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Anotace (�esky): 
 

Obsahem diplomové práce je vypracování n�kolika variant, které zlepší sou�asnou 

situaci p�i nastupování a vystupování cestujících z dopravních prost�edk�, která je 

nevyhovující a není zcela bezpe�ná. Místo �ešené oblasti se nachází v Ostrav� – Plesné na 

ulici 26. dubna. Vybraná nejvhodn�jší varianta je dále rozpracována do úrovn� technické 

studie. P�i podrobném rozpracování budou zanedbány stávající sít� v lokalit�. 

 

 

 
Annotation (English): 
 

The content of the thesis is to develop several options that will improve the current 

situation in embarking and disembarking passengers from vehocles, which is incovenient and 

not entirely safe. Instead solid area is located in Ostrava – Plesná 26th Street April. Selected 

best option is further aleborated to the level of technical studies. When detailed development 

will be neglected in the current network location. 
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Seznam použitého zna�ení 
 

AutoTurn software na ov��ení pr�jezdu 

�SN  �eská státní norma 

TP  technický p�edpis 

Xb   délka  odv�sny rozhledového trojúhelníku [m] 

Xc  délka  odv�sny rozhledového trojúhelníku [m] 

MHD  m�stská hromadná  doprava 

DPO  dopravní podnik Ostrava 

DPH  da� z p�idané hodnoty 

TNV  t�žká nákladní vozidla 

TNV  intenzita t�žkých nákladních vozidel 

TDZ  t�ída dopravního zatížení 

TNVi  charakteristika provozu TNV, index odlišuje denní intenzity a celkový po�et 

  TNV 
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1 Úvod 
 
 

1.1 Charakteristika m�stského obvodu Ostrava – Plesná 

 
M�stský obvod Plesná je jednou z 23 obvod� m�sta Ostravy a je vzdálená asi 15 km od 

centra m�sta sm�rem severozápadním. Stala se okrajovou �ástí m�sta, a proto sousedí nejen s 

m�stskými obvody, jako jsou Martinov, Pustkovec, Poruba a Krásné Pole, ale i s vesnicemi 

okresu Opava, kterými jsou D�hylov, Dobroslavice a Velká Polom.  

Katastr obce je složen ze dvou katastrálních území. Jsou jimi Stará Plesná (rozloha 427 

ha) a Nová Plesná (rozloha 60 ha). Celková rozloha tak �iní 487 ha. 

Plesnou, která se stala již zmín�nou okrajovou �ástí m�sta Ostravy, ohrani�uje a od 

Velké Polomi odd�luje hustý smíšený les a obd�lávaná pole. Mnoho lidí p�itahuje svým velmi 

�istým ovzduším. Samotná obec nezahálí a snaží se být zajímav�jší, krásn�jší a p�itažliv�jší. 

To se projevuje v podob� rekonstrukcí kostela, budov, st�edu obce a novou zástavbou 

rodinnými domy, ale i socha�ským sympóziem tesaných ze d�eva. 

Nov� postavený hypermarket Globus je nyní nejvíce spojován s Obcí Plesná. Stavba 

Globusu zap�í�inila z�ízení nové autobusové linky, �ímž se propojila Stará Plesná s Novou 

Plesnou a Porubou, kam se lehce dostaneme k tramvajovým linkám. To znamená, že 

lukrativita území roste.  

 

 Tyto informace jsem �erpala z webových stránek m�sta Ostravy [16]. 
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Obrázek 1: Poloha obce Plesná, webové stránky [17] 

 
 

1.2 Charakteristika území 

 

V �ešené lokalit� u konce ul. 26. dubna (ze sm�ru Poruba – Plesná) je po levé stran� 

umíst�na historická Autobusová to�na z roku 1976, která se nachází ve svažitém terénu na 

okraji smíšeného lesa. V její t�sné blízkosti stojí budova garáže a na opa�né stran� je zástavba 

rodinných dom�. V pokra�ování po ul. 26. dubna se dostáváme k polní cest�, podél které se 

postupn� rozr�stá nová zástavba rodinnými domy.  

