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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNA ENÍ 

Zkratka   Význam 

AKM    Asfaltový koberec mastixový 

ABH    Asfaltový beton Hrubozrnný 

D    eské dráhy 

SAD    eskoslovenská státní automobilová doprava 

DL    Dlažba 

GPS    Globální triangula ní systém 

KSC    Kamenivo zpevn né cementem 

L    Pískové lože 

MZ    Mechanicky zpevn ná zemina 

OK    Obalované kamenivo 

P+R    Stání typu PARK AND RIDE 

ŠD    Št rkodr

TNV    T žká nákladní vozidla 

ZTP    Zvláš  t žké postižení 

Symbol   Význam       

a    koeficient prognózy dopravy 

b    koeficient prognózy dopravy 

K39    Prognózovaný rok 
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1 ÚVOD 

Tato práce mi byla poskytnuta u firmy Dopravní projektování spol. s r. o., která je 

zpracována na úrovni studie, avšak úzce spolupracuji s výše zmi ovanou spole ností. Naše 

další spolupráce bude spo ívat ve zpracování dokumentace pro stavební povolení.  

 Mnou ešený projekt se zabývá organizací dopravy v p ednádražním prostoru 

železni ní stanice Hranice na Morav  a autobusového nádraží Hranice. P ednádražní prostor 

v nyn jší dob  up ednost uje individuální osobní dopravu nad m stskou hromadnou 

dopravou zejména díky vysokému po tu parkovacích stání. Autobusové nádraží ve stávajícím 

stavu není zcela využíváno a po et nástupních hran je dnešní požadavky nadbyte ný. 

 Výsledek studie up ednostní m stskou hromadnou dopravu nad individuální osobní 

dopravou, což je trendem posledních let z ekologických a urbanistických d vod . 

Up ednostn ní bude vy ešeno p esunem parkovacích stání pro dlouhodobé parkování na 

plochy autobusového nádraží, s maximálním využitím plochy a optimalizací nástupních hran 

na požadovaný po et. 

 Cílem projektu je zajistit co nejefektivn jší nejekonomi t jší a nejplynulejší využití 

dopravního uzlu v Hranicích.  



2 STÁVAJÍCÍ STAV 

 M sto Hranice leží u eky Be vy na východ  Olomouckého kraje v okrese P erov. 

Katastrální území má rozlohu 5 251 ha a žije zde p ibližn  19 tisíc obyvatel [21]. ešená 

oblast se nachází na severu m sta Hranice, kde leží p estupní uzel mezi autobusovou a 

vlakovou dopravou.  

Obrázek 1 - Poloha m sta Hranice [16], [17] 

P estupní uzel mezi autobusovou a vlakovou dopravou (fialový obdélník), se skládá  

ze železni ní stanice Hranice na Morav  a úst edního autobusového nádraží Hranice. Tato dv

místa jsou od sebe vzdálena p ibližn  200 m. P ístup k železni ní stanici je zajišt n pomocí 

osobní automobilové dopravy, taxi služeb, cyklistické dopravy a dopravou p ší. 

Obrázek 2 - P estupní uzel Hranice [16] 



2.1 Základní údaje o dokumentaci 

Ú el dokumentace 

 Obsahem dokumentace bude zmapování sou asné dopravní situace p estupního uzlu 

v Hranicích. Provedení dopravního pr zkumu autobusové dopravy a obsazenosti parkovacích 

a odstavných stání. Dále navržení nového uspo ádání autobusového nádraží a p ednádražního 

prostoru, pro efektivn jší využití plochy a navržení nových parkovacích a odstavných stání 

pro výhledové období, dle platných p edpis  a norem. 

Výchozí podklady 

 Jízdní ády autobusových dopravc  2012/2013 [15], seznam p íjezd  a odjezd

autobus , p i azení stanoviš  linkám, parametry vozidel dopravc  ARRIVA MORAVA a.s., 

SAD Vsetín a.s., KRODOS BUS a.s., SAD Frýdek-Místek a.s., SAD Tišnov spol. s r.o., 

ICOM transport a.s. a FTL – First Transport Lines, a.s [18]. 

 Dopravní pr zkum statické dopravy, pohybu vozidel, taxislužby a jízdních kol. 

2.2 Charakteristika autobusového nádraží 

Kombinované úst ední autobusové nádraží s uspo ádáním nástupištních hran kolmé a 

šikmé k výpravní budov . Poloha: GPS 49°33'49.436"N, 17°44'24.737"E (Výpravní budova 

SAD) [16]. P ístupnost je zajišt na pomocí komunikací pro p ší okolo vn jšího okraje,  

na který se dostaneme z okolních míst pomoci p echodu, i navazujících komunikací. 

P ístupy na jednotlivé stanovišt  nejsou vyzna eny a nástupišt  nejsou p ístupná 

bezbariérov . 

Vymezení lokality 

Prostor autobusového nádraží je vymezen prostorami sou asného úst edního 

autobusového nádraží ve m st  Hranice, s p ipojením na ulici Nádražní, která ohrani uje 

autobusové nádraží z východu a jihu. 



2.2.1 Nástupišt

Nástupišt  kolmé k výpravní budov  (západ) – východní strana – délka 85 m – deset 

výstupn -nástupních stanoviš . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 s ozna níky, autobusy se adí 

šikm , z nástupišt  vycouvávají. 

Nástupišt  kolmé k výpravní budov  (západ) – západní strana – délka 85 m – dv

výstupn -nástupní stanovišt . 11 a 13 s ozna níky – jedno rezervní stanovišt . 12 

bez ozna níku, autobusy se adí podéln . 

Ostrovní nástupišt . 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – délka 25 m – výstupn -nástupní stanovišt

. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 s ozna níkem, autobusy se adí podéln . 

Ostrovní nástupišt . 3 – délka 25 m – rezervní stanovišt . 16 bez ozna níku, 

autobusy se adí podéln . 

Kolmé nástupišt  (východ) – po obvodu autobusového nádraží, jedno výstupn -

nástupní stanovišt . 23 s ozna níkem, autobusy se adí podéln . 

2.2.2 Vybavení 

 Za ízení 

 Kolmé nástupišt  (západ) zast ešeno, ostrovní nástupišt  a stanovišt . 23 

nezast ešena. 

 Cestující ekací na spoj vy kávají ve výpravní budov  nebo na zast ešeném nástupišti. 

Sociální za ízení a bufet se nachází ve výpravní budov .  

 Odbavení cestujících a zavazadel provád jí idi i autobus . 

Informa ní za ízení 

 Informace o p íjezdech a odjezdech autobus , rozmíst ní linek a informace o linkách 

jsou umíst ny ve výpravní budov  a p ed výpravní budovou. P íjezdy a odjezdy autobus  jsou 

dále umíst ny na každém stanovišti. 



2.3 Charakteristika p ednádražního prostoru 

P ednádražní prostor stanice Hranice na Morav  s plochami pro parkování, zásobování 

a autobusovou zastávkou. Poloha: GPS 49.5651728N, 17.7420992E (hlavní vstup  

do železni ní stanice) [16]. P ístupnost zajišt na pomocí komunikace pro p ší. P echody 

nejsou vyzna eny a p ednádražní prostor není p ístupný bezbariérov . 

Vymezení lokality 

P ednádražní prostor je vymezen ze severu budovou železni ní stanice  

Hranice na Morav  spolu s komunikací pro chodce a nástupišt m na autobusovou dopravu. 

Z jihu je lokalita vymezena železni ní tratí (vle kou). P ednádražní prostor je navázán na ulici 

Nádražní, která dále pokra uje kolem autobusového nádraží. 

2.3.1 Nástupišt  a parkovací plochy 

Nástupišt  u budovy železni ní stanice (15 m od vchodu), nástupní hrana sou ástí 

komunikace pro chodce pro 1 autobus, výstupn -nástupní, stanovišt . 1 s ozna níkem, 

autobusy se adí podéln . 

Parkovací plochy 

Plocha ur ená pro zásobování se nachází za autobusovou zastávkou, je vymezená 3mi 

parkovacími místy pro vozidla. 

