kolejové napojení plánovaného muzea dopravy DPO i přivedení dopravy 

z oblasti Hlučínska po uvažované prodloužené ul. Skladištní.  

Základní myšlenkou úprav je jeden větší terminál určený pro dopravní obsluhu 

cestujících využívajících tramvajové a autobusové dopravy včetně příměstských linek 

autobusů, který je umístěn v prostoru odstraněné původní tramvajové smyčky. Trolejbusová 

doprava je vedena na stávající resp. zrekonstruovanou smyčku trolejbusů, kterou nijak 

neupravuji a ponechávám ji ve zrekonstruovaném stavu. Obratiště tramvajových vozidel již 
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není ve smyslu klasické tramvajové smyčky - jak tomu bylo v původním stavu i ve stavu po 

rekonstrukci, ale řešil jsem jej formou, kdy tramvaje objíždějí prostor haly, ve které bude 

umístěno uvažované muzeum dopravy DPO. V rámci této nové smyčky jsem současně vyřešil 

kolejové napojení, určené pro tramvajové vozidla zajíždějící do prostoru muzea. Nedílnou 

součástí smyčky je jedna odstavná kusá kolej a kolej předjízdná. Celková užitná délka kolejí 

je dostatečně kapacitně navržena s ohledem na potřeby odstavování tramvají DPO. Zbývající 

prostor vedle terminálu autobusové a tramvajové dopravy jsem doplnil odpočinkovou zónou 

neboli parkem. 

Tramvajová doprava: Stávající tramvajová smyčka je kompletně odstraněna  

a nahrazena dvoukolejnou tramvajovou tratí napojující se ke stávajícímu stavu před 

pravotočivým obloukem v jižní části a pokračující dále směrem k městu Hlučín po  

ul. Skladištní (řešení obdobné variantě A).  

Kolej vedoucí z centra města se napojuje na stávající dvoukolejnou trať, která má 

osovou vzdálenost 3,35 m a pokračuje pravotočivým obloukem, který tvoří na vnitřní straně 

oblouk poloměru R1 56,68 m a na vnější straně (kolej ve směru do centra) poloměr  

R2 60,00 m. Potřebná osová vzdálenost těchto kolejí vychází z nutných obrysů tramvajových 

vozidel, které jsou přiloženy v příloze č. 4 a vzorce z [2]: 

ers = 3 + δa(ri) + δi(ri)      (m)                                                 /3/ 

Kde:  ers: minimální vzdálenost os kolejí dvoukolejného oblouku středního poloměru rs 
δa(ri): rozšíření vnější části průjezdného průřezu pro poloměr vnitřní koleje ri 
δi(ri): rozšíření vnitřní části průjezdného průřezu pro poloměr vnější koleje re 

 

Pro první pravotočivý směrový oblouk dvoukolejné trati je tedy minimální osová 

vzdálenost rovna (poloměry R1, R2): 

 ers = 3 + 0,235 + 0,065 = 3,30 m 

Přičemž v nejužším místě je osová vzdálenost kolejí rovna 3,32 m. 

Po krátké přímé části délky cca 23,00 m následuje další dvoukolejný oblouk poloměrů 

R3 = 27,84 m a R4 = 31,50 m, tyto rozměry i potřebné osové vzdálenosti kolejí jsou obdobné 

jako u varianty A (kap. 8, vzorce /1/ a /2/). 
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Přechod ze stávající osové vzdálenosti na rozšířenou osovou vzdálenost je vytvořen 

pomocí klotoidy délky 7,50 m. Tohoto přechodu je použito při všech změnách osových 

vzdáleností kolejí. 

Za/před těmito oblouky následuje přímá kolej, která je zde umístěna z důvodů 

zřízených tramvajových nástupišť. Osová vzdálenost kolejí je 3,30 m a obě jsou osově 

vzdáleny od nástupních hran 1,35 m, tedy na obrys vozidla, čímž docílíme nejpohodlnějšího 

nastupování/vystupování cestujících do/z vozidla. 

Pravotočivý dvoukolejný oblouk má poloměry kolejí R5 = 31,50 m a R6 = 27,84 m, 

tyto rozměry jsou již řešeny výše. Za tímto obloukem ve směru jízdy z centra je vedena ještě 

dvoukolejná trať, za prostorem křižovatky ulic Nádražní a Wattova je kolej pravotočivým 

směrovým obloukem svedena do prostoru muzea DPO, kde hlavní kolej obkružuje celý 

prostor průmyslové haly resp. muzea dopravy. Poloměry oblouků koleje R7 a R106 – 112 

mají shodné poloměry R = 25,00 m (poloměry oblouků kolejí okružující muzeum). 

Do samotného prostoru muzea je svedeno za pravotočivým obloukem koleje R7 

celkově 5 kolejí, z přímé části jsou všechny tyto koleje svedeny pomocí jednoduchých 

výhybek J Ph37 22°10´13´´, dl. 10,81 m (podrobněji výkres č. 09), přičemž z odbočné části 

výhybky pokračuje kolej obloukem stejným jako ve výhybce a to R = 26,60 m. Osové 

vzdálenosti těchto 5 ti kolejí jsou 10,62 m – jedná se o prostor, ve kterém se budou pohybovat 

návštěvníci. V severní části muzea jsem navrhl prostor pro expozici autobusů a trolejbusů. 

Součástí smyčky je jedna kusá odstavná kolej délky 32,20 m, která se napojuje na 

hlavní kolej smyčky pomocí jednoduché výhybky J Ph37 22°10´13´´, dl. 10,81 m. Protože 

tímto napojením vznikly dva protisměrné oblouky – navrhl jsem mezi těmito oblouky 

mezipřímou část v délce 7,50 m (dle čl. 5.4.2 [6]). 

Předjízdná kolej se napojuje v obou částech rovněž pomocí jednoduchých výhybek  

J Ph37 22°10´13´´, dl. 10,81 m, v oblastech protisměrných oblouků jsem navrhl mezipřímou 

část délky 7,50 m. Osová vzdálenost předjízdné koleje s kolejí hlavní je 6,68 m. 

Užitná délka pro odstavení tramvajových vozidel je na předjízdné koleji 110,00 m a na 

koleji hlavní v délce 94,30 m.  

V celém návrhu je dodržen potřebný průjezdný průřez tramvajového vozidla  

dle [2], kdy v přímé koleji je nutné zajistit prostor vzdálený 1,75 m od osy koleje a pokud se 
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jedná o oblouk – je připočteno rozšíření dle Tab. 1 normy [2] k poloviční šířce průjezdného 

průřezu v přímé koleji, tedy 1,75 m. Mezilehlé hodnoty jsou určeny lineární interpolací  

a zaokrouhleny na vyšších 5 mm. Všechny hodnoty použité při návrhu průjezdných průřezů 

jsou k nahlédnutí v příloze č. 4.  

Tramvajová nástupiště jsou navržena pro jednu tramvajovou soupravu, přičemž 

uvažuji délku nejdelšího vozidla 16,20 m a soupravu složenou ze dvou vozů těchto délek 

(délka včetně spřáhel; Vario LFR.E). Min. délka nástupní hrany je tedy 32,40 m  

(dle [7]), přičemž v úvahu beru především to, že se jedná o koncovou zastávku tramvaje  

a nenastane tak případ, kdy se střetnou dvě tramvajové linky na jedné zastávce. Navrhuji 

délku nástupní hrany pro nástupiště ve směru z centra 35,00 m a pro nástupiště v opačném 

směru 32,40 m. Nástupiště ve směru z centra je šířky 6,00 m (společné nástupiště 

s autobusovým nástupištěm linek jedoucích do centra), nástupiště v opačném směru je šířky 

3,00 m. K nástupištím jsou z důvodu zajištění bezbariérovosti vedeny rampy v max. sklonu 

1:8. Nástupiště pro linky jedoucí do centra jsem doplnil v celé jeho délce i v délce 

přístupových ramp o zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl. 

Ve vzdálenosti 0,80 m od označníků zastávek jsou zřízeny signální pásy vedené od 

zábradlí resp. sloupů zastřešení k bezpečnostnímu odstupu zvýrazněnému červenou barvou 

šířky 0,30 m do vzdálenosti 0,50 m od nástupní hrany, který je veden podél celé nástupní 

hrany. Prostory obou nástupišť jsou zastřešeny pomocí hladkých plechů na ŽB sloupech. 

Trolejbusová smyčka: Smyčku jsem oproti zrekonstruovanému stavu nijak 

neupravoval, jelikož toho není zapotřebí. Smyčka je kapacitně dostatečně navržená a přístupy 

k ní v rámci druhé varianty jsou rovněž intuitivně zachovány. Jedná se tedy o kopírování 

stavu po rekonstrukci přednádražního prostoru. 

Autobusové zastávky: Nástupiště určené pro autobusy jedoucí z Hlučínska směrem 

do centra je současně i nástupištěm pro tramvajovou dopravu v opačném směru – nejedná se 

ale o sdruženou zastávku. Nástupiště určené pro autobusy jedoucí z centra města je 

samostatné. 

Obě nástupiště jsou zastřešena v celé své ploše pomocí hladkých plechů a konstrukce 

ze ŽB sloupů. 

 Celkový návrh je proveden dle [7]. Zastávky budou využívány autobusy MHD  

i příměstské dopravy. Z údajů uvedených v Tab. 9.1 je patrné, že je zapotřebí každou ze 
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zastávek navrhnout pro dva autobusy délek 15,00 m. Z důvodu že na zastávkách budou 

zastavovat i autobusy příměstské jsem navrhl polotěsné řazení, tzn. mezera mezi stojícími 

autobusy v zastávkovém pruhu je rovna 5,00 m. Délka nástupní hrany je rovna dvojnásobku 

délky nejdelšího zastavujícího autobusu – tedy 15,00 m s přidáním 5,00 m mezery mezi 

stojícími autobusy vlivem polotěsného řazení (autobusy mohou opouštět prostor zastávky 

v libovolném pořadí). Celková délka nástupní hrany je 35,00 m. Před i za vyhrazeným 

zastávkovým pruhem jsou dostatečně široké mezery (5,00 m) sloužící k předjíždění stojících 

vozidel v prostoru zastávek. Jízdní pruh určený k předjíždění stojících autobusů je veden 

v šířce 4,00 m tzn., že jízdní pás tvořící zastávkový pruh a jízdní pruh je šířky 7,00 m. 

Zastávky se nenacházejí přímo na komunikaci – ul. Nádražní, která je místní 

komunikací sběrnou, nicméně zachovávám obdobný návrh jako u první varianty řešení  

a navrhuji dle čl. 6.2.1.10 [7] šířku zastávkového pruhu 3,00 m. Sklon vozovky zastávkového 

pruhu je v podélném směru 0,24 % (resp. -0,24 % ve směru opačném), příčný 0,70 – 1,50 %.  

Rozměry nástupiště vycházejí s délky nástupní hrany, která činí 35,00 m a šířky 

nástupiště, která je u nástupiště určeného pro tramvajovou dopravu 6,00 m a u nástupiště 

samostatného 3,00 m. K nástupištím jsou z obou stran vedeny přístupové rampy v dostatečně 

mírném sklonu (délek 5,00 m a 1,50). Podél nástupních hran je do vzdálenosti 0,50 m 

vytvořen červený pruh bezpečnostního odstupu šířky 0,30 m. Signální pásy nástupišť šířky 

0,80 m jsou vzdáleny 0,80 m od označníků zastávek a jsou vedeny od sloupů zastřešení či 

zábradlí zastávky k již zmíněnému 0,50 m bezpečnostnímu odstupu. 

Na nástupišti autobusů jedoucích z centra města je doplněno zábradlí se zarážkou pro 

slepeckou hůl. Nástupní hrany autobusových zastávek jsou provedeny z bezbariérových 

betonových obrubníků CSB-HK zvýšených 200 mm nad přilehlý povrch vozovky. Všechny 

nutné prvky zastávek jsou patřičně označeny vodorovným i svislým dopravním značením. 

Komunikace pro chodce: Prostor vzniklý po odstranění tramvajové smyčky jsem 

vyplnil terminálem pro autobusovou a tramvajovou dopravu, ale i odpočinkovou  

zónou, resp. parkem. V parku se nacházejí chodníky šířek 3,00 m a 4,00 m tvořené zámkovou 

dlažbou. Přístupy k tomuto parku jsou pomocí bezbariérových ramp od bývalé oblasti 

přednádražního prostoru (zastřešeného prostoru), přičemž překonávají převýšení cca 200 mm 

vzniklé nutným přechodem z přibližné výšky úrovně vozovky (chodník je veden v této 

přibližné výšce) k nástupní hraně trolejbusové zastávky či původního prostoru, který byl takto 

vyvýšen. 
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Chodník vedoucí podél ul. Nádražní a zároveň i podél autobusového nástupiště pro 

autobusy jedoucí z centra je držen v šířce 2,50 m (uvažuji 0,50 m bezpečnostní odstup, na pás 

pro chodce zbývá 2,00 m). 

Chodník vedoucí podél ulice Wattovy je držen v šířce 2,75 m (držím šířku chodníku 

po rekonstrukci), začíná v prostoru nově vzniklé křižovatky ul. Nádražní a Wattovy  

a pokračuje k parkovišti resp. obratišti autobusů na ul. Skladištní. Chodník překonává ve své 

délce dvakrát tramvajový pás tramvajové smyčky kolem muzea dopravy.  

Ve variantě se nachází celkově 4 nově zřízené koridory pro přecházení tramvajového 

pásu. První dva jsou umístěny u přístupů k samotným tramvajovým nástupištím a zbylé  

dva -  jak již bylo zmíněno výše, jsou umístěny poblíž muzea dopravy. Koridory jsou 

doplněny o výstražné nápisy POZOR TRAM a příslušně doplněny dlažbami pro  

nevidomé, tzn. varovnými pásy a signálními pásy s odsazením od varovného pásu  

šířky 0,30 – 0,50 m.  