Dle obrázku �. 4 je z�ejmé, že celá autobusová to�na leží v katastrálním území Velká 

Polom, p�i�emž p�íjezdová komunikace k ní leží v katastrálním území Nová Plesná. 
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Obrázek 2: Plesná, ul. 26. dubna, webové stránky [17] 

 

 

 
Obrázek 3: Detail stávající autobusové to�ny a uli�ní sít� [17] 

 

Informace o parcelách silnic jsou vypsány v tabulkách a následujícím obrázku. 

�ešené místo v katastrální map� není ur�eno. 
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Obrázek 4: Snímek katastrální mapy, �UZK �19� 

 

1.3 Charakteristika trasy 

 

Silnice III/46613 vede od m�stského obvodu Velká Polom pod názvem ulice Plesenská 

až do místa, kde se st�etává s hranicí katastrálního území Nová Plesná a dále pokra�uje pod 

názvem ulice 26.dubna až po k�ížení se silnicí II/469 (Poruba - Hlu�ín - Ha	).  

Trasa Nová Plesná – Martinov – T�ebovice - Svinov nádraží je obsluhována m�stskou 

hromadnou dopravou spole�nosti Dopravní podnik Ostrava a.s. linkami �. 47 a 51. I když je 

Plesná menší �ást m�stského obvodu s po�tem obyvatel 1349 ke dni 1.7.2011, linka �íslo 51 

jezdí b�hem pracovních dn� ve 20-ti minutových intervalech, nebo	 obsluhuje  v�tší �ást 

Martinova a T�ebovic. Mimo pracovní dny jezdí tato linka pouze jednou za hodinu 

s kone�nou zastávkou Dílny DP Ostrava, dále trasu Martinov – T�ebovice – Svinov mosty h.z. 

zajiš	uje tramvajová linka �. 4 stejn� jako v pracovní dny. Linka �íslo 47 jezdí v dob� od 500 

do 1000 jednou za hodinu a po polední pauze od 1200 do 1800 jede taktéž jednou za hodinu. 

Trasa této linky je z Nová Plesná – Plesenka – Opavská – Studentské koleje. Dále trasu 

zajiš	uje školní autobus pro žáky základních škol, který jezdí pouze v ranní hodin� v 724 ze 
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zastávky Nová Plesná a v odpolední hodin� okolo 1400 ze sm�ru Poruba žáky základních škol 

nabírá zp�t do Plesné. 

Sjízdnost ulice 26. dubna mezi zastávkami Nová Plesná a Plesenka bývá v zimním 

období pom�rn� obtížná díky jejímu velkému stoupání. 

 

 

Tabulka 1: Parcela �íslo 304/1 

Dot�ená parcela 304/1 ��
Vlastník Správa silnic MSK 
Katastrální území Nová Plesná 
�íslo LV 232 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list DKM 
Zp�sob využití Silnice 
Druh pozemku ostatní plocha 

 

 
Tabulka 2: Parcelní �íslo 1598/6 

Dot�ená parcela 1598/6 
Vlastník Správa silnic MSK 
Katastrální území Velká Polom 
�íslo LV 570 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list DKM 
Zp�sob využití silnice 
Druh pozemku ostatní plocha 
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2 Sou�asný stav �ešené lokality 
 

 

2.1 Popis stávajícího stavu autobusové to�ny 
 

Po té co autobus linky �. 47 nebo 51 p�ijede na kone�nou zastávku Plesná, cestující 

vysadí na silnici, chodníku nebo p�ed soukromým výjezdem z pozemku, jinými slovy, nemá 

kde zastavit, záleží pouze na rozhodnutí �idi�e. V p�ípad� nástupu je to velmi podobné. 

Zastávka autobusu IJ 4a je sice vyzna�ena, ale nachází se v míst� vjezdu do soukromé garáže. 

  Pro cestující je vystupování a nastupování velmi nepohodlné a nebezpe�né. Nejvíce 

obtížná je pak situace v zimním období, kdy je na vozovce námraza. P�i nástupu na nástupní 

zastávce m�že být velmi obtížné, hlavn� pro mnohé starší ob�any nastoupit do autobusu v 6 

% sklonu terénu a to hlavn� v nep�íznivých podmínkách. Výška podlahy p�istaveného 

autobusu je p�íliš vysoko a v nep�íznivém sklonu, což znamená nástup s velkými obtížemi pro 

cestující se zavazadly nebo osoby se sníženou pohybovou schopností. P�i výstupu je to velmi 

podobné. 