Parkovací místa p ednádražního prostoru jsou využita p edevším na dlouhodobé 

parkování. Je zde 8 míst vymezeno pro vozidla taxi služby, které jsou zpoplatn ny poplatky 

za ur ité období. Dále se zde nachází 37 parkovacích míst pro ve ejné parkování bez omezení 

doby parkování, v etn  2 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zam stnanci D 

parkují na jejich pozemcích okolo železni ní stanice. 

2.3.2 Vybavení 

Prostor p ed hlavním vstupem do stanice je zast ešen, stanice obsahuje ekárnu  

pro cestující, úschovnu zavazadel, ob erstvení a sociální za ízení.  

Jízdní ády jsou vyv šeny na ozna níku u nástupišt  a poskytovány na informacích 

uvnit  železni ní stanice. Odbavení cestujících a zavazadel provád jí idi i autobus . 



3 PR ZKUM AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 

 Pr zkum autobusové dopravy v ešené lokalit  má za cíl zmapovat stávající vedené 

linky. Zjistit dopravce vedených linek, p i azení stanoviš  jednotlivým linkám, íslo a sm r 

linky, vozidla autobus  pohybujících se v této lokalit  a zjišt ní odstavování vozidel. 

 Informace o jednotlivých linkách byly zjiš ovány z ve ejn  p ístupných zdroj . 

Výsledek pr zkumu zajistí lepší p i azení stanoviš  jednotlivým linkám tak, aby 

nebyly zbyte n  p edimenzované a byla co nejefektivn ji využita plocha. 

3.1 Dopravci a vedené linky 

Dopravní obslužnost autobusového nádraží je zajiš ována linkami ve ejné linkové 

autobusové dopravy. Úst ední autobusové nádraží pro m stskou (lokální) a mezim stskou 

(regionální) dopravu je zajišt no vybranými linkami jako koncový a výchozí bod.  

Pro dálkovou (mezikrajskou) dopravu, vybrané linky mezim stské (regionální) dopravy a 

taktéž vybrané spoje m stské (lokální) dopravy jako tranzitní bod. 

Provozováno je zde celkem 38 linek, které provozují dopravci ARRIVA MORAVA 

a.s., SAD Vsetín a.s., KRODOS BUS a.s., SAD Frýdek-Místek a.s., SAD Tišnov spol. s 

r.o., ICOM transport a.s. a FTL – First Transport Lines, a.s. 

Dopravní spoje p ednádražního prostoru zajiš uje jedna linka. Autobusová zastávka 

p ed budovou železni ní stanice slouží jako koncový a výchozí bod. 

 P ehled je zpracován k platnému jízdnímu ádu 2013 (p íloha . 3) [15]. 

3.2 Stanovišt

 Na zast ešeném nástupišti slouží stanovišt  pro výstup-nástup. Ostrovní stanovišt  1, 

2, 4, 5, 6, 7 jsou z ízena jako výstupn -nástupní. Stanovišt . 12, 16, 21, 22, 23 slouží jako 

rezervní pro p ípady mimo ádných situací, nebo pro odstavení vozidla. 

 N které linky, které mají zastavovat pro výstup na stanovištích u zast ešeného 

nástupišt , zastavují individuáln  dle situace na volných ostrovních nástupištích,  

pro usnadn ní pohybu (nemusí couvat). 

 Nástupišt  p ed železni ní stanicí slouží pouze pro jednu mezim stskou linku. 

Stanovišt  je sou ástí chodníku a nachází se vedle budovy D. 



 P i azení stanoviš  jednotlivým linkám je dle platného jízdního ádu 2012/2013 [15]. 

Tabulka 1 – p i azení stanoviš  jednotlivým linkám 



3.3 Používaná vozidla 

Provozní parky dopravc  na tomto autobusovém nádraží využívají tyto druhy autobus

(uvedena obsaditelnost vozidla sezení + stání, délka vozidla). N které druhy vozidel, které 

jsou uvedeny, nejsou pravideln  nasazovány [18].

Dálkové linky 

Karosa C 734 (45+35,11.0m), C 934 (45+35, 11.3m), C 935 (45+16, 11.3m), C 954

(49+39, 11.9m), ARES (67+43, 14.9m), CROSSWAY (57+33, 12.7 m), SOR C 12 (51+36, 

11.8m), SOR C 10.5 (46+30, 10.7m), SOR C 9.5 (34+27, 9.6m). 

3.4 Odstavné plochy 

 Plochy pro odstavení vozidel nejsou vyzna eny. Autobusy odstavované  

na autobusovém nádraží jsou p edevším na okrajích nádraží, na rezervních hranách a  

p ed výpravní stanicí. Rezervní plochy, které slouží pro odstavení vozidel, jsou 12, 16 a 22 

podél nástupišt . Odstavená vozidla p ed výpravní budovou stojí kolmo k budov , p i odjezdu 

musí následn  vycouvávat. Odstavená vozidla podél autobusového nádraží jsou napravo  

od vjezdu do autobusové stanice (z ulice Nádražní jižní strana) a podél východní strany  

ve spodních ástech, kde se nachází nejmén  využívané stanovišt . Linky, které mezi 

výstupem a nástupem nek íží žádné jiné spoje, odstavují vozidlo na nástupišt , ze kterého 

v danou dobu budou odjížd t. Odstavné plochy nejsou vyzna eny vodorovným dopravním 

zna ením a vhodné místo pro odstavení vozidla si volí individuáln idi i autobus , dle jejich 

znalostí a zkušeností s autobusovým nádražím a pohybu ostatních linek. Vozidla jsou 

zamykána nebo otev ena v p ítomnosti idi e. 



3.5 Vyhodnocení pr zkumu 

 Nové uspo ádání linek vychází ze zpracovaných tabulek, vystihujících pohyb autobus

po autobusovém nádraží (p íloha . 3). Tabulky byly zpracovány ve špi kových hodinách, což 

je 5-7 hod. a 14-16 hod.. Zaznamenány byly p íjezdy a odjezdy autobus  a jejich doba 

strávená na p íslušném stanovišti. 

•  – as ozna ený v jízdních ádech pro ur itou linku [15]. 

• Rozeznání p íjezdu i odjezdu je znázorn no pomocí dvojici te ek (..), jejichž význam 

znamená, zdali odbavení cestujících probíhá p ed asem ozna eném v jízdních ádech 

nebo až po n m. Pokud je dvojice te ek p ed ozna ením „ “ jedná se o nástup 

cestujících a následném pokra ování autobusového spoje. Je-li dvojice te ek  

za ozna ením „ “ dochází zde k výstupu cestujících a vozidlo zde kon í. 

• asové zdržení autobus  na stanovištích je rozloženo následovn : 

o 5 min – autobusy za ínající ve stanici Hranice 

o 2 min – autobusy kon ící ve stanici Hranice 

o 2 min – autobusy projížd jící stanicí Hranice 

o V tší po et minut, pokud autobus ve stanici zastavuje na p estávku 

3.5.1 Nejvytížen jší 5minutový interval 

Nejvíce spoj  se bude sou asn  vyskytovat na autobusovém nádraží v 6:27 – 6:32. 

V tuto dobu zde bude 11 vozidel, která budou na svých stanovištích. Minimální po et 

stanoviš  se odvíjí od této informace, kde n které linky budou mít spole nou nástupní hranu 

tak, aby se ušet ilo co nejvíce místa a po et nástupních hran nebyl naddimenzovaný. P id lení 

linek k nástupištím se provede organiza n  tak, že druhy linek budou na spole ném nástupišti 

a bude z ízena výstupní hrana, kde budou všechny linky zastavovat pro výstup cestujících. 

Po et nástupních hran 

Po et nástupních hran byl snížen na 12 + 2 hrany výstupní. Toto íslo vyplynulo 

z minimálního po tu, ke kterému byla p i azena jedna hrana rezervní. Tato hrana je p idána 

z d vodu možnosti zvýšení autobusových spoj  do budoucnosti. Zárove  je zde zaveden 

jeden spoj, aby zde nebyla zbyte n  nevyužívaná nástupní hrana. 



3.5.2 Stanovišt

Výstupní hrana 

 Autobusy kon ící na autobusovém nádraží budou zastavovat na výstupní hran , kde 

bude docházet k výstupu cestujících. Navržení délky bude odpovídat maximálnímu po tu 

autobus  kon ící na nádraží ve stejný okamžik. Velikost výstupní hrany musí být navržena 

tak, aby zde mohly sou asn  zastavit 2 autobusy a byl umožn n bezpe ný výstup cestujících. 