Před přístupovými rampami autobusových i tramvajových nástupišť jsou rovněž 

zřízeny dlažby pro nevidomé, kombinacemi varovných a signálních pásů, dle [7, 24]. 

Co se týče přechodů pro chodce, navrhl jsem přechod spojující oblast chodníku 

vedoucího k oblasti muzea (případně k oblasti C) s terminálem autobusové a tramvajové 

dopravy. Přechod překonává celou šířku komunikace na ul. Nádražní, tedy jízdní pás šířky 

8,00 m a dva protisměrné jízdní pruhy. Jelikož se jedná o velkou šířku, je zde navržen 

ochranný ostrůvek šířky 2,50 m, přičemž vzniklé zúžení šířky jízdních pruhů je ze  4,00 m na 

2,75 m. Další přechody pro chodce se nacházejí v oblasti terminálu autobusové dopravy, kde 

spojují přístupy k nástupištím autobusů. Přechody jsou celkově dva, mají šířku  

4,00 m, překonávají šířku komunikace 15,00 m a uprostřed jízdního pásu má každý z nich 

navržen ochranný ostrůvek šířky 2,50 m, vzniklé jízdní pruhy jsou tedy šířek 5,75 m. 

V prostoru pod zastřešením přednádraží jsem upravil umělé vodící linie, vedoucí 

k nástupišti určenému pro výstup cestujících z trolejbusů a doplnil stávající linii o novou 

umělou vodící linii v blízkosti rampy spojující park s prostorem oblasti B (severní část parku).  

Chodníky jsou navrženy jako bezbariérové, v místech přechodů pro chodce a v místech 

pro přecházení jsou obrubníky sníženy na 20 mm nad přilehlý povrch vozovky a doplněny 

varovným pásem šířky 0,40 m z reliéfní dlažby kontrastní barvy. V místě přechodů pro chodce 

je varovný pás doplněn signálním pásem šířky 0,80 m. Vodící linii chodníků zajišťuje okolní 
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zástavba, vyvýšené obrubníky zatravnění, případně umělá vodící linie v prostoru pod 

zastřešením přednádraží. Přechody pro chodce jsou doplněny patřičným svislým dopravním 

značením. 

Pozemní komunikace: PK na ul. Nádražní je ponechána ve stejném stavu jako po 

rekonstrukci. Úprava začíná na křižovatce ul. Nádražní a Wattova, kde je upravena přednost 

jízdy, poloměr obruby, přidána tramvajová doprava, vjezd k terminálu autobusové dopravy  

a SSZ ve formě časového ostrůvku. Nyní je hlavní komunikace vedena ve směru z centra po  

ul. Nádražní a dále po ulici Wattova (pravotočivý směrový oblouk). Možný směr jízdy je ve 

směru z centra povolen pouze ve směru přímém či vpravo, resp. k oblasti parkoviště oblasti B 

nebo parkoviště na ul. Skladištní. Ve směru opačném je možný směr jízdy vpravo či  

vlevo, tzn. k parkovišti oblasti B nebo pokračování po ul. Nádražní do centra. Vjezd 

k terminálu autobusové dopravy je povolen pouze autobusům dopravců. Upraven je poloměr 

obruby pravotočivého směrového oblouku na R 15,00 m (uvažuji provoz vozidel delších než  

9 m, dle [5]. Křižovatka je řízena SSZ ve formě časového ostrůvku, kdy tramvaj spíná spínač 

v momentě opouštění prostoru tramvajové zastávky a na SSZ se objevuje červené  

světlo, provoz na křižovatce je tedy pro silniční dopravu zastaven a tramvaj má možnost 

bezkolizního projetí křižovatky do prostoru tramvajové smyčky kolem muzea. Vozidla 

vyjíždějící z prostoru parkoviště oblasti B dávají přednost všem vozidlům v křižovatce, toho je 

dosaženo osazením svislého vodorovného značení P6. 

Komunikace vedoucí dále od zmíněné křižovatky k parkovišti na ul. Skladištní je 

složena ze dvou protisměrných jízdních pruhů a pojízdného tramvajového pásu uprostřed 

komunikace. Jízdní pruhy mají šířky 3,00 m a tramvajový pás v místě kde je dvoukolejný (před 

odbočením k prostoru smyčky kolem muzea) 6,80 m. V místě, kde je již pouze jednokolejný 

pás, je šířka tohoto pásu 4,10 m. Jelikož je zapotřebí zřídit přechod šířky jízdního pruhu 

z prostoru, kde je veden podél dvoukolejného tramvajového pásu do prostoru podél 

jednokolejného pásu, navrhl jsem tento přechod pomocí lineární úpravy obruby v poměru 1:10 

(jedná se o komunikaci s návrhovou rychlostí 50 km/h není nutné vzniklé hrany zaoblovat), 

tento lineární přechod je doplněn z levé strany jízdního pruhu (směr z centra) šikmými 

rovnoběžnými čárami V13a. V pravotočivém směrovém oblouku ve směru z centra (v blízkosti 

parkoviště na ul. Skladištní) je upraven poloměr obruby na R 20,00 m (dle [5]). 
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Zachoval jsem pouze jeden vjezd do prostoru pošty (vzdálenější od křižovatky), vjezd je 

osazen svislým vodorovným značením P6 a dopravním zrcadlem na protější straně umístěném 

na chodníku. 

Vjezdy/výjezdy do/z prostoru terminálu autobusové dopravy jsou dostatečně šířkově 

navrženy, správnost svého návrhu jsem ověřil pomocí softwaru Autoturn vlečnými křivkami 

autobusů uvažovaných v provozu. Vjezd k terminálu je z obou stran umožněn pouze 

autobusům dopravců. 

Všechny nutné prvky komunikací jsou označeny příslušným vodorovným či svislým 

dopravním značením. 

Statická doprava: Z provedeného průzkumu jsem zjistil, že v oblasti A není zapotřebí 

jakkoliv rekonstruovat či vybudovávat další parkovací místa. Výhledově pro rok 2038 bude 

zapotřebí 64 parkovacích míst, přičemž v současnosti parkoviště disponuje 83 parkovacími 

místy. 

Parkoviště v oblasti B jsem zachoval v obdobném stavu jako ve stavu po rekonstrukci 

přednádražního prostoru. Celkově je tedy v této oblasti k dispozici 93 parkovacích  

míst, přičemž 22 míst z tohoto počtu je rezervováno. Podél ul. Nádražní jsou dále  

k dispozici: 2 parkovací místa podélné a 4 místa kolmého stání určená pro zákazníky prodejny 

autobaterií. Celkově beru v potaz všechny tyto parkovací místa a suma parkovacích míst 

v oblasti B tedy činí 99 parkovacích míst 

Oblast C: Na ulici Nádražní, ve směru k nádraží je navrženo podélné stání pro  

5 vozidel, celkové délky 31,00 m a šířky 2,00 m (uvažováno zajíždění jízdou  

vzad, tzn. parkovací místo délky 5,75 m), které je časově omezeno na parkování do  

1 hod. v pracovní dny od 7 – 18 hod. U hotelu je rozšířeno podélné stání na 7 parkovacích 

míst celkové délky 44,00 m a šířky 2,00 m, s uvažováním parkování jízdou vzad. V opačném 

směru (směr centrum) bylo odstraněno svislé dopravní značení zákazu stání a zřízeno podélné 

stání pro 13 vozidel, celkové délky 74,75 m a šířky 2,00 m, rovněž s uvažováním parkování 

jízdou vzad. 

V ulici Hlávkova, která je jednosměrná jsem navrhl šikmé parkovací stání pod úhlem 

75°, základních šířek 2,75 m (skutečných šířek 2,65 m), délek 5,30 m. Celkový počet těchto 

šikmých stání je 24. V nejužším místě je zachován prostor pro najetí do parkovacího místa 

v šířce 4,77 m (min. 4,25 m, dle [3]). V ulici jsou navržena 3 stání pro vozidla přepravující 



       
     

- 56 - 
 

osoby těžce pohybově postižené (celkový počet parkovacích míst v oblasti je 51, navrženo dle 

[1]), tato místa jsou rovněž pod úhlem 75°, jedná se o jedno dvojité stání (skutečné šířky  

5,80 m) a jedno klasické stání šířky 3,50 m, místa mají shodnou délku 5,30 m. 

V ulici Špálova jsou navrženy podélné stání pro 3 osobní vozidla, celkové délky  

22,35 m, šířky 2,00 m a pro 6 vozidel, celkové délky 36,78 m, šířky 2,00 m, která budou 

využívat především návštěvníci železniční polikliniky. Tato stání zapříčinila nutnost přesunu 

svislého dopravního značení zákazu stání cca o 12 m. U obou těchto stání je uvažováno 

s parkováním jízdou vzad (couváním), kdy délka místa pro jedno vozidlo je rovna 5,75 m. 

Celkový počet získaných parkovacích míst v oblasti C je 51+13. 

Protože je parkování (statická doprava) bráno jako součást přestupního uzlu, přičemž 

se počítá s tím, že někteří uživatelé uzlu zanechají po určitou dobu své vozidlo  

např. v oblasti C a použijí vlakové dopravy, uvažuji parkoviště oblastí B a C jako jedno 

rozsáhlé. Pro výhledovou situaci roku 2038 vychází potřebný počet parkovacích míst 

z provedeného průzkumu parkování na plochách B a C ve výši 173 (k dispozici celkově  

163 míst). Je použito tzv. etapové výstavby, u které se počítá s tím, že počet parkovacích míst 

v oblasti B bude zachován a v oblasti C mírně vzroste o potřebných 10 parkovacích míst. 

Etapa č. 1 je řešena v přiložené projektové dokumentaci prostřednictvím zřízení 

parkovacích míst na terénu – varianta B, etapa č. 2 se uvažuje ve výhledu cca 15 let od 

případného provedení. 

Parkoviště na ul. Skladištní jsem ponechal ve stejném stavu, jako po rekonstrukci 

přednádražního prostoru.  

Odstavná plocha, smyčka autobusů: Odstavnou plochu resp. smyčku autobusů jsem 

zachoval ve stejném stavu, jako po rekonstrukci přednádražního prostoru. 

Ostatní: Přestupní uzel je zapotřebí doplnit o prvky městského  

mobiliáře, tzn. lavičky, odpadkové koše apod. Vhodné je rovněž osvětlení co nejvíce  

ploch, případně nasvětlení přechodů pro chodce, především z důvodů zvýšení bezpečnosti 

cestujících.  
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11 Varianta C 

Základní myšlenkou této varianty je především minimalizace docházkových vzdáleností 

mezi jednotlivými zastávkami, které jsem dosáhl zřízením dvou sdružených zastávek 

tramvajové a autobusové dopravy. 

Tramvajová smyčka je téměř v polovině své délky vedena dvoukolejně, neboli hlavní  

a předjízdnou kolejí, čímž dostávám zejména potřebné užitné délky kolejí pro odstavení 

tramvajových vozů.  

Vypracoval jsem několik variant řešení vedení kolejí v prostoru smyčky, nicméně téměř 

vždy vycházely výsledné užitné délky kolejí jako nedostačující. Jedním z řešení bylo vedení 

hlavní koleje skoro ve stejné geometrii jako koleje stávající s přidáním kusé koleje vyvedené 

v západní části smyčky. Jiná varianta řešila přidání druhé výstupní zastávky vedle výstupní 

zastávky, která je součástí varianty C a posléze vedení koleje v oblouku a její napojení 

výhybkou na přímou část koleje v západní části – u tohoto řešení bylo zapotřebí použít 

poloměr oblouku koleje R 22,00 m, který není příliš žádoucí. Ze všech variant kolejového 

řešení smyčky jsem vybral řešení, které je popsáno níže. 

Kolejové napojení muzea dopravy DPO je řešeno v severní oblasti smyčky pomocí 

jednoduché výhybky, kdy tramvajový vůz pomocí jízdy vzad couvá do prostoru samotného 

muzea. 

Vzniklý prostor uprostřed tramvajové smyčky jsem doplnil o komunikaci, která je 

zároveň smyčkou autobusů, dále o odstavné stání autobusů a menší park s komunikací pro 

chodce, spojující prostory tramvajových nástupišť. 

Trolejbusovou smyčku jsem ponechal ve stávajícím stavu po rekonstrukci přednádraží. 

Tramvajová doprava: Úprava kolejové tratě začíná v křižovatce ul. Nádražní a 

ul. Špálova kde se napojuji na kolej stávající s osovou vzdáleností 3,30 m. V tomto úseku se 

jedná o dvoukolejnou trať, přičemž pokračuji ve směru staničení z centra města. Oblouky 

R1 98,35 m a R2 101,50 jsem navrhl dle vzorců /1/ a /2/ z [2], kdy rs = 100,00 m a vzniklá 

osová vzdálenost kolejí v oblouku je rovna 3,15 m. 

Následuje přímý úsek délky 42,30 m a za ním pravotočivý jednokolejný oblouk již 

v rámci tramvajové smyčky o poloměru R3 25,00 m. Vedlejší oblouk R9 100,00 m je 
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v nejbližším místě vzdálen osovou vzdáleností kolejí od R3 o 3,65 m – minimální osová 

vzdálenost kolejí vychází z /3/: 

ers = 3 + 0,530 + 0,01 = 3,54 m 

 Za směrovým obloukem R3 je přímý úsek jednokolejné tratě, který má délku 58,65 m 

a v délce 32,40 m je přilehlý k nástupišti výstupní zastávky tramvaje. Vzdálenost osy koleje  

a nástupní hrany je 1,35 m. Za prostorem zmíněné zastávky a koridoru pro přecházení 

tramvajového pásu začíná jednoduchá výhybka levá J Ph37 22°10´13´´, dl. 10,81 m 

(podrobněji výkres č. 09), kterou se z přímého směru hlavní koleje odpojuje do odbočného 

směru předjízdná kolej tramvajové smyčky poloměrem směrového oblouku R5 25,00 m. Za 

zmíněnou výhybkou je umístěna v přímé návaznosti další tramvajová výhybka  

J Ph37 22°10´13´´, dl. 10,81 m, pravá, která umožňuje provoz tramvají do muzea dopravy 

DPO jízdou vzad v odbočném směru. 