Sou�asný stav autobusové to�ny je nevyhovující už na první pohled, viz obrázek �. 5. 

Chybí nástupní a výstupní hrany nástupišt�, není zabezpe�en bezpe�ný a bezbariérový p�ístup 

cestujících na zastávku. Jistým standardem je i umíst�ní chyb�jícího p�íst�ešku, který cestující 

ochrání p�ed nep�íznivými pov�trnostními vlivy. Vhodn� není �ešeno zastavení n�kolika 

vozidel najednou v míst� to�ny po dobu �ekání na jejich postupný odjezd. P�i t�sném 

vzájemném objížd�ní autobus� kolem sebe hrozí nebezpe�í poškození �i nárazu. 
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Obrázek 5: Schéma stávajícího umíst�ní výstupní a nástupní zastávky na to�n� 

 

 
Obrázek 6: Pohled na rozv�tvení uli�ní sít� p�ed vjezdem k místu to�ny 
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Obrázek 7: Pohled na sou�asnou autobusovou to�nu 

 
 

 
Obrázek 8: Výstupní zastávka 
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Obrázek 9: Nástupní zastávka bez nástupní hrany 

 
 

 

Obrázek 10: Nástup v míst� výjezdu z garáže 
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Obrázek 11: Pohled na pomyslnou výstupní zastávku 
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3 Plán jakosti diplomové práce 
 

 

3.1 Cíle zpracování plánu jakosti  

 
Cílem diplomové práce je navrhnout moderní a efektivní obratišt� pro nové vozy 

Solaris Urbino, které se ve vozovém parku Dopravního podniku a.s. objevily v roce 2001 a již 

jsou nasazeny na linky �íslo 47 a 51.  

Problémem je stávající obratišt�, které je pro nové vozy a pro bezpe�né p�evedení 

cestujících k nástupní a výstupní zastávce nevyhovující. 

 Úkolem je tedy zp�íjemnit cestujícím výstup a nástup, pohodln� a bezpe�n� se na 

nástupišt� dopravit, ale také zajistit plynulou a bezproblémovou jízdu autobusu. 

 

 

3.2 Popis vstup�, �inností, výstup� a model procesu 
 

VSTUPY:  

� SB
R INFORMACÍ 

o Já jako chodec a cestující 

� SB
R PODKLAD� 

o Stávající dopravní situace 

o Vozový park DPO 

� ZAZNAMENÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

o Situace stávajícího stavu 

�INNOSTI: 

� FOTODOKUMENTACE 

o Fotodokumentace stávajícího stavu 

� VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

o Návrh obratišt� – varianty + zhodnocení variant 

o Provozní schéma  

o Zpracování výkresové �ásti 

o Zpracování textové �ásti 
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VÝSTUPY: 

� Textová a výkresová �ást 

� Vizualizace 

OPAT�ENÍ K NÁPRAV�: 

� Jedná se o opravu dokumentace, konzultace s odborníky, odstran�ní chyb. 

HODNOCENÍ NÁVRHU: 

� Porovnání podklad�, zhodnocení správnosti na základ� odborné konzultace. 

 
 

 
 

Obrázek 12: Model procesu 
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3.3 Kontrolní plán procesu 
 

3.3.1 Kontrola vstup� 

 
Po získání jednotlivých vstup� bylo provedeno ov��ení jejich platnosti, správnosti a 

reálnosti podklad�, kontrola platnosti norem a technických podmínek a také ov��ení 

v katastrální map�. Geodetické zam��ení provedl student VŠB – TU Ostrava, Hornicko – 

geologické fakulty studijního programu Geodézie a kartografie, pan Bc. Daniel Merta. 

 

3.3.2 Kontrola �inností 

 

Na základ� získaných vstup� byly provedeny návrhy a jejich porovnání. Nedílnou 

sou�ástí je konzultace s odbornými poradci a dot�enými orgány.  