Dálkové spoje 

 Dálkové autobusové linky mají na autobusovém nádraží pouze jednu nástupní hranu. 

Tato hrana bude zachována i do budoucnu, z d vod  odd lení dálkové dopravy od ostatních. 

M stské spoje 

 M stské autobusové linky jsou doporu eny navrhovat se v minimálním po tu 2, 

protože MHD je pravidelná linka a asem se n které spoje mohou p idat [10]. V nyn jší dob

jsou m stské doprav  p i azeny 2 stanovišt . Tento po et bude také zachován, jelikož spl uje 

minimální po et a zárove  je na tyto dv  nástupní hrany provoz již zorganizován. 

P ím stské linky 

 Po et nástupních hran p ím stské linky je 20. Tento po et zna n  p esahuje nároky a 

je zbyte n  p edimenzovaný. Po et je zredukován na 9 (p íloha . 3). asové zpracování bude 

obsahovat pouze špi kové hodiny, ale posouzení, aby se spoje nek ížili, prob hlo za celý den 

a také o víkendech a dalších událostí zobrazené v jízdních ádech [15]. 

Odstavování 

 Po et odstavných stání nebyl p esn  stanoven z d vodu nedostatku informací. Po et 

bude navrhnut na co nejv tší z d vodu velkého po tu provozovaných linek.  



Nové p i azení stanoviš  linkám 

Tabulka 2 - nové p i azení stanoviš  linkám 

4 PR ZKUM STATICKÉ DOPRAVY 

 Pr zkum statické dopravy prob hl 21. 10. 2013 od 5:30 do 15:00 hod.. Ú elem 

pr zkumu je zjišt ní stávající situace parkujících vozidel v okolí autobusového nádraží. 

 Zakreslená místa ozna ují lokality pr zkumu. Stanovišt  B, C, D byla m ena pouze 

na vyhodnocení statické dopravy. Zapisování probíhalo každou hodinu, kde byla zapisována 

poslední 4 ísla do polních zápisník  (p íloha . 2). Na stanovišti C byla m ena statická 

doprava, ale také p íjezdy taxislužeb a parkování jízdních kol. 



Obrázek 3 – Pr zkum statické dopravy [16] 

4.1 Popis lokalit 

Lokalita A+B 

 Jedná se o p ednádražní prostor železni ní stanice Hranice na Morav . P ivad   

do této lokace je ulice Nádražní, která v míst  za íná. Parkování je zde podélné, kolmé a 

šikmé. Parkovací místa jsou vyzna ena vodorovným dopravním zna ením a jsou  

na zpevn ném povrchu. Parkování je zde využíváno p edevším za ú elem cestování pomocí 

vlakové dopravy do jiného m sta. 

 Okolní území okolo stanice Hranice na Morav  pat í D. Tyto pozemky jsou i p esto 

využívány jako parkovací plochy pro osobní automobily. 

Lokalita C 

 Ulice leží východn  od autobusového nádraží a spojuje nedalekou firmu s ulici 

Nádražní. Tato ulice je využívána pro parkování a odstavování vozidel. Ulice je p ibližn

100m dlouhá, vozidla zde parkují podéln  a kolm . Parkovací plochy nejsou vyzna eny, 

n která místa jsou áste n  zpevn na št rkem. V míst  se nachází jeden obytný d m, kterému 

lokalita slouží p edevším pro odstavování vozidel a firma na konci ulice, jejíž zam stnanci 

využívají ulici pro parkování. 



Lokalita D 

 Stanovišt  se nachází západn  od autobusového nádraží, v docházkové vzdálenosti 

do 100 m. Nachází se zde celkem 3 bytové domy. M žeme proto p edpokládat, že velká ást 

plochy je využívána rezidenty pro odstavování vozidel. V lokalit  se mohou nacházet také 

vozidla parkující, protože v p ízemí n kterých bytových dom  se poskytují služby. 

4.2 Nam ené hodnoty 

 Vstupní údaje pro vyhodnocení statické dopravy je získání po tu zaparkovaných aut 

v dob  m ení (p íloha . 2), po et možných parkovacích stání, kde vozidlo m že být 

zaparkováno a po et parkovacích stání získané dle norem SN 73 6110 a SN 73 6425. 

Nam ená vozidla 

Obrázek 4 – graf využití kapacity lokalita A+B 

  



Obrázek 5 – graf využití kapacity lokalita C 

Obrázek 6 – graf využití kapacity lokalita D 

Ur ení obsaditelnosti 

Tabulka 3 – po et parkovacích míst 

Kapacita Maximum Využití Rezerva Pot ebný po et

Obsaditelnost dle norem 

Lokalita A+B 20 67 335 % 0 67 

Lokalita C 31 45 145 % 0 45 

Lokalita D 48 43 90 % 10 % 48 

Obsaditelnost dle m ení 

Lokalita A+B 37 67 181 % 0 67 

Lokalita C 50 45 90 % 10 % 45 

Lokalita D 50 43 86 % 14 % 43 



4.3 Prognóza dopravy 

 K vyhodnocení statické dopravy je nutné v úvahu brát prognózu na dalších 25 let. 

V tomto p ípad  je výhledové období do roku 2039. Statistiky registrovaných vozidel jsou 

brány z eského statistického ú adu [19]. 

Tabulka 4 – stanovení prognózy 

Rok Po et vozidel Substituovaný rok Pomocný rok 

i y x x2 x y 

2005 41 130 0 0 0 

2006 42 774 1 1 42 774 

2007 42 774 2 4 85 548 

2008 46 436 3 9 139 308 

2009 46 781 4 16 187 124 

2010 47 474 5 25 237 370 

2011 48 247 6 36 289 482 

sou et 315 616 21 91 943 109 

 Stanovujeme prognózu k roku 2039, pro pokra ování musíme ur it hodnoty 

koeficient  a, b. 

 Násobek sou asného po tu vozidel k prognózovanému roku je 1,2. 



4.4 Vyhodnocení pr zkumu statické dopravy

 Pro vyhodnocení pr zkumu musíme znát dobu parkování jednotlivých vozidel. Toto 

rozd lení je nutné z d vodu navrhnutí parkovišt  pro krátkodobé parkování v p ednádražním 

prostoru a dlouhodobé parkování na autobusovém nádraží. 

Obrázek 7 – graf doby parkování 

Tabulka 5 – Stanovení pot ebného po tu parkovacích míst 

Lokalita A+B Lokalita C Lokalita D 

Pot ebný po et míst 67 45 48 

Výhledový koef. 1.2 

Výhledový po et  81 54 58 

Nyn jší kapacita 0 (nový návrh) 50 50 

Navrhovaná místa 81 4 8 

Celkem 93 

Krátkodobé (20%) Dlouhodobé (80%)

18 75

 Celkové je nutné nov  navrhnout min. 93 parkovacích míst, z toho 18 krátkodobých a 

75 pro dlouhodobé parkování. 



4.5 Vyhodnocení ostatních pr zkum

 Pro pr zkum statické dopravy byly také zaznamenávány pohyby vozidel taxislužeb a 

jízdní kola. Tato doprava je v p ednádražním prostoru také zna n  zastoupena, a proto s ní 

musí být po ítáno. 

Pr zkum jízdních kol 

 Po et odstavených jízdních kol byla zaznamenávána každou hodinu. Jízdní kola mají 

nyní v p ednádražním prostoru celkem 20 míst pro dlouhodobé stání.  

Obrázek 8 – graf odstavených jízdních kol 

 Maximální po et parkujících kol v m ené dob  byl maximáln  26, z d vodu m ení  

v podzimním období se uvažuje v letních a jarních m sících zvýšení této dopravy. Z toho 

d vodu je nutné navrhnout po et stání pro jízdní kola alespo  30. 

Pr zkum taxislužby 

 Vozidla taxislužby byla m ena v 15minutovém intervalu. Vyhrazeno je pro tuto 

dopravu celkem 8 parkovacích míst, kde v tšina z nich nebyla využívána, i používána  

pro osobní automobily.  

Nový po et se stanový z pr m rného obsazení, kde v p ípad  špi ky m že vozidlo 

taxislužby použít parkování pro osobní automobily. 