Ve směru jízdy z centra pokračuje za touto výhybkou oblouk koleje R4 25,00 m, poté 

přímý úsek mezi oblouky stejných směrů R4 a R6 25,00 m v délce 10,92 m. Za obloukem R5 

předjízdné koleje je krátký úsek mezipřímé mezi oblouky opačných směrů. Jeho délku jsem 

navrhl v souladu s kap. 5.4.2 [6], jedná se o obratiště – mohu tedy jít na délku V/4, přičemž 

návrhová rychlost V = 15km/h. Minimální rozměr mezipřímé je 3,75 m, navrhuji 3,87 m. Za 

tímto krátkým úsekem pokračuje oblouk R7 25,00 m, který posléze navazuje v odbočném 

směru na jednoduchou výhybku J Ph37 22°10´13´´, dl. 10,81 m, pravou. 

Za výhybkou následuje levotočivý oblouk koleje R8 25,00 m, který poté pokračuje 

přímým úsekem koleje délky 46,03 m, kde v délce 32,40 m je kolej vedena podél nástupní 

hrany ve vzdálenosti osy koleje od samotné nástupní hrany 1,35 m. Přímý úsek dále navazuje 

na levotočivý oblouk koleje R9 100,00 m. 

Užitná délka pro odstavení tramvajových vozidel je na předjízdné koleji 47,80 m a na 

koleji hlavní v délce 65,80 m. Je tedy umožněno současné odstavení tří nejdelších 

tramvajových souprav. 

Tramvajová nástupiště jsou navržena pro jednu tramvajovou soupravu, přičemž 

uvažuji délku nejdelšího vozidla 16,20 m a soupravu složenou ze dvou vozů těchto délek 

(délka včetně spřáhel; Vario LFR.E). Min. délka nástupní hrany je tedy 32,40 m  

(dle [7]), zohledňuji především to, že se jedná o koncovou zastávku tramvaje a nenastane 

případ, kdy se střetnou dvě tramvajové linky na jedné zastávce. U obou zastávek navrhuji 
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shodnou délku nástupních hran 32,40 m. Šířka nástupiště výstupní zastávky tramvaje je  

3,00 m a šířka nástupiště nástupní zastávky tramvaje je proměnné šířky, přičemž v nejužším 

místě je šířka rovna 2,50 m. K nástupištím jsou vedeny z důvodu zajištění bezbariérovosti 

rampy v max. sklonu 1:8.  

Ve vzdálenosti 0,80 m od označníků zastávek jsou zřízeny signální pásy vedené od 

obrubníků resp. umělé vodící linie k bezpečnostnímu odstupu zvýrazněnému červenou barvou 

šířky 0,30 m do vzdálenosti 0,50 m od nástupní hrany, které jsou vedeny podél celé nástupní 

hrany. Výstupní zastávku tramvaje jsem doplnil o 3 modulový přístřešek GRIMIKA. 

Kolejové napojení muzea dopravy z tramvajové smyčky je provedeno jednoduchou 

výhybkou, jak jsem již zmiňoval výše, přičemž tramvaje musí v celém úseku použít jízdy 

vzad – je předpoklad, že tento úkon bude prováděn max. několikrát do roka, rovněž bude 

zapotřebí zastavení dopravy na ul. Nádražní např. Policií ČR. 

Za výhybkou, kterou se v odbočném směru odpojuje kolej z tramvajové smyčky, je 

přímý úsek koleje délky 26,30 m. Na něj navazuje levotočivý oblouk koleje R101 25,00 m. 

Za tímto obloukem začíná kolejové zhlaví muzea, které jsem nevytvořil já, ale pracovník 

DPO. 

Zhlaví se skládá z koleje, která objíždí prostor celého muzea a celkově 9 kolejí 

vedoucích do prostoru muzea (jedna kolej je určená k manipulaci, případně k přeložení 

tramvajových vozů pomocí těžké techniky), určených k vystavení exponátů tramvají. V celém 

zhlaví se nachází několik druhů výhybek, ve výkresové dokumentaci je mám označeny 

písmeny B, C a D. Výhybka B: J Ph37 21°13´88´´, dl. 13,24 m; výhybka C:  

J Ri57R1 17°07´17´´, dl. 13,83 m a oblouková výhybka D, která je vyrobena na zakázku 

Výhybkárnou a strojírnou Prostějov, a.s. Tabulka oblouků, v které jsou uvedeny poloměry  

a délky oblouků kolejí v samotném zhlaví je k nahlédnutí ve výkresu varianty C  

(výkres č. 07). 

V celém návrhu je dodržen potřebný průjezdný průřez tramvajového vozidla dle  

[2], kdy v přímé koleji je nutné zajistit prostor vzdálený 1,75 m od osy koleje a pokud se 

jedná o oblouk – je připočteno rozšíření dle Tab. 1 normy [2] k poloviční šířce průjezdného 

průřezu v přímé koleji, tedy 1,75 m. Mezilehlé hodnoty jsou určeny lineární interpolací  

a zaokrouhleny na vyšších 5 mm. Všechny hodnoty použité při návrhu průjezdných průřezů 

jsou k nahlédnutí v příloze č. 4.  
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Trolejbusová smyčka: Smyčku jsem oproti zrekonstruovanému stavu nijak 

neupravoval, protože toho není zapotřebí. Smyčka je kapacitně dostatečně navržená a přístupy 

k ní v rámci třetí varianty jsou rovněž intuitivně zachovány. Jedná se tedy o kopírování stavu 

po rekonstrukci přednádražního prostoru. 

Upravil jsem pouze umělou vodící linii tvořenou dlažbou šířky 0,40 m s podélným 

drážkováním, kterou jsem napojil na signální pás nástupiště výstupní zastávky trolejbusu a na 

signální pás přechodu pro chodce v blízkosti této zastávky. 

Autobusové zastávky: Nástupiště autobusových zastávek, které v obou směrech 

využívají autobusy MHD i autobusy příměstské jsem řešil ve formě sdružených zastávek 

s dopravou tramvajovou. Nástupní hrana nástupiště je tedy společná pro autobusy i tramvaje. 

Nástupiště pro autobusy jedoucí do centra má délku nástupní hrany 32,40 m neboli 

stejnou délku nástupní hrany jako nástupiště tramvajové dopravy. Obdobnou délku nástupní 

hrany má i nástupiště v opačném směru. Tyto délky proto umožnují současné zastavení dvou 

autobusů délek 15,00 m, s uvažováním těsného řazení, tzn., že autobusy musí opustit prostor 

zastávky v pořadí, v jakém přijely. 

Šířka zastávkového pruhu není vyznačena ani dána, nicméně minimální šířka jízdního 

pásu je 5,00 m a při této šířce uvažuji možné předjíždění stojících autobusů v prostoru 

zastávky. 

Rozměry nástupišť vycházejí s délky nástupní hrany, která činí 32,40 m a šířky 

nástupiště, která je u nástupiště pro autobusy jedoucí do centra proměnné šířky v rozmezí  

2,50 – 4,40 m (z opačné strany nástupiště se nachází výstupní zastávka trolejbusu, je tedy 

možné uvažovat z důvodu cca 3,00 m přestupu tzv. přestup hrana – hrana) a ve směru 

opačném šířky 3,00 m. K nástupišti určenému pro autobusy jedoucí do centra je přístup  

např. z oblasti výstupní zastávky tramvaje zřízen pomocí bezbariérové přístupové rampy ve 

sklonu 1:8 doplněné o dlažbu pro nevidomé. Přístup k nástupišti pro autobusy jedoucí z centra 

jsem navrhl rovněž pomocí jednoduché bezbariérové rampy ve sklonu 1:8. Podél nástupních 

hran je do vzdálenosti 0,50 m vytvořen červený pruh bezpečnostního odstupu šířky 0,30 m. 

Signální pásy nástupišť šířky 0,80 m jsou vzdáleny 0,80 m od označníků zastávek a jsou 

vedeny od umělé vodící linie či zvýšeného obrubníku zatravnění k již zmíněnému  

0,50 m bezpečnostnímu odstupu. 
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Nástupiště určené pro autobusy jedoucí z centra jsem doplnil o 3 modulový přístřešek 

GRIMIKA. Nástupní hrany autobusových zastávek jsou provedeny z bezbariérových 

betonových obrubníků CSB-HK zvýšených 200 mm nad přilehlý povrch vozovky. Všechny 

nutné prvky zastávek jsou patřičně označeny vodorovným i svislým dopravním značením. 

Komunikace pro chodce: Prostor vzniklý po odstranění tramvajové smyčky jsem 

vyplnil menším parkem s chodníkem, který spojuje oblast kolem výstupní trolejbusové 

zastávky a oblast výstupní tramvajové zastávky. Chodník zde má šířku 4,00 m. Přístupy 

z obou stran k parku jsou vedeny přes koridor pro přecházení tramvajového pásu a v jižní 

části jsem za tímto koridorem navrhl bezbariérovou rampu, která překonává nutné převýšení 

z úrovně krytu tramvajového pásu na výšku nástupní hrany tramvajového nástupiště 

(cca 200 mm). 

Z prostoru odstavných stání autobusů jsem navrhl chodníky šířky 1,50 m, určené 

výhradně pro užívání zaměstnanci DPO. Chodníky jsou vedeny podél obou odstavných  

stání, je doplněno jedno místo pro přecházení a chodníky vedoucí z tohoto prostoru se 

napojují na chodník šířky 4,00 m v parku. 

Chodník vedoucí podél ul. Nádražní jsem ponechal ve stejné šířce jako v rekonstrukci 

– tedy 2,75 m. Nový stav (nově navržený chodník) se napojuje na stav stávající těsně za 

pravotočivým obloukem komunikace ve směru z centra a pokračuje k vjezdu do prodejny 

baterií, přičemž během své trasy překonává tramvajový pás (kolej vedoucí do muzea)  

a prostor vjezdu do parkoviště určeném pro zákazníky prodejny autobaterií – zde jsem navrhl 

místo pro přecházení. 

Ve variantě se nachází celkově 3 nově zřízené koridory pro přecházení tramvajového 

pásu. První dva jsou umístěny u přístupů k samotným tramvajovým nástupištím a zbývající 

jsem již zmínil výše. Koridory jsou doplněny o výstražné nápisy POZOR TRAM a příslušně 

doplněny dlažbou pro nevidomé, tzn. varovnými pásy a signálními pásy s odsazením od 

varovného pásu šířky 0,30 – 0,50 m.  

Před přístupovými rampami nástupišť jsou zřízeny dlažby pro  

nevidomé, kombinacemi varovných a signálních pásů, dle [7, 24]. 

První přechod pro chodce je umístěn v jižní části (ještě před prostorem samotného 

PU), a spojuje oblast C s jižní oblastí, v které se nachází např. zastávka trolejbusů jedoucích 

směrem do centra. Přechod je veden přes dva protisměrné jízdní pruhy a tramvajový pás, šířka 
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přechodu je 4,00 m, šířka jízdního pruhu vedoucího z centra je 3,90 m a mezi ním  

a tramvajovým pásem jsem navrhl ochranný ostrůvek šířky 2,50 m. Jízdní pás komunikace 

vedoucí do centra je šířky 7,00 m, přechod přes tuto komunikaci je veden šikmo – z tohoto 

důvodu i z důvodů šířky komunikace jsem přechod doplnil o vodící pás přechodu. Mezi 

jízdním pásem a tramvajovým pásem je rovněž ochranný ostrůvek šířky cca 4,17 m. 

Přechod pro chodce spojující oblast C s oblastí výstupní zastávky tramvaje překonává 

dva protisměrné jízdní pruhy šířek 4,00 m, z důvodů této velké šířky jsem přechod uprostřed 

jízdního pásu doplnil o ochranný ostrůvek šířky 2,50 m. Tím vzniklo zúžení obou jízdních 

pruhů na 2,75 m. 

Poslední přechod pro chodce spojující oblast kolem pošty s parkovištěm v oblasti B je 

umístěn v severní části PU. Přechod překonává dva protisměrné jízdní pruhy – celkovou šířku 

jízdního pásu 6,00 m. 

Chodníky jsou navrženy jako bezbariérové, v místech přechodů pro chodce  

a v místech pro přecházení jsou obrubníky sníženy na 20 mm nad přilehlý povrch vozovky  

a doplněny varovným pásem šířky 0,40 m z reliéfní dlažby kontrastní barvy. V místě 

přechodů pro chodce je varovný pás doplněn signálním pásem šířky 0,80 m. Vodící linii 

chodníků zajišťuje okolní zástavba, vyvýšené obrubníky zatravnění, případně umělá vodící 

linie v prostoru pod zastřešením přednádraží. Přechody pro chodce jsou doplněny patřičným 

svislým dopravním značením.  

V prostoru pod zastřešením přednádražní jsem upravil umělé vodící linie, vedoucí 

k nástupišti určenému pro výstup cestujících z trolejbusů. 

Pozemní komunikace: Z hlediska stavebních úprav PK – ul. Nádražní 

resp. ul. Skladištní jsem v této variantě nenavrhoval žádné úpravy. Nově vybudované PK jsou 

v prostoru odstraněné tramvajové smyčky, sloužící provozu autobusů. 

Komunikace je zde vytvořena ve formě smyčky autobusů, přičemž samotná 

komunikace obkružuje prostor parku. Komunikace vedená podél tramvajových  

resp. autobusových zastávek je držena podél výstupní zastávky tramvaje v šířce jízdního pásu 

5,00 m. Podél nástupní zastávky tramvaje je jízdní pás z důvodu směrového oblouku smyčky 

proměnné šířky, nicméně v nejužším místě má rovněž šířku 5,00 m. 