P�i zpracování dokumentace se mohou vyskytnout chyby ve smyslu špatn� vy�ešené 

dopravní situace, nedostatky samotného obratišt� vzhledem k osobám se sníženou schopností 

pohybu a proto je nutná pr�b�žná kontrola všech technických �ástí. V p�ípad� nalezení chyb 

�i nedostatk� je nutná oprava a op�tovné prokonzultování. 

 

 

3.3.3 Kontrola výstup� 

 
Kontrola výsledného návrhu na základ� odborné konzultace, zhodnocení zda 

navrhovaný stav je reálný, použitelný a zda byly dodrženy všechny platné normy a technické 

p�edpisy. 
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4 Návrh variant 
 
 

4.1  Vstupní údaje 

 
V po�átcích návrh� jsem vycházela z hodnot, které uvádí norma �SN 73 6425-1 �6�, 

konkrétn� nároky na �ešení dopravních ploch autobusových zastávek jako je délka nástupní 

hrany, �azení autobus� podél nástupní a výstupní hrany a v neposlední �ad� jsem se zabývala 

polom�ry p�i otá�ení autobus� a jejich rozm�ry.  

Obratišt� pro autobusy se navrhují typov� jako okružní. Jejich tvar a velikost záleží na 

intenzit� a druhu dopravní obsluhy. P�i návrhu jsem zohlednila fakt, že minimální vn�jší 

pr�m�r obratišt� je 25 m.  

Dle zjišt�ní jízdních interval� linek �íslo 47 a 51 v pracovní dny vyplývá, že linka �. 47 

jezdí1x za hodinu, od šesté hodiny ranní do osmnácté hodiny ve�erní, a linka �. 51 jezdí 

v intervalu 30 minut. P�i p�íjezdu na kone�nou zastávku Plesná mají linky mezi sebou 2 až 3 

minutové odstupy, viz tabulka �. 3. V p�ípad�, že autobus zastávku pouze projíždí, doba 

p�íjezdu se zkracuje. V praxi to znamená, že p�ijížd�jí tém�� sou�asn� a tomu musí odpovídat 

délka výstupní hrany. 

Na základ� t�chto hodnot jsem navrhla 5 variant, V1 až V5. Každá zpracovaná varianta 

je ov��ena programem AutoTurn pomocí vle�ných k�ivek autobus�, které jsem si v programu 

nadefinovala.  

V p�ílohách nalezneme úplné jízdní �ády obou autobusových linek. 

 
Tabulka 3: P�íjezdy autobusový linek na kone�nou zastávku Plesná 

Hod. Linka �. 
47 

Linka �. 
51 

6 11  28, 53 
7 11  18 
8 31  00, 22 
9 31  27 

10 31  - 
11 -  07 
12 -  12 
13 31  02, 38 
14 31  13, 43 
15 31  08, 33 
16 31  03, 33 
17 31  08, 35 
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4.2 Návrh variant a jejich zhodnocení 
 

Obratišt� je navrženo z více na sebe navazujících oblouk�. Nejedná se o složený 

kružnicový oblouk, jelikož spln�na podmínka R2 < R1 < R3. Polom�ry jsou navrženy tak, aby 

pro linkový autobus typu Solaris Urbino a Karosa bylo pohodlné otá�ení kolem obratišt�. 

Dále je spln�na podmínka normou stanovených délek hran nástupiš	 a také odstavení vozidla 

autobusu po dobu, kdy �idi� vy�kává na další odjezd. 

Návrh akceptuje ranní frekventovaný provoz, kdy se na nástupišti setkávají 4 autobusy. 

Jedná se o sedmou hodinu ranní a to 700 hod. (linka 51), 716 hod. (linka 47), 724 hod. (školní 

autobus), 725 hod. (linka 51). Všechny autobusy p�ijížd�jí v�tšinou tak, že mají p�ti až 

desetiminutovou pauzu. Stane se, že školní autobus p�ijede a to�nu rovnou obkrouží �i 

v zimním období se stává, že starší vozidla ze své pozice nemohou odjet, proto musí být 

vyhrazen dostate�ný prostor kolem zaparkovaných autobus�. 