  



Obrázek 9 – graf pohybu vozidel taxislužby 

 Celkem zde bude vyhrazeno 5 parkovacích míst pro vozidla taxislužby. 

5 P EDNÁDRAŽNÍ PROSTOR 

 Pro p ednádražní prostor byly vypracovány 2 varianty ešení. Rozdíl v t chto 

variantách je p edevším v po tu p ivedených linek do této lokality. Ob  varianty po ítají 

s obratišt m, které bude sloužit pro obracení autobus  na p íslušná stanovišt . Návrhy dále 

obsahují parkovišt , pro stanovený po et parkovacích míst a jízdní kola. 

5.1 Varianta A 

 Varianta A po ítá se zavedením m stských linek do p ednádražního prostoru. 

Autobusy budou provád t obrat na navrhnutém obratišti a následn  obslouží dané nástupišt .  



Nástupišt

 Nástupišt  je navrhnuto p ed výpravní budovou D a bude sou ástí chodníku. 

Nástupišt  je dlouhé 29m, vychází z pr zkumu autobusové dopravy, kde ve špi kové hodin

m žou být max. 2 autobusy ve stejnou dobu. Ší ka nástupišt  je navrhnuta na 3 m. 

 Autobusy zde budou zajížd t podéln , v po adí ve kterém p ijedou. 

 Zastávka je vybavená prvky pro osoby s ZTP [8], což je p evýšení nástupišt  do výšky 

160 mm nad úrove  vozovky a pat i né vizuální a hmatné úpravy. Zastávka bude obsahovat 

ozna ník s aktuálními asy p íjezd  a odjezd . 

 Celkem zde bude zavedeno 8 linek m stské hromadné dopravy. 

Vozovka 

 Vozovka je v míst  parkovišt  široká 7 m, z d vodu místa pro p echázení. Sm rem  

na obratišt  se rozši uje na 9 m, kv li umíst ní nástupišt  na vozovce. Tato ší ka umož uje 

projetí dvou osobních automobil  bez nutnosti dávání p ednosti v jízd . 

Obratišt

 Obratišt  je z ízeno jako bo ní okružní, pro obracení autobus . Ší ka jízdního pruhu 

na obratišti je 7.5 m. Vn jší pr m r je 12.5 m, což spl uje minimální požadavky [4]. 

 St edový ostr vek bude áste n  zpevn ný dlažbou, pro p ípadný provoz 16 m 

autobus .  

Parkovišt

 Parkovišt  pro krátkodobé parkování je navrhnuto na 23 stání. 3 parkovací místa jsou 

umíst na u vjezdu na pozemky D a zbylých 20 je umíst no v jižní ásti lokality. Parkovišt

je nepr jezdné, s rozší ením vozovky na konci pro bezpe né oto ení vozidla. 

 Místa pro osoby ZTP jsou umíst na nejblíže k chodníku, pro snadný p ístup na p ší 

komunikaci. 

 Pro taxislužbu je vyhrazeno 5 míst. 

Chodník 

 Navrhnutý chodník odpovídá stávajícímu stavu, z d vod  co nejmenších zásah . 

Návrh dopl uje p ístup na parkovišt  z ízen západn  od výpravní budovy D ší ky 4 m a 

bezbariérové prvky pro bezpe né používání. 



Zast ešení 

 Zast ešení s ekacími prostory budou spole né ve výpravní budov D. 

5.2 Varianta B 

 Varianta B po ítá se zavedením m stských linek a vybraných mezim stských linek  

do p ednádražního prostoru. Autobusy budou provád t obrat na navrhnutém obratišti a 

následn  obslouží dané nástupišt . 

Nástupišt

 Nástupišt  jsou zde navržena 2, p ed výpravní budovou D a dále sm rem na západ, 

které budou sou ástí chodníku. Nástupišt  je dlouhé 29 m a 13 m, vychází z pr zkumu 

autobusové dopravy, kde ve špi kové hodin  zde m žou být max. 3 autobusy ve stejnou dobu. 

Ší ky nástupišt  jsou navrhnuty na 3 m. 

 Autobusy zde budou zajížd t podéln , v po adí ve kterém p ijedou. 

 Zastávka je vybavená prvky pro osoby s ZTP [8], což je p evýšení nástupišt  do výšky 

160 mm nad úrove  vozovky a pat i né vizuální a hmatné úpravy. Zastávka bude obsahovat 

ozna ník s aktuálními asy p íjezd  a odjezd . 

 Celkem zde bude zavedeno 8 linek m stské hromadné dopravy a 4 linky dopravy 

mezim stské. 

Vozovka 

 Vozovka je v míst  parkovišt  široká 7 m, zárove  je zde z ízeno nástupišt . V tomto 

míst  p i p íjezdu autobusu není umožn n obousm rný provoz osobní automobilové dopravy. 

Sm rem na obratišt  se rozši uje na 9 m, kv li umíst ní nástupišt  na vozovce. Tato ší ka 

umož uje projetí dvou osobních automobil  bez nutnosti dávání p ednosti v jízd . 

Obratišt

 Obratišt  je z ízeno jako bo ní okružní, pro obracení autobus . Ší ka jízdního pruhu 

na obratišti je 7 m z d vodu vedení chodc  a dále se rozši uje na 7.5 m. Vn jší pr m r je 

12.5m, což spl uje minimální požadavky [4]. 

 St edový ostr vek bude áste n  zpevn ný dlažbou, pro p ípadný provoz 16 m 

autobus . A bude obsahovat chodník s pat i nou úpravou pro pohyb chodc . 



Parkovišt

 Parkovišt  pro krátkodobé parkování je navrhnuto na 23 stání. 3 parkovací místa jsou 

umíst na u vjezdu na pozemky D a zbylých 20 je umíst no v jižní ásti lokality. Parkovišt

je nepr jezdné, s rozší ením vozovky na konci pro bezpe né oto ení vozidla. 

 Místa pro osoby ZTP jsou umíst na nejblíže k chodníku, pro snadný p ístup na p ší 

komunikaci. 

 Pro taxislužbu je vyhrazeno 5 míst. 

Chodník 

 Navrhnutý chodník odpovídá stávajícímu stavu, z d vod  co nejmenších zásah . 

P ístup na parkovišt  je z ízen p es obratišt . Ší ka chodník  je 4 m, délka vedení chodc   

p es vozovku nep esáhne 7 m. P ístup i stávající chodníky jsou vybaveny bezbariérovými 

prvky pro bezpe né používání. 

Zast ešení 

 Zast ešení s ekacími prostory budou spole né ve výpravní budov D. Zast ešení  

na zastávce (západ) bude pomocí d ev ného p íst ešku. 

5.3 Multikriteriální vyhodnocení 

 Výb r parametr  pro ur ení výhodn jší varianty ešení byl ešen z pohledu uživatel , 

pro efektivní nabídku r zných druh  dopravy v p ednádražním prostoru. Parametry budou 

hodnoceny dle ísel 1 až 5, kde 1 znamená nejvhodn jší variantu a 5 nejmén  vhodnou. 

Parametry budou obsahovat váhy kritérií, p i azeny individuáln  z pohledu lidí využívající 

tyto nabídky. 

Tabulka 6 – Kritéria posouzení 

Parametry Váha kritérií 

Po et vedených linek 28 % 

Docházková vzdálenost 23 % 

Orientace 17 % 

Výb r m sta 14 % 

P edb žný rozpo et 18 % 



5.3.1 Po et vedených linek 

  

 Pro zajišt ní co nejv tšího využívání autobusové dopravy, je nutné nabídnout efektivní 

množství autobusových linek. Toto kritérium vyplívá z nabídky autobusových spoj , aby lidé 

volily autobusovou dopravu a dostali se snáze na dopravu železni ní. Kritérium má zárove

nejv tší váhu, jelikož úkolem je práv  co nejv tšího up ednostn ní autobusové dopravy 

v p ednádražním prostoru. 