       
     

- 63 - 
 

Jízdní pás v oblasti odstavných stání autobusů má šíři 10,50 m, přičemž dva odstavné 

pruhy mají každý šířku 3,50 m a jízdní pruh, který je veden uprostřed těchto odstavných 

pruhů má taktéž šířku 3,50 m. Poloměry vnitřních obrub směrových oblouků jsou shodné  

a to: R 15,00 m. 

Vjezd resp. výjezd v severní části smyčky má šířku 16,00 m a výjezd je doplněn 

svislým dopravním značením P4. Vjezd/výjezd v jižní části smyčky je šířky cca 15,00 m, 

přičemž jednotlivé protisměrné jízdní pruhy jsou rozděleny směrovým ostrůvkem. Výjezd ze 

smyčky v jižní oblasti je doplněn svislým dopravním značením P4 a značením  

C3a – přikázaným směrem jízdy vpravo. Do celého prostoru smyčky je zákaz vjezdu vozidel 

vyjma vozidel DPO a autobusů MHD či autobusů příměstských. Ve velké části smyčky je 

veden provoz autobusů po tramvajovém pásu, bude tedy zapotřebí zvýšené opatrnosti řidičů. 

Průjezdnost autobusů v samotné smyčce jsem ověřil pomocí softwaru Autoturn, kde 

jsem použil ověření vlečných křivek autobusem Solaris 15 (výkres č. 08). 

Poloměry obrub nároží vjezdu resp. výjezdu na/z parkoviště podél ul. Nádražní jsem 

upravil poloměrem R 6,00 m (provoz automobilů délky < 9,00 m, komunikace sběrná, dle 

[4,5]).  

Statická doprava: V oblasti A jsem z provedeného průzkumu parkování zjistil, že 

není zapotřebí jakkoliv rekonstruovat či vybudovávat další parkovací místa. Výhledově pro 

rok 2038 bude zapotřebí 64 parkovacích míst, přičemž v současnosti parkoviště disponuje  

83 parkovacími místy. 

Parkoviště v oblasti B jsem zachoval v obdobném stavu jako ve stavu po rekonstrukci 

přednádražního prostoru. Celkově je tedy v této oblasti k dispozici 93 parkovacích  

míst, přičemž 22 míst z tohoto počtu je rezervováno. Podél ul. Nádražní jsou k dispozici  

4 nově vybudované místa kolmého stání určené pro zákazníky prodejny autobaterií (rozměry 

parkovacích stání 2,65 (krajní stání 2,90) x 4,50 m, se zachováním jízdního pásu pro najetí do 

parkovacího místa v šířce 5,75 m. Celkově beru v potaz všechny tyto parkovací místa a suma 

parkovacích míst v oblasti B tedy činí 99 parkovacích míst. 

Oblast C: Na ulici Nádražní, ve směru k nádraží je navrženo podélné stání pro  

5 vozidel, celkové délky 31,00 m a šířky 2,00 m (uvažováno zajíždění jízdou  

vzad, tzn. parkovací místo délky 5,75 m), které je časově omezeno na parkování do  

1 hod. v pracovní dny od 7 – 18 hod. U hotelu je rozšířeno podélné stání na 7 parkovacích 
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míst celkové délky 44,00 m a šířky 2,00 m, s uvažováním parkování jízdou vzad. V opačném 

směru (směr centrum) bylo odstraněno svislé dopravní značení zákazu stání a zřízeno podélné 

stání pro 8 vozidel, celkové délky 46,20 m a šířky 2,00 m, rovněž s uvažováním parkování 

jízdou vzad. 

V ulici Hlávkova, která je jednosměrná jsem navrhl šikmé parkovací stání pod úhlem 

75°, základních šířek 2,75 m (skutečných šířek 2,65 m), délek 5,30 m. Celkový počet těchto 

šikmých stání je 24. V nejužším místě je zachován prostor pro najetí do parkovacího místa 

v šířce 4,77 m (min. 4,25 m, dle [3]). V ulici jsou navržena 3 stání pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené (celkový počet parkovacích míst v oblasti je 51, navrženo dle 

[1]), tato místa jsou rovněž pod úhlem 75°, jedná se o jedno dvojité stání (skutečné šířky  

5,80 m) a jedno klasické stání šířky 3,50 m, místa mají shodnou délku 5,30 m. 

V ulici Špálova jsem navrhl podélné stání pro 3 osobní vozidla, celkové délky 

22,35 m, šířky 2,00 m a pro 6 vozidel, celkové délky 36,78 m, šířky 2,00 m, které budou 

využívat především návštěvníci železniční polikliniky. Toto stání zapříčinilo nutnost přesunu 

svislého dopravního značení zákazu stání o cca 12 m. U obou těchto stání je uvažováno 

s parkováním jízdou vzad (couváním), kdy délka místa pro jedno vozidlo je rovna 5,75 m. 

Celkový počet získaných parkovacích míst v oblasti C je 51+8. 

 Jelikož je parkování (statická doprava) bráno jako součást přestupního uzlu, přičemž 

se počítá s tím, že někteří uživatelé uzlu zanechají po určitou dobu své vozidlo  

např. v oblasti C a použijí vlakové dopravy, uvažuji parkoviště oblastí B a C jako jedno 

rozsáhlé. Pro výhledovou situaci roku 2038 vychází potřebný počet parkovacích míst 

z provedeného průzkumu parkování na plochách B a C ve výši 173 (k dispozici celkově  

156 míst). Je použito tzv. etapové výstavby, u které se počítá s tím, že počet parkovacích míst 

v oblasti B bude zachován a v oblasti C mírně vzroste o potřebných 17 parkovacích míst. 

Etapa č. 1 je řešena v přiložené projektové dokumentaci pomocí zřízení parkovacích 

míst na terénu – varianta C, etapa č. 2 se uvažuje ve výhledu cca 15 let od 

případného provedení. 

Parkoviště na ul. Skladištní jsem ponechal ve stejném stavu, jako po rekonstrukci 

přednádražního prostoru. Všechny prvky statické dopravy jsou patřičně označeny 

vodorovným i svislým dopravním značením. 
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Odstavná plocha, smyčka autobusů: Odstavnou plochu resp. smyčku autobusů na 

ul. Skladištní jsem zachoval ve stejném stavu, jako po rekonstrukci přednádražního prostoru. 

V prostoru vzniklém po odstranění původní tramvajové smyčky jsem zřídil 2 odstavné 

stání pro autobusy, které jsou situovány vzhledem k přilehlé komunikaci jako podélné. Délky 

těchto stání jsou shodné a to 35,00 m – umožnují tedy stání 2 autobusů délek 15,00 m 

s uvažováním polotěsného řazení (mezera 5,00 m). Celkově lze využít tyto místa max. pro 

odstavení čtyř autobusů délek 15,00 m případně délek menších. Šířka parkovacích míst je 

shodná: 3,50 m. Návrh je proveden dle [3].  

Ostatní: Přestupní uzel je zapotřebí doplnit o prvky městského mobiliáře, tzn. lavičky, 

odpadkové koše apod. Vhodné je rovněž osvětlení co nejvíce ploch, případně nasvětlení 

přechodů pro chodce, především z důvodů zvýšení bezpečnosti cestujících.  

12 Multikriteriální zhodnocení variant 

Multikriteriální hodnocení provádím na základě poměru bodových hodnocení 

jednotlivých kritérii s bodovým ohodnocením ekonomické náročnosti jednotlivých variant. 

Tabulky a výpočty se nacházejí v příloze č. 6 této práce. 

Bodové ohodnocení je v rozmezí 1 – 10 bodů, přičemž bod hodnoty 1 značí nejhorší 

ohodnocení a bod hodnoty 10 nejvyšší ohodnocení. 

Zřejmě nejdůležitějším kritériem zhodnocení, vyjma ekonomické náročnosti jsou 

časové ztráty cestujících při přesunech mezi jednotlivými nástupišti či oblastmi. Nejprve jsem 

měřil vzdálenosti nejkratších možných tras chodce při přesunu mezi nástupišti, případně 

oblastmi určenými ke statické dopravě vozidel cestujících. Změřeny jsou všechny možné 

kombinace, které může potenciální uživatel PU užít s výjimkou kombinací mezi jednotlivými 

oblastmi statické dopravy (neuvažuji, že cestující zanechá vozidlo např. v oblasti A, a poté jde 

pro vozidlo do oblasti B). Vzdálenosti jsou vždy měřeny ke středu jednotlivých  

nástupišť, případně oblastí. Následně jsem uvažoval průměrnou rychlost chůze chodce  

1,20 m/s (dle [8]) a tímto údajem vynásobil naměřené vzdálenosti. Výsledné časové ztráty 

cestujících jsem porovnal s doporučenými hodnotami Tab. 12.1 [8], kde jsou uvedeny tyto 

doporučené hodnoty časových ztrát: 



       
     

- 66 - 
 

 

přepravní vztahy  
časové ztráty v minutách 

městská 
linková 
osobní 

doprava

silniční 
linková 
osobní 

doprava

železniční 
doprava 

parkoviště 
K+R 

parkoviště 
P+R 

městská linková osobní doprava 1 – 2 2 -3 4 -5 0,5 – 1,5 4 - 6 
silniční linková osobní doprava 2 – 3 1,5 – 2,5 4,5 - 6 2 - 3 5 - 8 
železniční doprava 4 – 5,5 4,5 – 6 2,5 – 4 3 - 4 5 - 8 
parkoviště K+R 0,5 – 1,5 2 – 3 3 – 4 - - 
parkoviště P+R 4 - 6 5 - 8 5 -8 - - 

Hodnoty, které neodpovídají doporučeným hodnotám dle [8] jsou červeně vyznačeny. 

Hodnotu tohoto kritéria jsem stanovil na 25 % z celkového hodnocení, přičemž porovnávám 

sumu nejlepších časových ztrát jednotlivých druhů dopravy. 

Následuje hodnocení jednotlivých kritérii, které jsem hodnotil dle mého pocitového 

zhodnocení a současně konzultacemi s odborníky. Všechna bodová ohodnocení těchto kritérií 

jsou následně sečtena a suma bodů získaných jednotlivými variantami řešení, kriteriálně 

ohodnocena 25% z celkového hodnocení. 

První i druhé kritérium jsou zde z důvodu, zdali byla dodržena návaznost na územní 

plán města Ostravy. Jedná se o kritérium: Kolejové napojení muzea dopravy, které nemá 

bodové hodnocení, ale jen zdali bylo splněno či nikoliv a kritérium: Prodloužená  

ul. Skladištní, rovněž bez bodového ohodnocení – toto kritérium uvažuje hlavně možnost 

vedení linek MHD směrem do oblasti Hlučínska, případné vedení tramvajové dopravy do 

oblasti. 

Následující kritéria jsou již všechna bodově ohodnocena. Kritérium: Počet 

parkovacích míst, neboli zhodnocení celkového počtu parkovacích míst v oblastech A, B i C. 

Kritérium: Zastřešení - míra zastřešení jednotlivých nástupišť, případně přístupových cest 

k nástupištím a tím zpříjemnění komfortu cestujícího v PU. Kritérium:  

Estetika – architektonické, vizuální a estetické ztvárnění přestupního uzlu.  

Kritérium: Realizovatelnost – hodnocení na základě odborníka z řad DPO a jeho sugestivního 

dojmu realizovatelnosti PU. Kritérium: Přehlednost – jak se jeví řešení PU a vedení linek 

cestujícím a zdali je případný přestup mezi jednotlivými dopravními prostředky intuitivní. 

Kritérium: Provozní náklady  - neboli, která varianta řešení bude mít z hlediska provozu 

Tab. 12.1 – Doporučené časové ztráty při pohybu cestujících v PU mezi 
základními druhy dopravy [8] 
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dopravních prostředků nejvyšší náklady (např. u varianty B, kdy tramvaj musí objíždět 

prostor budoucího muzea a tím se značně zvyšující roční náklady na provoz linek tramvají).  

A poslední kritérium: Bezpečnost cestujících v místě zastávek – zohledňující umístění prvků 

zvyšujících bezpečnost cestujících vůči provozu (např. zřízení zábradlí či zvýšeného 

travnatého pásu mezi nástupištěm a přilehlou komunikací). 

Z hlediska ekonomické náročnosti jsem ke všem třem variantám vypracoval 

zjednodušený rozpočet cen stavebních prací i materiálu, přičemž jsem používal cen 

uváděných RTS 2012 a u některých položek, dle cen sdělených pracovníky DPO. Rozpočty se 

nacházejí v příloze č. 5. Do rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na odvoz materiálu, jeho 

uskladnění, zřízení inženýrských sítí - případně jejich přeložek, demolic budov či zřízení 

pouličního osvětlení. Ekonomické kritérium je zhodnoceno 50 % z celkového hodnocení. 

Z hlediska výsledných časových ztrát vychází nejlépe varianta B, která získala nejlepší 

součet časových ztrát a je tedy ohodnocena 10 body. Druhá nejlepší varianta je  

Varianta C, která má bodové ohodnocení 7 a nejhorší variantou z hlediska časových ztrát 

cestujících je varianta A. 

Sumou jednotlivých kritérii jsem zjistil, že nejlépe vycházející variantou s hlediska 

těchto kritérií je varianta C, která respektuje územní plán v obou případech – je tedy 

ohodnocena 10 body. Druhou nejlepší variantou je varianta B, která rovněž respektuje oba 

body územního plánu a je ohodnocena 9 body. Nejhorší variantou je varianta A, která 

respektuje pouze jeden bod územního plánu a je ohodnocena 7 body. 

Z vypracovaných rozpočtů jednotlivých variant jsem zjistil, že nejméně finančně 

nákladnou variantou je varianta A (40 629 000,00 Kč) u které je ale zapotřebí počítat 

s navýšením nákladů při prodloužení tramvajové tratě. Varianta B (64 083 000,00 Kč) je 

druhou nejlépe vycházející variantou a varianta C (68 384 000,00 Kč) variantou nejdražší. 

Bodově jsem z ekonomického hlediska varianty ohodnotil následovně: varianta A – 8b., 

varianta B – 7b. a varianta C – 6b. 