Délka nástupních hran je ve variantách navržena podle normy �SN 73 6425-1 �6� 

s polot�sným nebo t�sným �azením. U každé navržené varianty je proveden orienta�ní zábor 

ploch a na základ� záboru ploch i projetí vle�nými k�ivkami pomocí programu AutoTurn. 

Mnou vybrané návrhy byly zkonzultovány s vedoucím odboru Technologie dopravy 

Dopravního podniku a.s., panem Ji�ím Kurtasem. 

 

 

4.2.1 Varianta V1 
 

 Zám�rem této varianty je parkování autobus� kolem vnit�ního st�edu to�ny. Myšlenka 

v tomto p�ípad� byla taková, že autobus linky �. 51 p�ijede k výstupní zastávce délky 15 m, 

kde cestující vystoupí, bezpe�n� p�ejdou p�es st�ed nástupišt� dále k místu pro p�edcházení. 

Autobus ihned opustí plochu pro výstup a zaparkuje u vnit�ní hrany st�edu autobusové to�ny, 

p�i�emž za 2 minuty p�ijede linka 47, kde cestující vystoupí a autobus op�t popojede ke st�edu 

to�ny. P�i již zmín�né ranní situaci je délka nástupní hrany 23 m, kdy školní autobus m�že být 

již p�istaven na 724 hod a vy�kávat na odjezd a taktéž linka 51 v 725 hod.  

  Prostorové uspo�ádání zabírá nejv�tší plochu jak pro konstrukci vozovky, tak i pro 

zábor nových ploch pozemk�. Zám�rem parkování kolem vnit�ní hrany ostr�vku a v�bec 

umíst�ním nástupních a výstupních hran, které se v míst� to�ny nyní nenachází, se velikost 

výrazn� zv�tšuje. 
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 Po zhodnocení zabraných ploch dle výkresu �. 2 Koncepty – Návrh variant je z�ejmé, 

že tato varianta není vhodná, jak prostorov� tak ani po finan�ní stránce. Proto dále budou 

vle�nými k�ivkami ov��ovány varianty V2 až V5. Na základ� výsledk� programu AutoTurn a 

záboru ploch rozhodnu, která z variant bude podrobn�ji zpracovávaná. 

 

 

 

Obrázek 13: Varianta V1 
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4.2.2 Varianta V2 

 

 V této variant� je zásadní zm�nou zm�na organizace dopravy. Nyní by autobusy už 

neprovád�ly to�ící manévr levoto�ivý, ale nov� by byl pravoto�ivý. V p�ípad� této varianty, 

by autobusy zastavily kolem vnit�ní hrany nástupišt� vždy tak, jak by v po�adí p�ijely a 

postupn� se posouvaly k nástupní hran�, nebo	 je zde navrženo t�sné stání vozidel. V p�ípad� 

ranního školního autobusu, je zde možnost objetí po vn�jší stran� to�ny k nástupní hran� jen 

v p�ípad�, že autobusy budou zaparkovány u hrany výstupní zastávky, jejíž délka je 23 m.  

 Prostorov� nezabírá p�íliš mnoho místa. Nevýhodou je, že by autobusy musely 

odjížd�t v po�adí, v jakém p�ijely. V p�ípad� poruchy by nebylo jednoduché vozidlo objet, 

nebo	 není navrženo polot�sné stání. 

 

 

 

Obrázek 14: Varianta  V2 
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4.2.3 Varianta V3 
 

 V této variant� je taktéž provedena zm�na organizace dopravy. A op�t by se jednalo o 

pravoto�ivý manévr. V p�ípad� této varianty by autobusy stály kolem vnit�ní hrany nástupišt�. 

V �as odjezdu by obratišt� obkroužily a p�ijely by k nástupní hran�. Je zde velký prostor a 

není tak problém stojící autobus bez problému objet. Oproti jiným variantám je zde nejv�tší 

nevyužitá stávající plocha, která by se musela zrekultivovat a nebylo by využito již 

zhutn�ného podkladu. 

 

 

 
 

Obrázek 15: Varianta V3 
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4.2.4 Varianta V4 
  

 Cílem bylo navrhnout nejmén� ekonomicky náro�nou variantu. Vzhledem k �asovým 

odjezd�m a p�íjezd�m vodidel je �ešení pom�rn� vhodné. Podle platných norem už ale návrh 

není stoprocentní. 