Tabulka 7 - po et vedených linek 

VARIANTA A VARIANTA B 

M stské linky 8 8 

Mezim stské linky 0 4 

Po et zavedených linek 8 12 

Hodnocení 3 2 

Tabulka 8 – hodnocení po tu vedených linek 

Zn. po et 

1  13 

2 12 – 10 

3 9 – 7 

4 6 – 4 

5 3 – 0 

5.3.2 Docházková vzdálenost 

 Docházková vzdálenost bude m ena od výpravní budovy ke st edu parkovacích míst 

pro osoby ZTP. Vzdálenosti se budou lišit pom rn  málo, ale lidé intuitivn  volí nejkratší 

cestu. Zavedení tohoto parametru je z d vodu, aby lidé využívali navrženou trasu k parkovišti 

a nehledali si jiné trasy skrze nebezpe né úseky. 



Tabulka 9 - docházková vzdálenost 

VARIANTA A VARIANTA B 

Docházková vzdálenost 47.76 m 53.62 m 

Hodnocení 2 3 

Tabulka – 10 hodnocení docházkové vzdálenosti 

Zn. Vzdálenost 

1  30 

2 31 - 50 

3 51 - 70 

4 71 - 90 

5  91 

5.3.3 Orientace 

 Toto kritérium je zavedeno z d vodu p ehledné orientace pro nov  p ijížd jící.  

Má ov it, po kolika metrech bude lov k vid t další cíl jeho cesty (taxi, osobní automobil, 

jízdní kolo, autobus, p ístup na parkovišt ). Bude uvažováno vždy minimáln  1 m, jelikož  

p i vyjití se lidé nezastaví uprost ed východu. 

Tabulka 11 - orientace cestujících 

VARIANTA A [m] VARIANTA B [m] 

Autobus 1 3 

Parkovišt 1 1 

P ístup na park. 1 5 

Celkem 3 9 

Hodnocení 1 3 

  



Tabulka 12 – hodnocení orientace cestujících 

Zn. Vzdálenost [m] 

1  3 

2 4 - 6 

3 7 - 9 

4 10 - 12 

5  13 

5.3.4 Výb r m sta 

 Kritérium vyjad uje variantu, kterou by preferovalo m sto Hranice, dopravci a policie 

R. Hodnocení prob hne pouze pomocí známek 1 a 5, jelikož zde jsou pouze dv  možnosti. 

Tabulka 13 – výb r varianty m sta 

VARIANTA A VARIANTA B 

Hodnocení 1 5 

5.3.5 P edb žný rozpo et 

  

 Rozpo et je stanoven na základní ásti návrhu. Jedná se o p ibližnou cenu úprav 

jednotlivých komunikací. Ceny jsou získány ze stránek Ústavu územního rozvoje [20]. 

Tabulka 14 – rozpo et varianta A 



Tabulka 15 – rozpo et varianta B 

Tabulka 16 – p edb žný rozpo et 

VARIANTA A VARIANTA B 

Cena [K ] 4 194 000 4 306 000 

Hodnocení 3 3 

Tabulka 17 – hodnocení rozpo tu 

Zn. Po et [K ] 

1  2 000 000 

2 2 000 001 – 4 000 000 

3 4 000 001 – 6 000 000 

4 6 000 001 – 8 000 000 

5  8 000 001 

5.3.6 Výb r varianty 

Výb r varianty prob hne se tením jednotlivých kritérií zohledn nou váhou kritérií. 

Nejnižší íslo v tabulce bude u nejvhodn jší varianty. 



Tabulka 18 - Výb r varianty 

Kritérium Váha 
VARIANTA A VARIANTA B 

hod. hod.  váha hod. hod.  váha 

Po et vedených 

linek 
0.28 3 0.84 2 0.56 

Docházková 

vzdálenost 
0.23 2 0.46 3 0.69 

Orientace 0.17 1 0.17 3 0.51 

Varianta m sta 0.14 1 0.14 5 0.7 

P ed. rozpo et 0.18 3 0.54 3 0.54 

celkem 100 % 2.15 3 

 Lepší návrh dle kritérií vyšla varianta A. Tato je výhodn jší také z toho d vodu, že 

nebude nutné z izovat druhé nástupišt  mezi parkovišt m a chodníkem. Toto nástupišt  by 

muselo projít rozsáhlejšími stavebními úpravami, protože nyní je zde zna ný výškový rozdíl. 

5.4  Podrobné zpracování varianta A 

 Tato varianta byla vybrána dle multikriteriálního hodnocení. Jedná se o variantu  

se zavedením m stské hromadné dopravy do p ednádražního prostoru. 

Dot ené pozemky 

 Informace o dot ených pozemcích jsou získávána z eského ú adu zem m i ského a 

katastrálního [14]. Zasáhnuté pozemky jsou vyzna eny zelenou barvou. Tato místa nejsou  

ve vlastnictví provozovatel  silni ní sít  a budoucího parkovišt  v p ednádražním prostoru, 

ale stávající stav se již využívá. 



Obrázek 10 - dot ené pozemky 

Tabulka 19 - dot ené pozemky 

Parcelní íslo Zp sob využití Druh pozemku  Vlastnické právo 

909/5 Silnice Ostatní plocha Olomoucký kraj 

911/1 Dráha  Ostatní plocha eské dráhy a.s. 

911/3 Manipula ní prostor Ostatní plocha Olomoucký kraj 

5.4.1 Autobusová doprava 

 Dopravní obslužnost lokality budou zajiš ovat linky m stské hromadné dopravy. 

P ednádražní prostor je tranzitní zastávka. Za átky a konce autobusových spoj  budou 

navazovat na nedaleké autobusové nádraží. 

Vedené linky 

 V p ednádražní prostoru budou zavedeny linky m stské hromadné dopravy. Tyto linky 

provozuje SAD Frýdek-Místek a.s., v celkovém po tu 8. 

 Seznam linek: 

• 926001, 926002, 926003, 926004, 926005, 926006, 926012, 926013 



Technologie obsluhy 

Zastávka v p ednádražním prostoru bude sloužit jako tranzitní. Autobusy budou 

p ijížd t ulicí Nádražní, následn  se oto í na navrhnutém obratišti a podéln  obslouží 

nástupišt . azení autobus  bude probíhat dle p íjezdu. 

Za ínající spoje na autobusovém nádraží budou pokra ovat do p ednádražního 

prostoru. Po výstupu a nástupu cestujících bude linka pokra ovat standartní trasou. 

Kon ící spoje na autobusovém nádraží budou zajížd t p ednostn  na p ednádražní 

prostor. Odtud se autobus vrátí na autobusové nádraží. 

Odstavování vozidel bude probíhat na autobusovém nádraží. 

5.4.2 Automobilová doprava 

 Osobní vozidla budou do p ednádražního prostoru p ijížd t z ulice Nádražní. Mohou 

být zaparkována na navrhnuté parkovišt  na p íslušnou dobu. Tato doba bude do 2 hodin 

zpoplatn na minimáln  a nad 2 hodiny razantn , aby bylo parkovišt  využíváno p edevším  

na krátkodobé stání. Dlouhodobé parkování bude z ízeno na autobusovém nádraží. 

 Zam stnanci D budou odstavovat vozidla na pozemcích D, do kterých se dostanou 

p es zachované vjezdy. Tyto vjezdy by m ly být více ozna eny, aby zde idi i neodstavovali 

vozidla. 

5.4.3 Bezbariérové užívaní 

 Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou navržena celkem 2 parkovací stání. 

Místo pro p echázení jsou s podsádkou +2 cm.  

 Pro osoby se zrakovým postižením jsou na chodníku navrženy varovné a signální pásy 

kontrastní barvy. P irozená vodící linie bude zajišt na pomocí obruby s podsádkou min. 

+6cm. V míst  ozna níku zastávek bude umíst n štítek v Braillov  písmu. Hmatové úpravy 

musí být ešeny z materiál  dle na ízení vlády [163/2002].  



5.4.4 Dopravní zna ení 

  

Svislé dopravní zna ení 

• B1 ZÁKAZ VJEZD VŠECH VOZIDEL + E12  MIMO D - Navrhnuto u vjezdu  

na pozemky D, pro zakázání pohybu osobních automobil . 

• P4 DEJ P EDNOST V JÍZD  + C3b P IKÁZANÝ SM R JÍZDY ZDE VLEVO – 

Navrhnuto na výjezdu z parkovišt . 