Dle váhy jednotlivých kritérií jsem vytvořil vzorec (viz příloha 6), ze kterého vyšlo 

následovné vyhodnocení: varianta A – 7b., varianta B – 8b., varianta C – 7b. 

Ve finálním zhodnocení nicméně zvažuji především negativa a pozitiva jednotlivých 

variant a přikládám velkou váhu hodnocení pracovníků DPO. Z těchto hodnot vyšla nejlépe 
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varianta C, která má především dle DPO největší šanci k případné realizaci. V příloze č. 7 se 

nachází vizualizace varianty C vytvořená v softwaru Archicad 15. 

Finální pořadí:             1. místo: Varianta C 

2. místo: Varianta B 

3. místo: Varianta A 

Celkové vyhodnocení viz příloha č. 6 

13 Závěr a doporučení 

Teoretickou část své práce jsem vypracoval  jako rešerši věnující se problematice 

přestupních uzlů, jejich rozdělení, samotnému návrhu, poloze i prvků, jež obsahují. Tato 

rešerše byla zpracována s hlediska platných norem věnujících se tomuto tématu a za pomoci 

literatury a odborných článků. Další kapitoly teoretické části jsem zaměřil na krátké 

seznámení s navrhováním autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, které jsou 

jedním z nejdůležitějších aspektů celého přestupního uzlu. Tramvajová obratiště resp. smyčky 

či úvratě jsem do práce zahrnul především z důvodů stávající tramvajové smyčky přestupního 

uzlu, kterou jsem ve všech variantách v praktické části rekonstruoval. 

V praktické části jsem řešil variantní návrh přestupního uzlu Ostrava hlavní nádraží 

s důrazem na uvažované plány města Ostravy týkající se využití dané lokality. V lokalitě jsem 

byl nucen uvažovat s možným budoucím zřízením muzea dopravy DPO v prostorách bývalé 

průmyslové haly a s prodloužením ul. Skladištní v úseku mezi ul. Sokolská třída a samotným 

přednádražím. 

Požadavky na vypracování proto byly následující: vyřešit přestupní uzel z hlediska 

autobusové dopravy linek MHD i příměstských linek, trolejbusových linek, tramvajové 

dopravy, komunikací pro pěší, pozemních komunikací a statické dopravy v oblasti. DPO měl 

zároveň požadavek na tramvajové napojení a případné zřízení kolejového zhlaví uvažovaného 

muzea dopravy. Jelikož v době vypracování mé práce byla prováděna rekonstrukce 

přednádražního prostoru, musel jsem počítat i s tímto aspektem a své návrhy napojit na tuto 

rekonstrukci. 
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V prvotní fázi jsem zdokumentoval i zanalyzoval původní stav přestupního uzlu  

a vypracoval jeho výkresovou část. Zpracoval a vyhodnotil jsem průzkum parkování, dle 

kterého jsem navrhoval statickou dopravu v řešené oblasti. Následovalo seznámení 

s projektovou dokumentací rekonstrukce přednádražního prostoru a vypracování jednotlivých 

variant řešení. Po dobu celého procesu vytváření variant jsem úzce spolupracoval především 

s pracovníky DPO a konzultoval možná řešení. 

Celkově jsem vypracoval tři různé možnosti řešení problému: variantu A, variantu B a 

variantu C, přičemž jsem pomocí multikriteriálního hodnocení založeného na bodovém 

ohodnocení jednotlivých kritérií, finanční nákladnosti a časových ztrát cestujících zjistil, že 

nejméně vyhovující variantou je varianta A.  

Varianta A má největší negativa především v: absenci kolejového napojení 

uvažovaného muzea a nenávaznosti na probíhající rekonstrukci. Z hlediska ekonomické 

náročnosti sice vyšla jako varianta nejlevnější, nicméně musíme brát v potaz, že pokud by 

varianta obsahovala i kolejové napojení muzea, případně jeho kolejové zhlaví, finanční 

nákladnost by se vyrovnala zbývajícím dvěma variantám.  

Varianta B již respektuje oba požadavky územního plánování, z hlediska finanční 

náročnosti je na druhém místě, obsahuje dostatečné délky kolejí pro uvažované odstavení 

tramvajových vozidel, nicméně dle stanoviska DPO, které má pro moji práci jednu 

z největších vah, je řešení méně vhodné, především z hlediska zvýšených provozních nákladů 

vytvořených objížděním tramvajových vozidel muzea dopravy. 

Varianta C rovněž respektuje oba požadavky územního plánování. Její zřejmě největší 

výhodou jsou sdružené zastávky tramvajové a autobusové dopravy, které dodržují současný 

trend přestupních uzlů a to tzv. přestupu hrana – hrana. Další výhodou je napojení kolejového 

zhlaví, které je již v územním plánu na prostor nově vytvořené tramvajové smyčky. Jako 

nevýhodu lze považovat poměrně nízký možný počet odstavených tramvajových vozidel 

v prostoru smyčky. V příloze č. 7 se nachází vizualizace varianty C vytvořená v softwaru 

Archicad 15. 

Ze všech pozitivních i negativních aspektů jednotlivých variant, multikriteriálního 

hodnocení a možnosti na realizovatelnost dle pracovníků DPO doporučuji ke zřízení: 

VARIANTU C. 
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Obr. A.1 – Přehledná situace [19] 
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Tab. B.1 – Průzkum parkování, oblast A 

 

RZ (SPZ) druh 8:00‐8:30 8:30‐9:00 9:00‐9:30 9:30‐10:00 16:30‐17:00 17:00‐17:30 17:30‐18:00 18:00‐18:30 ‐

1 2AH7487 O 1 1 1 1 120

2 7T54118 O 1 1 1 1 120

3 6T26728 O 1 1 1 1 ZÁKAZ 120

4 KIP39‐25 O 1 1 1 1 ZÁKAZ 120

5 8T21529 D 1 1 1 1 120

6 1AL1293 O 1 1 1 1 120

7 6T30873 O 1 1 1 1 120

8 7T32469 O 1 1 1 1 120

9 7T39335 D 1 1 1 1 120

10 7T60783 O 1 1 1 1 1 150

11 KIT58‐45 O 1 1 1 1 1 150

12 5T97939 O 1 1 1 1 1 150

13 6T15045 O 1 1 1 1 1 150

14 6T90200 O 1 1 1 1 1 1 180

15 7T00225 O 1 1 1 1 1 1 1 210

16 8T05725 O 1 1 1 1 1 1 1 210

17 2AM3983 O 1 1 1 1 1 1 1 210

18 7T89455 O 1 1 1 1 1 1 1 210

19 5T98405 O 1 1 1 1 1 1 1 210

20 1T89030 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

21 8T11847 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

22 2AS4378 D 1 1 1 1 1 1 1 1 240

23 7T59298 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

24 8T11977 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

25 5T55856 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

26 4T05251 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

27 FMS29‐07 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

28 6T13766 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

29 2AN7404 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

30 1AE7361 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

31 2AS5134 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

32 7T70794 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

33 6T12964 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

34 3A70947 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

35 7T77374 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

36 7T10989 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

37 5T12608 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

38 4Z55004 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

39 6T86900 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

40 BA007SR O 1 1 1 1 1 1 1 1 SK 240

41 WB6995E O 1 1 1 1 1 1 1 1 PL 240

34 35 36 37 36 33 33 29

Průzkum parkování vozidel metodou zápisu RZ (SPZ)

Název lokality Hl. Nádraží, oblast A Počasí: Mlha, 2C

Datum průzkumu 28.2.2013 Číslo listu

Doba průzkumu 08:00‐10:00, 16:30‐18:30 Jméno sčítače: Heřmanský Marek

Interval průzkumu 30min

Vozidlo Časový inteval (čas pochůzky se zápisem RZ) Pozn.
Doba 

parkování
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Tab. B.2 – Průzkum parkování, oblast B 

 

RZ (SPZ) druh 8:00‐8:30 8:30‐9:00 9:00‐9:30 9:30‐10:00 16:30‐17:00 17:00‐17:30 17:30‐18:00 18:00‐18:30 ‐

1 KIT07‐30 O 1 30

2 7T93146 O 1 30

3 2AB3662 O 1 30

4 2AA2975 O 1 30

5 7S81655 O 1 30

6 OVU92‐84 D 1 30

7 7T00357 O 1 30

8 7T95602 O 1 30

9 6T67812 O 1 30

10 6T54352 D 1 30

11 2S52042 O 1 30

12 7TO4816 O 1 30

13 7T71532 O 1 30

14 5T76102 O 1 30

15 8TO5643 O 1 30

16 4T39622 O 1 30

17 1T59891 O 1 30

18 6A95897 D 1 30

19 3T38245 O 1 30

20 4A57519 O 1 30

21 5T18482 O 1 30

22 2T17094 O 1 30

23 6T41758 O 1 30

24 7T20750 O 1 30

25 4T12032 O 1 30

26 7T49691 O 1 30

27 6T70917 O 1 30

28 3T52908 O 1 30

29 6T01824 O 1 30

30 5T91030 D 1 30

31 4T55820 O 1 30

32 7T39534 O 1 30

33 5T11047 O 1 30

34 1AF9266 O 1 30

35 PB‐797A0 O 1 SK 30

36 6T71730 O 1 30

37 6T88078 O 1 30

38 6T03177 O 1 30

39 OVY06‐60 O 1 30

40 5T49707 O 1 30

41 7T60200 O 1 30

42 OVS34‐30 O 1 30

43 4M06432 O 1 30

44 7T77164 O 1 30

45 5C76048 O 1 30

46 2AM0483 O 1 30

47 7T39939 O 1 30

48 7T46697 O 1 30

49 7T51860 O 1 30

50 6T38750 O 1 30

51 5T65166 O 1 30

52 8T22329 O 1 30

53 2T12568 O 1 30

54 4T49299 O 1 30

55 1SF2875 O 1 30

56 7T89494 O 1 30

57 4T85453 O 1 30

58 7T73108 O 1 30

59 3T22426 O 1 30

60 6T71106 O 1 30

61 7T90876 O 1 30

62 4T90156 O 1 30

63 5T49462 O 1 30

64 5T47735 O 1 30

65 3A36455 O 1 30

Průzkum parkování vozidel metodou zápisu RZ (SPZ)

Název lokality Hl. Nádraží, oblast B Počasí: Mlha, 2C

Datum průzkumu 28.2.2013 Číslo listu

Doba průzkumu 08:00‐10:00, 16:30‐18:30 Jméno sčítače: Heřmanský Marek

Interval průzkumu 30min

Vozidlo Časový inteval (čas pochůzky se zápisem RZ) Pozn.
Doba 

parkování
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66 7T78942 O 1 30

67 3T90958 O 1 30

68 3T15381 O 1 30

69 1T39079 O 1 30

70 8T57605 O 1 30

71 2T59339 O 1 30

72 1T34195 O 1 30

73 3T82941 O 1 30

74 7T88223 O 1 30

75 2T42397 O 1 30

76 KTO6RZE O 1 1 GB 60

77 6T32657 O 1 1 60

78 4T28347 O 1 1 60

79 5T47710 O 1 1 60

80 7T31938 O 1 1 60

81 5T19302 O 1 1 60

82 1T70272 O 1 1 1 90

83 8T36878 O 1 1 1 90

84 1T97477 O 1 1 1 90

85 6T15463 O 1 1 1 90

86 4T34260 O 1 1 1 1 120

87 7A12597 O 1 1 1 1 120

88 1T06064 O 1 1 1 1 120

89 4T90443 O 1 1 1 1 120

90 3T13391 O 1 1 1 1 120

91 5T90861 O 1 1 1 1 120

92 3T29574 O 1 1 1 1 120

93 6T69978 O 1 1 1 1 120

94 5T30031 O 1 1 1 1 120

95 6T69418 O 1 1 1 1 120

96 3T28242 O 1 1 1 1 120

97 4M89331 O 1 1 1 1 120

98 6T38892 O 1 1 1 1 120

99 4T72237 O 1 1 1 1 120

100 2T71457 O 1 1 1 1 120

101 6T69658 O 1 1 1 1 120

102 1AP4737 O 1 1 1 1 120

103 3T98338 O 1 1 1 1 120

104 5T30051 O 1 1 1 1 120

105 7T31938 O 1 1 1 1 120

106 5T78286 O 1 1 1 1 120

107 1T35883 O 1 1 1 1 1 150

108 7T23330 O 1 1 1 1 1 150

109 3T58565 O 1 1 1 1 1 150

110 6T61416 O 1 1 1 1 1 1 180

111 2T17280 O 1 1 1 1 1 1 1 210

112 7T88823 O 1 1 1 1 1 1 1 210

113 7T17865 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

114 OSC1784 O 1 1 1 1 1 1 1 1 INV. 240

115 5T61574 D 1 1 1 1 1 1 1 1 INV. 240

116 7T60583 D 1 1 1 1 1 1 1 1 INV. 240

117 2U43512 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

118 5T15544 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

119 2T06402 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

120 7T28118 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

121 1T11546 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

38 42 40 40 38 31 34 27
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Tab. B.3 – Průzkum parkování, oblast C 

 

RZ (SPZ) druh 8:00‐8:30 8:30‐9:00 9:00‐9:30 9:30‐10:00 16:30‐17:00 17:00‐17:30 17:30‐18:00 18:00‐18:30 ‐

1 4T89312 O 1 30

2 5T53409 O 1 30

3 OVY58‐99 O 1 30

4 6T73096 O 1 30

5 5T89155 O 1 30

6 5A54485 O 1 30

7 7T14407 O 1 30

8 3T49052 O 1 30

9 6T67192 O 1 30

10 8T37740 O 1 30

11 6T42719 O 1 30

12 5T75810 O 1 30

13 4T34215 O 1 30

14 1AM2381 O 1 30

15 7T50586 O 1 30

16 7T12348 O 1 30

17 1T95249 O 1 30

18 4T42370 O 1 30

19 3T98290 O 1 30

20 8T21161 O 1 30

21 7T40266 O 1 1 ZÁKAZ 60

22 5T90832 O 1 1 60

23 1T12310 O 1 1 60

24 4T93862 O 1 1 60

25 5T11798 O 1 1 1 90

26 CA1981HC O 1 1 1 BG 90

27 6B0546 O 1 1 1 1 ZÁKAZ 120

28 4T52584 O 1 1 1 1 ZÁKAZ 120

29 7T03827 O 1 1 1 1 ZÁKAZ 120

30 3T11480 O 1 1 1 1 120

31 8T30637 O 1 1 1 1 120

32 8T03295 O 1 1 1 1 120

33 4T25583 O 1 1 1 1 ZÁKAZ 120

34 3T85876 O 1 1 1 1 120

35 2T23142 O 1 1 1 1 120

36 6T90576 O 1 1 1 1 120

37 7T23477 O 1 1 1 1 120

38 3T74530 O 1 1 1 1 120

39 6T67175 O 1 1 1 1 120

40 8T57538 O 1 1 1 1 INV. 120

41 5T61336 O 1 1 1 1 120

42 OSB13‐58 O 1 1 1 1 120

43 7T97433 O 1 1 1 1 120

44 OVX00‐93 O 1 1 1 1 120

45 5T54724 O 1 1 1 1 120

46 6T61579 O 1 1 1 1 120

47 2T71091 O 1 1 1 1 120

48 5T74941 O 1 1 1 1 120

49 7T30940 O 1 1 1 1 120

50 7T56402 O 1 1 1 1 120

51 3T27351 O 1 1 1 1 120

52 1T18216 O 1 1 1 1 120

53 7T93717 O 1 1 1 1 120

54 8T37636 O 1 1 1 1 120

55 7T00914 O 1 1 1 1 120

56 4Z40027 O 1 1 1 1 120

57 7T60312 O 1 1 1 1 120

58 6T58039 O 1 1 1 1 120

59 3T51465 O 1 1 1 1 120

60 OVR75‐91 O 1 1 1 1 120

61 5T73481 O 1 1 1 1 120

62 4A45990 O 1 1 1 1 120

63 OPL36‐06 O 1 1 1 1 120

64 7T21418 O 1 1 1 1 120

65 4T11622 O 1 1 1 1 1 150

Průzkum parkování vozidel metodou zápisu RZ (SPZ)

Název lokality Hl. Nádraží, oblast C Počasí: Mlha, 2C

Datum průzkumu 28.2.2013 Číslo listu

Doba průzkumu 08:00‐10:00, 16:30‐18:30 Jméno sčítače: Heřmanský Marek

Interval průzkumu 30min

Vozidlo Časový inteval (čas pochůzky se zápisem RZ) Pozn.
Doba 

parkování
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66 3AE9101 O 1 1 1 1 1 150

67 3AE3843 O 1 1 1 1 1 ZÁKAZ 150

68 7T26143 O 1 1 1 1 1 1 ZÁKAZ 180

69 6T02459 O 1 1 1 1 1 1 ZÁKAZ 180

70 7T47018 O 1 1 1 1 1 1 180

71 7T60311 O 1 1 1 1 1 1 1 210

72 8T58662 O 1 1 1 1 1 1 1 ZÁKAZ 210

73 OVS27‐16 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

74 1T19607 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

75 4T13443 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

76 7T40545 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

77 2AS1244 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

78 OPK77‐75 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

79 3T53602 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

80 4T56963 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

81 2AP3913 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

82 1M29757 O 1 1 1 1 1 1 1 1 240

52 55 54 58 30 25 21 18
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Návrh parkovacích a odstavných stání dle normy   

Návrh parkovacích a odstavných stání v oblasti A (P+R) 

- návrh na běžný typ vozidel O2 

- stupeň automobilizace v Ostravě – 1:2,65 (údaj z roku 2011) 

- součinitel vlivu stupně automobilizace je tedy ka = 0,95 (čl. 14.1.11 normy ČSN 73 6110) 

- Ostrava je městem nad 50 tisíc obyvatel, přičemž v místě parkoviště je z důvodu návaznosti 

na přestupní uzel dobrá kvalita dostupnosti, uvažuji tedy stupeň úrovně dostupnosti = 3  

a charakter území B (tab. 31 a 32 normy ČSN 73 6110) 

- z výše uvedených údajů vyplývá, že součinitel redukce počtu stání kp = 0,6 (tab. 30 normy 

ČSN 73 6110) 

- z normy ČSN 73 6425-2 na navrhování přestupních uzlů byly odečteny (tab. 5.6) následující 

hodnoty potřebných parkovacích míst pro přestupní uzel regionálního významu:  

 Systém P+R…20 míst 

- následujícího vzorce normy ČSN 73 6101 není účelné použít, jelikož by výsledné číslo bylo 

již menší, nežli minimální požadovaný počet míst, který činí pro parkoviště P+R 20 míst. 

N = Oo . ka  + Po . ka  . kp                                             /B.1/ 

‐ N je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu nebo území, 

‐ Oo  je základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6. ČSN 73 6110 při stupni 

automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, 

‐ Po je základní počet parkovacích stání podle čl. 14.1.6. ČSN 73 6110, 

‐ ka součinitel vlivu stupně automobilizace. 

‐ kp součinitel redukce počtu stání, určený sloupcem charakteru území A, B, C dle  

tab. 31. normy ČSN 73 6110  

- v řešené lokalitě je tedy nutné zajistit minimálně 20 parkovacích míst typu P+R (stávající 

počet míst je 83), nicméně toto číslo je velmi poddimenzováno a směrodatným údajem bude 

přepočet z údajů sčítaných ve špičkové hodině 
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Návrh parkovacích a odstavných stání v oblasti B (Hlavní parkoviště nádraží) 

- návrh je obdobný tomu předešlému, s tím rozdílem, že parkoviště již využívají pro svůj 

výkon (potřebu) vozidla taxislužby, vozidla Policie ČR a krátkodobě zajíždějící řidiči ve 

formě parkoviště K+R 

- z normy ČSN 73 6425-2 na navrhování přestupních uzlů byly odečteny (tab. 5.6) následující 

hodnoty potřebných parkovacích míst pro přestupní uzel regionálního významu:  

 Systém P+R…20 míst 

 Systém K+R…3 místa 

 Vozidla taxislužby…3 místa 

 

- vzorce /B.1/ není účelné použít, jelikož by výsledné číslo bylo již menší nežli minimální 

požadovaný počet míst, který činí celkově 26 míst 

- v řešené lokalitě je tedy nutné zajistit minimálně 26 parkovacích míst (stávající počet míst je 

45), nicméně toto číslo je velmi poddimenzováno a směrodatným údajem bude přepočet 

z údajů sčítaných ve špičkové hodině a požadavků zmíněných institucí 

 

Návrh parkovacích a odstavných stání v oblasti C (Nejbližší obytný blok umožňující 

parkování vozidel cestujících) 

 

- Ostrava je městem nad 50tis. obyvatel, přičemž v místě parkoviště je z důvodu blízké 

zastávky MHD (Nám. Svatopluka Čecha) dobrá kvalita dostupnosti, uvažuji tedy stupeň 

úrovně dostupnosti = 3 a charakter území B (zastávka tramvaje a trolejbusu vzdálena 

 cca 1 - 2 min. chůze) 

- v řešené lokalitě se nacházejí kancelářské prostory s kancelářskou plochou cca 3100 m2, tzn. 

103 parkovacích míst (72 krátkodobých a 31 dlouhodobých stání) 

- dále je zde nutné započítat hotel na Nádražní ulici s kapacitou 55 lůžek  

(tzn. 18 parkovacích dlouhodobých stání) 

- polikliniku, u které je nutné zajistit min. 9 parkovacích míst (6 dlouhodobých  

a 3 krátkodobé) 

          N = Oo . ka  + Po . ka  . kp                                               /B.1/ 

N = 0*0,95  + (103+18+9)*0,95*0,6 

N = 75 míst 
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Tab. B.4 – Využití kapacity parkoviště vzhledem k denní době 

- v řešené lokalitě je tedy nutné zajistit minimálně 75 parkovacích míst, přičemž se ve 

stávající lokalitě nachází 52 míst (je nutno zajistit 23 parkovacích míst). Nicméně 

směrodatným údajem bude přepočet z údajů sčítaných ve špičkové hodině. 

Vyhodnocení dat sčítaných průzkumem dopravy 

- pro konkrétní návrh parkovacích a odstavných stání vycházím z návrhového období 25 let 

- pro tento rok stanovím vývoj automobilizace pomocí prognózy extrapolace dosavadních dat: 

tzv. extrapolací lineární funkce. 

- jedná se o nejjednodušší prognostickou metodu, metoda nezohledňuje předpokládanou 

degresi blížící se období saturace (vhodnější by byla metoda extrapolace nelineární funkce) 

 

Oblast A 
 

 8:00-
8:30 

8:30-
9:00 

9:00-
9:30 

9:30-
10:00 

16:30-
17:00 

17:00-
17:30 

17:30-
18:00 

18:00-
18:30 

Počet vozidel 34 35 36 37 36 33 33 29 
Kap. Parkoviště 83 83 83 83 83 83 83 83 
Využití v % 41 42 43 45 43 40 40 35 
Z toho v zákazu 2 2 2 2 0 0 0 0 

 
Oblast B 

 
 8:00-

8:30 
8:30-
9:00 

9:00-
9:30 

9:30-
10:00 

16:30-
17:00 

17:00-
17:30 

17:30-
18:00 

18:00-
18:30 

Počet vozidel 38 42 40 40 38 31 34 27 
Kap. Parkoviště 45 45 45 45 45 45 45 45 
Využití v % 84 93 89 89 84 69 76 60 
Z toho v zákazu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Oblast C 

 
 8:00-

8:30 
8:30-
9:00 

9:00-
9:30 

9:30-
10:00 

16:30-
17:00 

17:00-
17:30 

17:30-
18:00 

18:00-
18:30 

Počet vozidel 52 55 54 58 30 25 21 18 
Kap. Parkoviště 52 52 52 52 52 52 52 52 
Využití v % 100 106 104 112 58 48 40 35 
Z toho v zákazu 7 9 7 7 4 4 2 2 
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Tab. B.5 – Určení rozptylu od průměrné půlhodiny obsazení parkoviště  

Určení obsazení parkovacích stání v průměrné půlhodině 

Oblast A 

/B.2/ 

 

Oblast B 

 

 

Oblast C 

 

 

M0,5h   -  množství zaparkovaných vozidel v průměrné půlhodině 

Mi0,5h  -  množství zaparkovaných vozidel v i-té půlhodině 

n           - počet půlhodinových intervalů 

 
Oblast A 

parametr sedlo průměr špička 
počet vozidel 29 34 37 
% z průměru 85 100 108 
odchylka od průměru v % -15 0 8 

 
Oblast B 

parametr sedlo průměr špička 
počet vozidel 27 36 42 
% z průměru 74 100 116 
odchylka od průměru v % -26 0 16 

 
Oblast C 

parametr sedlo průměr špička 
počet vozidel 18 39 58 
% z průměru 46 100 148 
odchylka od průměru v % -54 0 48 

 

hvoz
n

M
M

hi

n

i
h 5,0/36

8

27343138404042385,0,
1

5,0 





 

hvoz
n

M
M

hi

n

i
h 5,0/39

8

18212530585455525,0,
1

5,0 





 

hvoz
n

M
M

hi

n

i
h 5,0/34

8

29333336373635345,0,
1

5,0 
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Tab. B.6 – Rozdělení zaparkovaných vozidel dle délky doby parkování v průběhu 

měřeného období (průměr) 

Oblast A 
 

8:00-
8:30 

8:30-
9:00 

9:00-
9:30 

9:30-
10:00 

16:30-
17:00 

17:00-
17:30 

17:30-
18:00 

18:00-
18:30 

Park. 
Krátkodobé 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Park. 
Dlouhodobé 

12 12 12 12 7 4 4 0 

Odstavení 22 23 24 25 29 29 29 29 
Celkem 34 35 36 37 36 33 33 29 

 
Oblast B 

 
8:00-
8:30 

8:30-
9:00 

9:00-
9:30 

9:30-
10:00 

16:30-
17:00 

17:00-
17:30 

17:30-
18:00 

18:00-
18:30 

Park. 
Krátkodobé 

9 11 8 8 19 14 15 9 

Park. 
Dlouhodobé 

20 22 23 23 10 8 10 9 

Odstavení 9 9 9 9 9 9 9 9 
Celkem 38 42 40 40 38 31 34 27 

 
Oblast C 
 

8:00-
8:30 

8:30-
9:00 

9:00-
9:30 

9:30-
10:00 

16:30-
17:00 

17:00-
17:30 

17:30-
18:00 

18:00-
18:30 

Park. 
Krátkodobé 

6 5 4 8 4 2 2 0 

Park. 
Dlouhodobé 

36 39 39 39 15 12 8 7 

Odstavení 10 11 11 11 11 11 11 11 
Celkem 52 55 54 58 30 25 21 18 
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Tab. B.7 – Rozdělení zaparkovaných vozidel dle délky doby parkování ve špičkové hodině 
z měřeného období 

Tab. B.8 – Základní tabulka vstupních údajů růstu automobilizace pro dosazení žádané 
prognózy 

 
Oblast A 

 
špičková půlhodina 9:30 

Celkem 37=100% 
Krátkodobé 0 Dlouhodobé 12 Odstaveno 25 

Krátkodobé 0% Dlouhodobé 32% Odstaveno 68% 
 

Oblast B 
 

špičková půlhodina 8:30 
Celkem 42=100% 

Krátkodobé 11 Dlouhodobé 22 Odstaveno 9 
Krátkodobé 26% Dlouhodobé 52% Odstaveno 22% 