• IP11a  PARKOVIŠT  – Navrhnuto 2x p ed parkovišt m a t emi parkovacími místy 

(východ) 

Vodorovné dopravní zna ení 

• V10f VYHRAZENÉ PARKOVIŠT  PRO OSOBY T ŽCE POSTIŽENÉ – navrženo 

2x na parkovišti. 

• V11a ZASTÁVKA AUTOBUSU – navrženo 1x p ed výpravní budovou D 

• V12c ZÁKAZ ZASTAVENÍ – navrženo 1x parkovišt , p i okraji rozší ené plochy 

5.4.5 Navržení vozovky 

 Navržení vozovek dle TP 170 [13] (p íloha . 4) Navržení vozovky vycházelo 

z jízdních ád  roku 2013. 

Vozovka 

 Pro vozovku v p ednádražní prostoru byla vybrána tato skladba vozovky: 

D0-N-4-III-PIII 

 Asfaltový koberec mastixový  AKM I  40 mm 

 Asfaltový beton hrubozrnný  ABH I  60 mm 

 Obalované kamenivo   OK I  50 mm 

 Kamenivo zpevn né cementem KSC I  160 mm 

 Mechanicky zpevn ná zemina MZ  250 mm 

 Celkem      560 mm 

  



Parkovací místa 

Pro parkovací místa v p ednádražním prostoru byla vybrána tato skladba vozovky: 

DII-D-1-O-PIII 

Dlažba     DL  80 mm 

 Pískové lože    L  40 mm 

 Št rkodr     ŠD  200 mm 

 Celkem      320 mm 

Chodník 

 Pro parkovací místa v p ednádražním prostoru byla vybrána tato skladba: 

DII-D-1-CH-PIII 

 Dlažba     DL  60 mm 

 Pískové lože    L  30 mm 

 Št rkodr     ŠD  150 mm 

 Celkem      240 mm 

5.4.6 Ov ení pr jezdu 

 Pr jezdy vozidel v p ednádražním prostoru byly ov eny pomocí programu 

AutoTURN.  

 Pr jezd obratišt m byl provád n 16 m autobusem vybraný z knihovny programu.  

Pro bezpe ný pohyb bylo kolem pevných p ekážek zvolen bezpe nostní odstup 0.5 m. 

Pr jezd byl proveden skrze obratišt  a následné najetí na stanovišt . 

 Ov ení parkovišt  probíhalo osobním automobilem O1. 

6 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 

 Autobusové nádraží bylo zpracováno ve 2 variantách. Ob  varianty eší autobusové 

nádraží jako pr jezdné. Varianta A zachovává zast ešení a vedení linek je obdobné 

stávajícímu stavu. Varianta B má nové uspo ádání nástupních hran a není zde uvažováno  

se stávajícím zast ešením. 

 V obou variantách je zárove  ohrani ená plocha pro výpravní budovu. Návrh budovy 

není p edm tem této práce. 



6.1 Varianta A 

 Varianta uvažuje se zachováním zast ešení na stávajícím nástupišti. Další nástupišt

budou šikmá, paraleln  uspo ádaná. Nádraží je z ízeno jako pr jezdné, vjezd i výjezd jsou 

zachovány dle stávajícího stavu. Parkování je navrženo v jihovýchodní ásti. 

Nástupišt

 Nástupišt  na autobusovém nádraží jsou navržená s podélným azením autobus . 

Nástupní hrany jsou u zast ešeného nástupišt  a dále na paraleln  uspo ádaných ostrovních 

nástupiš . Výstupní hrana je umíst na za vjezdem na autobusové nádraží. 

 Zast ešené nástupišt  obsahuje 4 nástupní hrany, na tyto hrany musí být zavedena 

linka, která se nek íží s jinou z d vodu odstavování a výstupu cestujících. Hrany jsou 

navrženy s polot sným azením a délka je uvažována 16 m. 

 Ostrovní nástupišt  jsou navržena 2. Nástupní hrany na každém z nich jsou 2 s volným 

azením. Délka hran je 16 m.  

 Bo ní nástupišt  (nad parkovišt m) je sou ástí chodníku, rozší eného na hodnotu 

6.2m. Navrženy jsou zde 2 nástupní hrany o délce 13 m s polot sným azením. 

 Výstupní hrana za vjezdem na autobusové nádraží umož uje odbavení 3 autobus

sou asn . Autobusy p ijížd jící na výstupní hranu dále pokra ují na ostrovní nástupišt . 

 Zastávka mimo autobusové nádraží odleh uje provoz na autobusovém nádraží. 

Nástupišt  obsahuje 2 nástupní hrany a slouží pro m stskou hromadnou dopravu. 

 Nástupišt  jsou vybavené prvky pro osoby s ZTP [8], což je p evýšení nástupišt   

do výšky 200 mm nad úrove  vozovky a pat i né vizuální a hmatné úpravy. Nástupišt  bude 

obsahovat ozna ník s aktuálními asy odjezd  a p íjezd . 

Vozovka 

 Jízdní pruhy na autobusovém nádraží mají ší ku min. 7.5 m pro bezpe né projetí 

autobus  kolem nástupiš . Vjezd a výjezd je totožný se stávajícím stavem. 

Parkovišt

 Parkování vozidel na dlouhodobé stání je zajišt no parkovací plochou v jihovýchodní 

ásti autobusového nádraží. Parkovišt  obsahuje 71 parkovacích míst v etn  míst pro osoby 

ZTP. Místa jsou azena ve 4 rovnob žných adách.  

 Ší ka parkovacích míst je 2.5 m a délka 5 m. Jízdní pruhy jsou navrženy v ší ce 6 m. 



 Vjezd/ výjezd je umíst n na východní stran  s návazností na ulici Nádražní. 

Automobily jedoucí z parkovišt  budou pravd podobn  odbo ovat p edevším doprava, 

jelikož odbo ení vlevo sm uje pouze do p ednádražního prostoru. 

Chodník 

 Navrhnutý chodník odpovídá stávajícímu stavu, z d vod  co nejmenších zásah . 

Jedná se p edevším o chodník po obvodu autobusového nádraží. Další chodník vede kolem 

parkovací plochy. Ší ka je min. 2.5 m. 

Zast ešení 

 Zast ešení v této variant  je ponecháno ze stávajícího stavu. Cestující mohou využít 

pro ekání zast ešené nástupišt , i výpravní budovu.  

Odstavování autobus

 Odstavná stání pro autobusovou dopravu jsou ve variant  navržena celkov  4. 3 

odstavná stání jsou u zast ešeného nástupišt  a poslední vlevo u vjezdu do autobusového 

nádraží. Odstavná stání budou moci být využity nástupní hrany u zast ešeného nástupišt ,  

kde budou zavedeny pouze 1 linky tak, aby nemusely prostor vyklizovat pro jiné linky. 

6.2 Varianta B 

Varianta uvažuje z ízení odstavných stání pro autobusy místo zast ešení na stávajícím 

nástupišti, které bude odstran no. Nástupišt  budou šikmá, paraleln  uspo ádaná. Nádraží je 

z ízeno jako pr jezdné, vjezd i výjezd jsou zachovány dle stávajícího stavu. Parkování je 

navrženo v jihovýchodní ásti. 

Nástupišt

 Nástupišt  na autobusovém nádraží jsou navržená s podélným azením autobus . 

 Ostrovní nástupišt  jsou navržena 3. Nástupní hrany na každé z nich jsou 2 s volným 

azením. Délka hran je 16 m. Ší ka nástupních ostr vk  je 3 m. 

 Bo ní nástupišt  (nad parkovišt m) je sou ástí chodníku ší ky 3 m. Navrženy jsou zde 

3 nástupní hrany o délce 16 m s volným azením. 

 Bo ní nástupišt  (sever autobusového nádraží) je sou ástí chodníku ší ky 4.8 m. 

Navržena je zde 1 nástupní hrana o délce 16 m. 



 Vjezd na autobusové nádraží je rozd len ostr vkem pro výstup cestujících. Jsou zde 

umíst ny 2 výstupní hrany o délce 16 m. Mezi výstupními hranami je umožn n pr jezd 

autobus m. Po vystoupení cestujících autobus pokra uje dále na autobusové nádraží. 

 Výjezd je ponechán jako stávající stav. 

 Oboustranná zastávka mimo autobusové nádraží odleh uje provoz autobus .  