 
Oblast C 

 
špičková půlhodina 9:30 

Celkem 58=100% 
Krátkodobé 8 Dlouhodobé 39 Odstaveno 11 

Krátkodobé 14% Dlouhodobé 67% Odstaveno 19% 
 

 

Rok 
Počet vozidel 
(V tis./24 hod) 

Substituovaný rok k roku 
2003 

Pomocné hodnoty 

i y x x2 x.y 
2003 96288 0 0 0 
2004 101310 1 1 101310 
2005 104930 2 4 209860 
2006 108302 3 9 324906 
2007 114122 4 16 456488 
2008 121299 5 25 606495 
2009 122641 6 36 735846 
2010 124834 7 49 873838 
2011 127099 8 64 1016792 
Σ 1020825 36 204 4325535 
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Prognóza počtu parkovacích stání a vozidel s výhledem na 25 let (rok 2038) 

stanovení koeficientů a, b 

n – počet sledovaných let (v tomto případě n = 9) 

y = a + b . x                                                    /B.3/ 

y38 = a + b . x38  

 y38 = 97,276 + 4,03725 . 22,75 = 189,12344 

 

                     1         
a = ------  (S yi -  b . S xi )                                           /B.4/   

                           n        
                                                  1                                            
                                           a = ---- (1020825 - 4037,25 . 36) = 97276 
                                                  9 
 

n . S xi  . yi  -  S xi  . S yi 

            b = --------------------------------                                              /B.5/   
n . S xi

2       -  (S xi)
2 

9 . 4325535 – 36 . 1020825 
b = ---------------------------------- = 4037,25 

9 - 204 - 1296 
stanovení prognózy pro rok 2038 

n – rozdíl let mezi počátečním rokem měření a rokem prognózy 

yn = a + b . xn                                                                            /B.3/ 

z toho vyplývá : 

x38  = 2038 – 2003 = 35 

y38 = 97276 + 4037,25 . 35 = 238579,75 

y13 = 97276 + 4037,25 . 10 = 137648,50 

y = y38/ y13=238579,75 / 137648,50 = 1,73 

 

Degresní koeficient pro rok 2038 je (- 0,35 . 35); po úpravě:   

xn = n  - 0,01n . n                                                     /B.6 

x38 = 35  - 0,35 . 35 =  22,75 
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Tab. B.9 – Bilance počtu parkovacích a odstavných stání použitých ve variantě A 

 
 Oblast A 
 

  Současný stav Výhled v roce 2038 Etapa 
Krátkodobé parkování 0 0 

původní stavDlouhodobé parkování 12 21 
Dlouhodobé odstavení 25 43 
Celkem 37 64 83 
 
Oblast B 
 

  Současný stav Výhled v roce 2038 Etapa 
Krátkodobé parkování 11 19 

  
Dlouhodobé parkování 22 38 
Dlouhodobé odstavení 9 16 
Celkem 42 73 95 
 
Oblast C 
 

 
 

  Současný stav Výhled v roce 2038 Etapa 1 Etapa 2
Krátkodobé parkování 8 14 

    
Dlouhodobé parkování 39 67 
Dlouhodobé odstavení 11 19 
Celkem 58 100 64 14 
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Obr. C.1 – Parkoviště P+R v oblasti A

Obr. C.2 – Hlavní parkoviště nádraží v oblasti B 
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Obr. C.3 – Stávající parkoviště na ul. Skladištní 

Obr. C.4 – Pohled na budoucí počátek prodloužené ul. Skladištní  
(budova pošty vlevo) 
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Obr. C.5 – Bývalá průmyslová hala uvažovaná pro zřízení muzea dopravy DPO 

Obr. C.6 – Pohled na trolejbusovou smyčku, v pozadí výpravní budova nádraží 
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Obr. C.7 – Nástupní zastávka tramvaje, výstupní zastávka trolejbusu 

Obr. C.8 – Detail nástupní hrany tramvajového nástupiště  
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Obr. C.9 – Rekonstruované hlavní parkoviště v oblasti B  

Obr. C.10 – Zrekonstruované parkoviště na ul. Skladištní  
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Obr. C.11 – Odstavná plocha resp. obratiště autobusů na ul. Skladištní během 
rekonstrukce 

Obr. C.12 – Vyměněný kryt tramvajové smyčky  
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Obr. C.13 – Výstupní ostrůvek trolejbusové smyčky během rekonstrukce

Obr. C.14 – Trolejbusová smyčka během rekonstrukce 
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Tab. D.1 – Rozšíření průjezdného průřezu v obloucích koleje [2] 

Poloměr oblouku    Celkové rozšíření vnější   Celkové rozšíření vnitřní

osy koleje    části průjezdného průřezu   části průjezdného průřezu 

R [m] δa [mm] s + δa [mm] δi [mm] s + δi [mm] 

25,00 530 2280 235 1985 

26,00 515 2265 225 1975 

26,60 505 2255 220 1970 

27,84 480 2230 210 1960 

30,00 440 2190 185 1935 

31,50 425 2175 175 1925 

31,53 425 2175 175 1925 

40,00 330 2080 125 1875 

45,13 290 2040 105 1855 

50,00 260 2010 85 1835 

56,68 235 1985 75 1825 

60,00 225 1975 65 1815 

63,14 215 1965 60 1810 

74,68 170 1920 40 1790 

98,35 120 1870 15 1765 

100,00 115 1865 10 1760 

101,50 115 1865 10 1760 

300,00 20 1770 0 1750 

500,00 10 1760 0 1750 

Kde:  δa: Rozšíření vnější části průjezdného průřezu oblouku 

δi: Rozšíření vnitřní části průjezdného průřezu oblouku 

s:   Poloviční šířka průjezdného průřezu v přímé koleji (s = 1750 mm) 
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Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč) 

Zemní práce   

Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů  ks 16,00 2 280,00 36 480,00

Zatravnění m2 1 400,00 12,00 16 800,00

Odstranění podkladu, kam.drcené tl.40 cm  m2 4 840,00 487,00 2 357 080,00

Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km m3 210,00 300,50 63 105,00
Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 10 km, uložení na 
skládku m3 5 350,00 510,00 2 728 500,00

Frézování krytu stávající komunikace, tl.5 cm  m2 4 840,00 72,00 348 480,00

Svislé a kompletní konstrukce   

Označník zastávky ks 6,00 1 214,00 7 284,00

Přístřešek GRIMIKA, 3 modulový  ks 5,00 130 000,00 650 000,00

Komunikace   

Komunikace střední z asfaltobetonu  m2 7 060,00 1 597,00 11 274 820,00

Komunikace z dlažby zámkové; podklad štěrkopísek m2 5 880,00 1 250,00 7 350 000,00

Dlažba červená přírod.; pro nevidomé; SLP vodící linie; včetně pokládky  m2 43,00 960,00 41 280,00

Odstranění stávajícího kolejového svršku  m 498,00 7 185,00 3 578 130,00

Zřízení kolejového svršku m 357,00 12 100,00 4 319 700,00

Předznačení vodorovného dopravního značení  m 2 551,00 3,60 9 183,60

Vodorovné dopravní značení 12,5 cm; střík.barvou  m 1 210,00 18,50 22 385,00

Vodorovné dopravní značení š.25 cm; střík.barvou  m 1 140,00 36,40 41 496,00

Vodorovné dopravní značení střík.barvou proužků š.50 cm  m 201,00 73,00 14 673,00

Vodorovné dopravní značení - směrové šipky ks 6,00 2 712,00 16 272,00

Vodorovné dopravní značení - nápis na vozovce ks 2,00 2 543,00 5 086,00

Krátká optická psychlogická brzda m2 16,00 1 500,00 24 000,00

Svislé dopravní značení  ks 46,00 1 450,00 66 700,00

Svislé dopravní značení dodatkové  ks 19,00 812,00 15 428,00

Dlažba červená přírod.; pro nevidomé  m2 108,00 502,00 54 216,00
Osazení bezbariérového bet. obrubníku zastávky CSB-HK; včetně lože a 
obrubníku m 106,00 2 000,00 212 000,00

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5; včetně obrubníku m 440,00 204,50 89 980,00

Osazení obruby z kostek velkých; lože betonové BP 12,5 ; včetně obrubníku m 1 120,00 209,50 234 640,00

Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla; včetně nátěru, zábradlí m 139,00 500,00 69 500,00

Bourání konstrukcí   

Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí  ks 40,00 45,30 1 812,00

Elektromontáže         

Trolejové vedení, včetně stožárů  m 315,00 22 000,00 6 930 000,00

Městský mobiliář   

Lavička vym/dřevo opěr 1500/700/850 Brož Romance  ks 9,00 5 540,00 49 860,00
* není započten přesun hmot (materiálů) a jejich uskladnění, přeložky inženýrských sítí, 
osvětlení komunikací 

Σ = 40 629 000,00 Kč 

(bez DPH) 

 

 

 

 

 

Tab. E.1 – Zjednodušený rozpočet varianty A  
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Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč) 

Zemní práce   

Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů  ks 13,00 2 280,00 29 640,00

Zatravnění m2 2 170,00 12,00 26 040,00

Zasazení stromu, včetně stromu ks 5,00 1 800,00 9 000,00

Zasazení keřů, včetně keřů ks 7,00 900,00 6 300,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 296,00 58,40 17 286,40

Odstranění podkladu, kam.drcené tl.40 cm  m2 612,00 487,00 298 044,00

Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km m3 158,00 300,50 47 479,00
Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 10 km, uložení na 
skládku m3 4 969,00 510,00 2 534 190,00

Svislé a kompletní konstrukce   

Zastřešení hladkými plechy Lindab m2 534,00 719,00 383 946,00
Sloup ŽB B 12,5, D 40cm; h 3 m; včetně bednění a odbednění, základu, 
výztuž 90 kg/m3 ks 18,00 12 658,00 227 844,00

Označník zastávky ks 6,00 1 214,00 7 284,00

Komunikace   

Komunikace střední z asfaltobetonu  m2 528,00 1 597,00 843 216,00

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 303,00 32,70 9 908,10

Dlažba červená přírod.; pro nevidomé  m2 85,00 502,00 42 670,00

Komunikace z dlažby zámkové; podklad štěrkopísek m2 1 664,00 1 250,00 2 080 000,00
Dlažba červená přírod.; pro nevidomé; SLP vodící linie; včetně 
pokládky  m2 9,50 960,00 9 120,00

Odstranění stávajícího kolejového svršku  m 498,00 7 185,00 3 578 130,00

Zřízení kolejového svršku m 1 449,00 12 100,00 17 532 900,00

Zřízení časového ostrůvku - 1,00 
1 000 

000,00 1 000 000,00

Tramvajová výhybka; včetně osazení ks 8,00 900 000,00 7 200 000,00

Předznačení vodorovného dopravního značení  m 1 665,00 3,60 5 994,00

Vodorovné dopravní značení 12,5 cm; střík.barvou  m 938,00 18,50 17 353,00

Vodorovné dopravní značení 25 cm; střík.barvou  m 498,00 36,40 18 127,20

Vodorovné dopravní značení střík.barvou proužků š.50 cm  m 229,00 73,00 16 717,00

Vodorovné dopravní značení - nápis na vozovce ks 8,00 2 543,00 20 344,00

Svislé dopravní značení  ks 84,00 1 450,00 121 800,00

Svislé dopravní značení dodatkové  ks 20,00 812,00 16 240,00
Osazení bezbariérového bet. obrubníku zastávky CSB-HK; včetně lože a 
obrubníku m 70,00 2 000,00 140 000,00

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5; včetně obrubníku m 501,00 204,50 102 454,50
Osazení obruby z kostek velkých; lože betonové BP 12,5;; včetně 
obrubníku m 485,00 209,50 101 607,50
Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla; včetně nátěru, 
zábradlí  m 87,00 500,00 43 500,00

Bourání konstrukcí   

Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí  ks 20,00 45,30 906,00

Elektromontáže   

Trolejové vedení, včetně stožárů  m 1 250,00 22 000,00 27 500 000,00

Městský mobiliář   

Lavička vym/dřevo opěr 1500/700/850 Brož Romance  ks 17,00 5 540,00 94 180,00
* není započten přesun hmot (materiálů) a jejich uskladnění, přeložky inženýrských sítí, osvětlení komunikací, 
úpravy průmyslové haly, demolice budov 

Σ = 64 083 000,00 Kč 

(bez DPH)

Tab. E.2 – Zjednodušený rozpočet varianty B  
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Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč) 

Zemní práce   

Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů  kus 13,00 2 280,00 29 640,00

Zatravnění m2 2 225,00 12,00 26 700,00

Zasazení stromu, včetně stromu kus 9,00 1 800,00 16 200,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 268,00 58,40 15 651,20

Odstranění podkladu, kam.drcené tl.40 cm  m2 2 017,00 487,00 982 279,00

Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km m3 112,00 300,50 33 656,00

Frézování krytu stávající komunikace, tl.5 cm  m2 192,00 72,00 13 824,00

Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku m3 4 325,00 510,00 2 205 750,00

Svislé a kompletní konstrukce         

Přístřešek GRIMIKA, 3 modulový  kus 1,00 130 000,00 130 000,00

Označník zastávky kus 2,00 1 214,00 2 428,00

Komunikace         

Komunikace střední z asfaltobetonu  m2 1 509,00 1 597,00 2 409 873,00

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 348,00 32,70 11 379,60

Dlažba červená přírod.; pro nevidomé  m2 73,00 502,00 36 646,00

Komunikace z dlažby zámkové; podklad štěrkopísek m2 878,00 1 250,00 1 097 500,00

Dlažba červená přírod.; pro nevidomé; SLP vodící linie; včetně pokládky  m2 24,00 960,00 23 040,00

Odstranění stávajícího kolejového svršku  m 670,00 7 185,00 4 813 950,00

Zřízení kolejového svršku m 1 538,00 12 100,00 18 609 800,00

Tramvajová výhybka; včetně osazení kus 12,00 900 000,00 10 800 000,00

Předznačení vodorovného dopravního značení  m 1 196,00 3,60 4 305,60

Vodorovné dopravní značení 12,5 cm; střík.barvou  m 584,00 18,50 10 804,00

Vodorovné dopravní značení š.25 cm; střík.barvou  m 461,00 36,40 16 780,40

Vodorovné dopravní značení střík.barvou proužků š.50 cm  m 151,00 73,00 11 023,00