Každá strana má 1 nástupn /výstupní hranu délky 27 m. 

 Nástupišt  jsou vybavené prvky pro osoby s ZTP [8], což je p evýšení 

nástupišt  do výšky 200 mm nad úrove  vozovky a pat i né vizuální a hmatné úpravy. 

Nástupišt  bude obsahovat ozna ník s aktuálními asy odjezd  a p íjezd . 

Vozovka 

Jízdní pruhy na autobusovém nádraží mají ší ku min. 7.5 m pro bezpe né projetí 

autobus  kolem nástupiš . Vjezd a výjezd je totožný se stávajícím stavem. 

Parkovišt

 Parkování vozidel na dlouhodobé stání je zajišt no parkovací plochou v jihovýchodní 

ásti autobusového nádraží. Parkovišt  obsahuje 75 parkovacích míst v etn  míst pro osoby 

ZTP. Místa jsou azena ve 4 rovnob žných adách. Parkovišt m prochází vyvýšený pruh  

pro zpomalení vozidel, který bude zárove  sloužit jako chodník pro chodce. 

 Ší ka parkovacích míst je 2.5 m a délka 4.5 m. Jízdní pruhy jsou navrženy v ší ce 5 m. 

 Vjezd/ výjezd je umíst n na jižní stran  s návazností na ulici Nádražní. 

Chodník 

Navrhnutý chodník odpovídá stávajícímu stavu, z d vod  co nejmenších zásah . 

Jedná se p edevším o chodník po obvodu autobusového nádraží. Další chodník vede kolem 

parkovací plochy. Ší ka je min. 3 m. 

Zast ešení 

Zast ešení se v této variant  neuvažuje. Cestující mohou využít pro ekání výpravní 

budovu. 

Odstavování autobus

Odstavných stání pro autobusovou dopravu je ve variant  navrženo celkov  8. 

Odstavná stání jsou místo zast ešeného nástupišt . Se azené jsou rovnob žn  jako pr jezdné. 



Autobusy vjížd jí a vyjížd jí p ímo bez nutnosti couvání. Rozm ry odstavného stání jsou 

16x3.5 m.  

6.3 Multikriteriální hodnocení 

Výb r parametr  pro ur ení výhodn jší varianty ešení byl ešen z pohledu uživatel ,  

pro efektivní nabídku r zných druh  dopravy v p ednádražním prostoru. Parametry budou 

hodnoceny dle ísel 1 až 5, kde 1 znamená nejvhodn jší variantu a 5 nejmén  vhodnou. 

Parametry budou obsahovat váhy kritérií, p i azeny individuáln  z pohledu lidí využívající 

tyto nabídky. 

Tabulka 20 – Kritéria posouzení 

Parametry Váha kritérií 

Zast ešení p vodní 11 % 

Zábor zelen 11 % 

Docházková vzdálenost 15 % 

Po et odstavných stání 18 % 

Po et parkovacích míst 20 % 

Varianta m sta 13 % 

P edb žný rozpo et 12 % 

6.3.1 Zast ešení 

  

 Zast ešení bude ohodnoceno pouze hodnotami 1 a 5. Jedná se o stav, kdy zast ešení 

bude a nebude zachováno. Jednozna n  výhodn jší situace je, kdy se zast ešení zachová. 

Tabulka 21 - p vodní zast ešení 

VARIANTA A VARIANTA B 

stav ano ne 

Hodnocení 1 5 



6.3.2 Zábor zelen

  

 Zele  p sobí velmi prosp šn  na psychiku lov ka. Nežádoucí ú inky proto bude mít 

stav, který bude mít více odstran né zelen . Nejen z psychologického hlediska, ale také 

z hlediska financí, jelikož odstran ní zelen  se zna n  projeví do výsledné ceny. 

Tabulka 22 – zábor zelen

VARIANTA A VARIANTA B 

Zábor zelen 1029.3 m2 1236.6 m2

Hodnocení 3 3 

Tabulka 23 – hodnocení záboru zelen

Zn. Po et [m2] 

1  500  

2 501 - 1000 

3 1001 - 1500 

4 1501 - 2000 

5 2001 

6.3.3 Docházková vzdálenost 

  

 Docházková vzdálenost je m ená jako nejdelší vyskytující se trasa na autobusovém 

nádraží mezi dv ma nástupišti. Tato vzdálenost je d ležitá z d vodu p estupu  

mezi jednotlivými spoji. 

Tabulka 24 – docházková vzdálenost 

VARIANTA A VARIANTA B 

Docházková vzdálenost 106.2 127.6 

Hodnocení 3 4 



Tabulka 25 – hodnocení docházkové vzdálenosti 

Zn. po et 

1  40 

2 41 - 80 

3 81 - 120 

4 121 - 140 

5 141 

6.3.4 Po et odstavných stání 

  

 Toto kritérium je za azeno z hlediska idi  na autobusovém nádraží. Je d ležité, aby 

mezi najetími na p íslušné nástupišt  byl zajišt n prostor pro odstavování vozidel. Jelikož byl 

pr zkum zpracováván z ve ejn  dostupných zdroj , nebyl p esn ji ur en po et autobus

odstavených na autobusovém nádraží. D ležité je zajistit co nejv tší po et míst pro plynulou 

dopravu. 

Tabulka 26 – po et odstavných stání 

VARIANTA A VARIANTA B 

Odstavná stání 4 8 

Hodnocení 4 3 

Tabulka 27 – hodnocení po tu odstavných s tání 

Zn. po et 

1  12 

2 11 - 9 

3 8 - 6 

4 5 - 3 

5 2 

6.3.5 Po et parkovacích míst 

  

 Po et parkovacích míst byl stanoven z pr zkumu statické dopravy. V dnešní dob  je 

poptávka po parkovacích místech veliká, a proto v tší po et parkovacích míst je d ležitý.  



Do budoucna se také m že po ítat se zavedením systému P+R, pro který je d ležité míti 

pat i ný po et parkovacích míst. 

Tabulka 28 – po et parkovacích míst 

VARIANTA A VARIANTA B 

Po et parkovacích míst 71 75 

Hodnocení 2 1 

Tabulka 29 – hodnocení po tu parkovacích míst 

Zn. po et 

1  75 

2 74 - 70 

3 69 - 65 

4 64 - 60 

5  59 

6.3.6 Varianta m sta 

 Kritérium vyjad uje variantu, kterou by preferovalo m sto Hranice, dopravci a policie 

R. Hodnocení prob hne pouze pomocí známek 1 a 5, jelikož zde jsou pouze dv  možnosti. 

Tabulka 30 – Výb r varianty m sta 

VARIANTA A VARIANTA B 

Hodnocení 5 1 

6.3.7 P edb žný rozpo et 

  

 Rozpo et je stanoven na základní ásti návrhu. Jedná se o p ibližnou cenu úprav 

jednotlivých komunikací. Ceny jsou získány ze stránek Ústavu územního rozvoje [20]. 



Tabulka 31 – rozpo et varianta A  

Tabulka 32 – rozpo et varianta B 

Tabulka 33 – p edb žný rozpo et 

VARIANTA A VARIANTA B 

Cena [K ] 14 761 000 16 455 000 

Hodnocení 3 4 



Tabulka 34 – hodnocení rozpo tu 

Zn. Po et [K ] 

1  5 000 000 

2 5 000 001 – 10 000 000 

3 10 000 001 – 15 000 000 

4 15 000 001 – 20 000 000 

5  20 000 001 

6.3.8 Výb r varianty 

Výb r varianty prob hne se tením jednotlivých kritérií zohledn nou váhou kritérií. 

Nejnižší íslo v tabulce bude u nejvhodn jší varianty. 

Tabulka 35 - Výb r varianty 

Kritérium Váha 
VARIANTA A VARIANTA B 

hod. hod.  váha hod. hod.  váha 

Zast ešení p vodní 0.11 1 0.11 5 0.55 

Zábor zelen 0.11 3 0.33 3 0.33 

Docházková 

vzdálenost 
0.15 3 0.45 4 0.60 

Po et odstavných 

stání 
0.18 4 0.72 3 0.54 

Po et parkovacích 

míst 
0.20 2 0.40 1 0.20 

Varianta m sta 0.13 5 0.65 1 0.13 

P ed. rozpo et 0.12 3 0.36 4 0.48 

Celkem 100 % 3.02 2.83 

Výhodn jší vyšla varianta B, kde se nepo ítá s p vodním zast ešením. Tuto variantu 

také vybralo m sto, jelikož už p vodn  plánovalo zast ešení zrušit.  