Vodorovné dopravní značení - nápis na vozovce kus 8,00 2 543,00 20 344,00

Svislé dopravní značení  kus 42,00 1 450,00 60 900,00

Svislé dopravní značení dodatkové  kus 10,00 812,00 8 120,00
Osazení bezbariérového bet. obrubníku zastávky CSB-HK; včetně lože a 
obrubníku m 65,00 2 000,00 130 000,00

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5; včetně obrubníku m 340,00 204,50 69 530,00

Osazení obruby z kostek velkých; lože betonové BP 12,5 ; včetně obrubníku m 615,00 209,50 128 842,50

Bourání konstrukcí         

Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí  kus 7,00 45,30 317,10

Elektromontáže         

Trolejové vedení, včetně stožárů  m 1 210,00 22 000,00 26 620 000,00

Městský mobiliář         

Lavička vym/dřevo opěr 1500/700/850 Brož Romance  kus 8,00 5 540,00 44 320,00
* není započten přesun hmot (materiálů) a jejich uskladnění, přeložky inženýrských sítí, osvětlení komunikací, 
úpravy průmyslové haly, demolice budov 
 

Σ = 68 384 000,00 Kč 

(bez DPH) 

 

 

Tab. E.3 – Zjednodušený rozpočet varianty C  
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Název položky MJ cena / MJ 

Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo m2 14,30 

Rozebrání koleje na pražcích s výplní boků  m 171,00 

Odstranění podložky pod podkladnicí nebo patou  kus 10,40 

Odstranění podkladnice z koleje všech tvarů  kus 14,10 

Odstranění pražců pod kolejí, z předpjat. betonu  kus 49,50 

Odstranění skříně pro výhybková táhla do 5 m  kus 366,00 

Řez příčný žlábkové kolejnice plamenem  kus 226,00 

Odstranění lože z kameniva  m3 863,00 

Rozebrání rozvětvení na dř. pražcích s výplní boků  m 384,00 

Odstranění asfaltové zálivky od 3 x 5 do 4 x 8 cm  m 4,60 

Odstranění troleje  m 5 681,00 

Odstranění sloupu trakčního vedení  kus 3 652,00 

 

 

Název položky MJ cena / MJ 

Podkladní vrstva pro novou kolej ze štěrkodrti tl. 40 cm m3 826,00 

Deska z betonu prostého B 10 tl. 10 cm m3 2 455,00 

Kladení tramvajových panelů ŽB  kus 1 961,00 

Příplatek za zřízení koleje v oblouku o r do 40 m  m 504,00 

Pás na desce pod patou kolej., pryžový tl.3-5 mm  kus 782,00 

Tramvajový panel DZP 220/396 - 2 drážkový  kus 20 562,00 

Vyrovnání koleje  m 1 080,00 

Svar žlábkových kolejnic elektrický s příložkou  kus 5 585,00 

Vrtání otvoru ve stojině kolejnic D od 20 do 40 mm  kus 176,50 

Řez příčný žlábkové kolejnice pilou  kus 530,00 

Obroušení povrchu kolejnic jízdou brousícího vozu  km 55,80 

Montáž odvodnění žlaby s bet. Deskami kus 3 030,00 

Zálivka asfaltová podél kolejnic 3 x 5 cm  m 65,40 

Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic  km 469,00 

Spojka pro žlábkové kolejnice NT3 dl.1000 vnější  kus 722,00 

Spojka pro žlábkové kolejnice NT3 dl.1000 vnitřní  kus 670,00 

Kolejnice tramvaj. žlábková NT3 60kg/m (1T=27 560kč) m 1 654,00 

Tab. E.5 – Započítané položky rozpočtu při zřizování koleje  

Tab. E.4 – Započítané položky rozpočtu při odstraňování koleje  
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Docházková vzdálenost (m) 
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Autobus (centrum)   120 95 50 90 100 250 105 275 120 140
Autobus (Hlučín) 120   140 100 105 90 300 155 250 170 190
Trolejbus (centrum) 95 140   60 105 120 225 105 290 115 95 
Trolejbus (PU - konečná) 50 100 60   70 80 200 60 260 75 90 
Tramvaj (centrum) 90 105 105 70   85 270 120 260 140 160
Tramvaj (Hlučín) 100 90 120 80 85   290 140 240 160 170
Statická doprava (oblast A) 250 300 225 200 270 290       170 190
Statická doprava (oblast B) 105 155 105 60 120 140       25 80 
Statická doprava (oblast C) 275 250 290 260 260 240       330 340
Parkoviště K+R 120 170 115 75 140 160 170 25 330   80 

Železniční doprava (VB) 140 190 95 90 160 170 190 80 340 80   
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Autobus (centrum)   2,4 1,9 1,0 1,8 2,0 5,0 2,1 5,5 2,4 2,8
Autobus (Hlučín) 2,4   2,8 2,0 2,1 1,8 6,0 3,1 5,0 3,4 3,8
Trolejbus (centrum) 1,9 2,8   1,2 2,1 2,4 4,5 2,1 5,8 2,3 1,9
Trolejbus (PU - konečná) 1,0 2,0 1,2   1,4 1,6 4,0 1,2 5,2 1,5 1,8
Tramvaj (centrum) 1,8 2,1 2,1 1,4   1,7 5,4 2,4 5,2 2,8 3,2
Tramvaj (Hlučín) 2,0 1,8 2,4 1,6 1,7   5,8 2,8 4,8 3,2 3,4
Statická doprava (oblast A) 5,0 6,0 4,5 4,0 5,4 5,8         3,8
Statická doprava (oblast B) 2,1 3,1 2,1 1,2 2,4 2,8         1,6
Statická doprava (oblast C) 5,5 5,0 5,8 5,2 5,2 4,8         6,8
Parkoviště K+R 2,4 3,4 2,3 1,5 2,8 3,2         1,6

Železniční doprava (VB) 2,8 3,8 1,9 1,8 3,2 3,4 3,8 1,6 6,8 1,6   

Σ min.= 27 32 27 21 28 30 35 15 38 17 31 

 

Tab. F.1 – Vyhodnocení časových ztrát varianty A 
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Docházková vzdálenost (m) 
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Autobus (centrum)   70 150 60 60 5 280 80 290 90 130
Autobus (Hlučín) 70   190 100 80 65 320 95 280 105 150
Trolejbus (centrum) 150 190   110 140 150 240 130 225 160 100
Trolejbus (PU - konečná) 60 100 110   55 60 215 85 335 140 90 
Tramvaj (centrum) 60 80 140 55   60 275 60 305 80 115
Tramvaj (Hlučín) 5 65 150 60 60   310 90 290 115 130
Statická doprava (oblast A) 280 320 240 215 275 310       235 160
Statická doprava (oblast B) 80 95 130 85 60 90       30 85 
Statická doprava (oblast C) 290 280 225 335 305 290       330 310
Parkoviště K+R 90 105 160 140 80 115 235 30 330   115

Železniční doprava (VB) 130 150 100 90 115 130 160 85 310 115   
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Autobus (centrum)   1,4 3,0 1,2 1,2 0,1 5,6 1,6 5,8 1,8 2,6
Autobus (Hlučín) 1,4   3,8 2,0 1,6 1,3 6,4 1,9 5,6 2,1 3,0
Trolejbus (centrum) 3,0 3,8   2,2 2,8 3,0 4,8 2,6 4,5 3,2 2,0
Trolejbus (PU - konečná) 1,2 2,0 2,2   1,1 1,2 4,3 1,7 6,7 2,8 1,8
Tramvaj (centrum) 1,2 1,6 2,8 1,1   1,2 5,5 1,2 6,1 1,6 2,3
Tramvaj (Hlučín) 0,1 1,3 3,0 1,2 1,2   6,2 1,8 5,8 2,3 2,6
Statická doprava (oblast A) 5,6 6,4 4,8 4,3 5,5 6,2         3,2
Statická doprava (oblast B) 1,6 1,9 2,6 1,7 1,2 1,8         1,7
Statická doprava (oblast C) 5,8 5,6 4,5 6,7 6,1 5,8         6,2
Parkoviště K+R 1,8 2,1 3,2 2,8 1,6 2,3         2,3

Železniční doprava (VB) 2,6 3,0 2,0 1,8 2,3 2,6 3,2 1,7 6,2 2,3   

Σ min.= 24 29 32 25 25 26 36 13 41 16 28 

 

Tab. F.2 – Vyhodnocení časových ztrát varianty B 
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Autobus (centrum)   115 110 5 0 110 220 105 350 110 105
Autobus (Hlučín) 115   200 105 115 0 310 190 240 200 185
Trolejbus (centrum) 110 200   110 120 200 250 140 220 160 100
Trolejbus (PU - konečná) 5 105 110   5 110 220 100 310 105 100
Tramvaj (centrum) 0 115 120 5   115 220 105 350 110 105
Tramvaj (Konečná) 110 0 200 110 115   310 190 240 200 185
Statická doprava (oblast A) 220 310 250 220 220 310       250 160
Statická doprava (oblast B) 105 190 140 100 105 190       25 95 
Statická doprava (oblast C) 350 240 220 310 350 240       385 315
Parkoviště K+R 110 200 160 105 110 200 250 25 385   125

Železniční doprava (VB) 105 185 100 100 105 185 160 95 315 125   

Časové ztráty tpřesunu (min.) 
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Autobus (centrum)   2,3 2,2 0,1 0,0 2,2 4,4 2,1 7,0 2,2 2,1
Autobus (Hlučín) 2,3   4,0 2,1 2,3 0,0 6,2 3,8 4,8 4,0 3,7
Trolejbus (centrum) 2,2 4,0   2,2 2,4 4,0 5,0 2,8 4,4 3,2 2,0
Trolejbus (PU - konečná) 0,1 2,1 2,2   0,1 2,2 4,4 2,0 6,2 2,1 2,0
Tramvaj (centrum) 0,0 2,3 2,4 0,1   2,3 4,4 2,1 7,0 2,2 2,1
Tramvaj (Konečná) 2,2 0,0 4,0 2,2 2,3   6,2 3,8 4,8 4,0 3,7
Statická doprava (oblast A) 4,4 6,2 5,0 4,4 4,4 6,2         3,2
Statická doprava (oblast B) 2,1 3,8 2,8 2,0 2,1 3,8         1,9
Statická doprava (oblast C) 7,0 4,8 4,4 6,2 7,0 4,8         6,3
Parkoviště K+R 2,2 4,0 3,2 2,1 2,2 4,0         2,5

Železniční doprava (VB) 2,1 3,7 2,0 2,0 2,1 3,7 3,2 1,9 6,3 2,5   

Σ min.= 25 33 32 23 25 33 34 19 41 20 30 

 

Tab. F.3 – Vyhodnocení časových ztrát varianty C 
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Hodnota významnosti: 25% 
  Varianta A Varianta B Varianta C 
Kolejové napojení muzea dopravy   x x 
Prodloužená ul. Skladištní x x x 
Počet parkovacích míst 8 (238) 9 (246) 8 (239) 
Zastřešení 4 8 6 
Estetika 5 7 5 
Realizovatelnost 5 7 9 
Přehlednost 7 7 9 
Provozní náklady 7 6 8 
Bezpečnost cestujících v místě 
zastávek 8 8 9 

Σ bodů 44 x 52 x x 54 x x 

Bodové ohodnocení Abod.  7 9 10 

 

 

Hodnota významnosti: 25% 
Celkové časové ztráty (min.) Varianta A Varianta B Varianta C 
Autobus (centrum) 27 24 25 
Autobus (Hlučín) 32 29 33 
Trolejbus (centrum) 27 32 32 
Trolejbus (PU - konečná) 21 25 23 
Tramvaj (centrum) 28 25 25 
Tramvaj (Hlučín) 30 26 33 
Statická doprava (oblast A) 35 36 34 
Statická doprava (oblast B) 15 13 19 
Statická doprava (oblast C) 38 41 41 
Parkoviště K+R 17 16 20 
Železniční doprava (VB) 31 28 30 

Σ nejlepších časových ztrát (-) 2 6 4 

Bodové ohodnocení Bbod.  3 10 7 

 

 
Hodnota významnosti: 50% 

Ekonomická náročnost Varianta A Varianta B Varianta C 

Bodové ohodnocení Cbod.  8 7 6 

 

 

Tab. F.6 – Ekonomické vyhodnocení

Tab. F.5 – Konečné vyhodnocení časových ztrát 

Tab. F.4 – Vyhodnocení kriteriálního posouzení 
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Konečné multikriteriální vyhodnocení 

Dle vzorce:  Xkon. = Abod. . 0,25 + Bbod. . 0,25 + Cbod. . 0,50  

 

  Varianta A Varianta B Varianta C 

Vyhodnocení dle vzorce 7 8 7 

Respektování územního plánu  +   + +  + + 

Hodnocení DPO 5 8 10 

Negativa 

nenapojující 
se na 
rekonstrukci

složitá 
křižovatka, 
provozní 
náklady  

malý počet 
možných 
odstavených 
tramvají 

Pozitiva 

finanční 
stránka 

velký počet 
odstavených 
tramvají 

varianta s 
největší 
šancí na 
realizaci, 
přestupy 
hrana-hrana

 

 

Nejlépe vytvořenou variantou dle multikriteriální analýzy 

založené na mých sugestivních dojmech, finanční náročnosti, 

zhodnocení časových ztrát přestupů a hodnocení DPO je: 

 

Varianta C 

Varianta B 

Varianta A

Tab. F.7 – Konečné multikriteriální vyhodnocení 



Příloha č. 7 
 

 Příloha 7  - 1 - 
 

Obr. G.1 – Vizualizace varianty C 
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Obr. G.2 – Vizualizace varianty C 
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