6.4 Podrobné zpracování varianty B

 Tato varianta byla vybrána dle multikriteriálního hodnocení. Jedná se o variantu  

bez zachování zast ešení na autobusovém nádraží.  

6.4.1 Autobusová doprava 

 Dopravní obslužnost lokality budou zajiš ovat linky m stské, p ím stské a dálkové 

hromadné dopravy. Autobusové nádraží slouží jako výchozí/ koncový/ tranzitní bod pro linky 

autobus .  

Provozováno je zde celkem 38 linek, které provozují dopravci ARRIVA MORAVA 

a.s., SAD Vsetín a.s., KRODOS BUS a.s., SAD Frýdek-Místek a.s., SAD Tišnov spol. s 

r.o., ICOM transport a.s. a FTL – First Transport Lines, a.s. 

Výchozí spoje 

 Spoje za ínající na autobusovém nádraží Hranice, najížd jí na p id lená stanovišt . 

Najetí na stanovišt  bude v pot ebném p edstihu, pro odbavení cestujících. Vybrané linky dále 

pokra ují do p ednádražního prostoru. Následn  odjíždí po ulici Nádražní na trase dle jízdních 

ád . 

Kon ící spoje 

 Spoje kon ící na autobusovém nádraží budou vjížd t z ulice Nádražní z jižní strany. 

Výstup cestujících bude proveden na výstupních hranách na vjezdu, které mohou zárove

využívat 2 autobusy. Dálkové spoje výstupní hranu projíždí a p ijíždí p ímo na p i azené 

stanovišt . M stské linky provádí výstup cestujících na bo ních zastávkách na ulici Nádražní. 

 Autobusy jsou dále odstavovány i najížd jí p ímo na stanovišt , pokud se nek íží 

s jiným spojem. 

Tranzitní spoje 

 Tranzitní spoje projížd jí výstupní hranu a pokra ují p ímo na své stanovišt . Zde 

provedou odbavení cestujících a pokra ují na trase dle jízdních ád .  

Tranzitní linky m stské hromadné dopravy nezajíždí na autobusové nádraží a 

odbavení provedou na bo ní zastávce na ulici Nádražní. 



Odstavování 

Odstavování vozidel probíhá na vyzna ená místa. Autobusy najížd jí vp ed  

od výstupní hrany. Z odstavných stání pokra ují p ímo na stanovišt . D ležité je správné 

odstavení tak, aby autobus nemusel obkroužit autobusové nádraží. 

Pokud na stanovišti do doby odjezdu autobusu nebude jiný spoj, m že být vozidlo 

odstaveno na tomto stanovišti. 

6.4.2 Automobilová doprava 

Osobní vozidla budou parkovat na nov  navrhnutém parkovišti v jihovýchodní ásti 

autobusového nádraží. Toto parkovišt  slouží pro dlouhodobé parkování. 

Vjezd i výjezd je z ízen na ulici Nádražní, vedle vjezdu do autobusového nádraží. 

Z d vodu bezpe nosti jsou od sebe vjezdy odd leny.  

6.4.3 Bezbariérové užívaní 

 Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou navržena celkem 2 parkovací stání. 

Místo pro p echázení jsou s podsádkou +2 cm.  

 Pro osoby se zrakovým postižením jsou na chodníku navrženy varovné a 

signální pásy kontrastní barvy. P irozená vodící linie bude zajišt na pomocí obruby 

s podsádkou min. +6 cm. V míst  ozna níku zastávek bude umíst n štítek v Braillov  písmu. 

Hmatové úpravy musí být ešeny z materiál  dle na ízení vlády [163/2002]. 

6.4.4 Dopravní zna ení 

Svislé dopravní zna ení 

• P6 ST J DEJ P EDNOST V JÍZD  – navrženu u výjezdu z parkovišt

• IJ4c ZASTÁVKA AUTOBUSU – navrženo p ed zastávkami na ulici nádražní 

• IP11a PARKOVIŠT  – Navrženo u vjezdu do parkovišt

Vodorovné dopravní zna ení 

• V10f VYHRAZENÉ PARKOVIŠT  PRO OSOBY T ŽCE POSTIŽENÉ – navrženo 

4x na parkovišti. 



6.4.5 Navržení vozovky 

 Navržení vozovek dle TP 170 [13] (p íloha . 4) Navržení vozovky vycházelo 

z jízdních ád  roku 2013. 

Vozovka 

 Pro vozovku v p ednádražní prostoru byla vybrána tato skladba vozovky: 

D0-N-4-III-PIII 

 Asfaltový koberec mastixový  AKM I  40 mm 

 Asfaltový beton hrubozrnný  ABH I  60 mm 

 Obalované kamenivo   OK I  50 mm 

 Kamenivo zpevn né cementem KSC I  160 mm 

 Mechanicky zpevn ná zemina MZ  250 mm 

 Celkem      560 mm 

  

Parkovací místa 

Pro parkovací místa v p ednádražním prostoru byla vybrána tato skladba vozovky: 

DII-D-1-O-PIII 

Dlažba     DL  80 mm 

 Pískové lože    L  40 mm 

 Št rkodr     ŠD  200 mm 

 Celkem      320 mm 

Chodník 

 Pro parkovací místa v p ednádražním prostoru byla vybrána tato skladba: 

DII-D-1-CH-PIII 

 Dlažba     DL  60 mm 

 Pískové lože    L  30 mm 

 Št rkodr     ŠD  150 mm 

 Celkem      240 mm 



6.4.6 Rozhledy výjezd

 Pro posouzení byl vybrán nov  vybudovaný výjezd z parkovišt  na jižní stran

autobusového nádraží. Vozidlo pro ur ení rozhledu bylo zvoleno skupiny . 1 – osobní a 

dodávkový automobil. 

 Hlavní silnice, na kterou se p ipojuje parkovací plocha, je místní komunikace 

obslužná. Dovolená rychlost je zde 50 km/h. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci, proto 

vrchol trojúhelníku bude ležet 8.5 m od st edu p ilehlého jízdního pruhu. 

Tabulka 36 – Délky stran rozhledových trojúhelník  [3] 

6.4.7 Ov ení pr jezdu 

 Pr jezdy vozidel na autobusovém nádraží byly ov eny pomocí programu AutoTURN.  

 Pr jezd autobusovým nádraží byl provád n 16 m autobusem vybraný z knihovny 

programu. Pro bezpe ný pohyb bylo kolem pevných p ekážek zvolen bezpe nostní odstup 

0.5m. Pr jezd byl proveden skrze obratišt  a následné najetí na stanovišt . 

 Ov ení parkovišt  probíhalo osobním automobilem O1. 

  



7 ZÁV R 

 P estupní uzel v Hranicích v sou asné dob  preferuje v p ednádražním prostoru osobní 

automobilovou dopravu a autobusové nádraží má zna n  p edimenzované nástupní hrany. 

Mnou ešené varianty odstra uji tyto problémy a snaží se oba prostory využít co 

nejefektivn ji. P ednádražní prostor je navrhnut p edevším pro autobusovou dopravu a v tšina 

parkovacích míst byla p esunuta na autobusové nádraží. Po et pot ebných míst byl stanoven 

na prognózu do roku 2039. Autobusové nádraží bylo zoptimalizováno na pot ebný po et 

stanoviš , kde po ítá se zavedením dalších linek s rezervní nástupní hranou. Parkovišt   

na autobusovém nádraží je navrhnuto na pot ebný po et parkovacích míst a pro pohodlí 

chodc  je zde veden vyvýšený pruh. Veškeré nov  navržené komunikace jsou opat eny  

pro bezbariérové užívání. P estupní uzel podporuje také navržení zastávky pro MHD na ulici 

Nádražní, které zajiš uje spojení obou míst autobusovou dopravou. 

 P i porovnání nyn jšího stavu s nov  navrženou situací, si myslím, že dojde k lepší 

organizaci a plynulosti dopravy, a každý druh dopravy zde bude mít zastoupení v odpovídající 

mí e. 
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