 Budeme-li se držet levn�jšího návrhu, byl by zachován p�vodní sm�r otá�ení a 

p�vodní ráz to�ny. V podstat� jde o zv�tšení délky nástupních a výstupních hran, které by 

byly pouze 13 m. Nebyl by zde proveden sou�et dvou nejdelších voz� na lince, jak udává 

norma �SN 73 6425-1 �6�. I p�esto je návrh realizovatelný z d�vodu velkého prostoru pro 

objížd�ní stojících vozidel a je vy�ešen i detail p�íjezdu k nástupní hran�. Jedná se o malý 

náb�hový klín, který je zde umíst�n z d�vodu srovnání vozidla k hran�. Kdybych navrhla kraj 

celého obratišt� zárove� s nástupní hranou, byla bych nucena provést v�tší zábor pozemku do 

délky, nebo	 by autobus u hrany zastavil našikmo a nesrovnal by se. Pot�ebovala jsem, aby 

�idi� vozidla provedl jistý manévr kol pro jeho srovnání, viz výkres �. 3 Koncepty – Vle�né 

k�ivky. 

 Po zkonzultování této varianty s Dopravním podnikem a.s. na odboru Technologie 

dopravy vyšla tato varianta jako nevhodná z hlediska platných norem, i když z ekonomického 

hlediska je nejmén� náro�nou. 

 Není zde vhodn� vy�ešen bezpe�ný p�echod cestujících k nástupním a výstupním 

hranám, je zde zbyte�n� nevyužitý st�ed ostr�vku a není ani š	astn� vy�ešen nájezd k nástupní 

hran� i p�es úpravu již zmín�ného detailu výše. 

 Celý dojem této varianty p�sobí ,,levn�“ a neucelen�. 
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Obrázek 16: Varianta V4 

 
 
 

4.2.5 Varianta V5 
  

 Tato varianta spl�uje všechny p�edpisy technických norem a podmínek. Má nejmenší 

zábor ploch, což je do budoucna velmi d�ležité, nebo	 se jedná o lesní p�dní fond.  

V tomto �ešení je navržen pravoto�ivý sm�r jízdy a délka výstupní hrany je 29 m, 

proto m�že být spln�na podmínka polot�sného �azení vozidel, což umož�uje bezproblémové 

objetí stojících vozidel podél hrany. Plnohodnotn� využitý st�ed autobusové to�ny zajiš	uje 

bezpe�né a pohodlné p�evedení cestujících z nástupišt� na chodník a naopak, umíst�ní 

lavi�ek, denní místnosti pro �idi�e, osazení zast�ešení a osv�tlení. 
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 Vzhledem ke všem kladným vlastnostem tohoto návrhu a zkonzultování na odboru 

Technologie dopravy DPO byl návrh podpo�en a podrobn� zpracován do stavu technické 

studie. 

 

 
 

 
 

Obrázek 17: Varianta V5 
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4.2.6 Srovnání variant vzhledem k nárok�m na pozemky 
 

 

Tabulka 4: Zábor ploch V1 

VARIANTA V1 

P�EHLED ZABRANÝCH PLOCH M2 
ZÁBOR NOVÝCH PLOCH 1262 

NEVZUŽITÁ STÁVAJÍCÍ ZPEVN
NÁ PLOCHA - 

VYUŽITÍ P�VODNÍ PLOCHY 1063 

PLOCHY DLÁŽD
NÉ 597 

NOVÉ PLOHY VOZOVKY 1721 
 

 

Tabulka 5: Zábor ploch V2 

VARIANTA V2 

P�EHLED ZABRANÝCH PLOCH M2 
ZÁBOR NOVÝCH PLOCH 475 

NEVZUŽITÁ STÁVAJÍCÍ ZPEVN
NÁ PLOCHA 102 

VYUŽITÍ P�VODNÍ PLOCHY 977 

PLOCHY DLÁŽD
NÉ 457 

NOVÉ PLOHY VOZOVKY 996 
 

 

Tabulka 6: Zábor ploch V3 

VARIANTA V3 

P�EHLED ZABRANÝCH PLOCH M2 
ZÁBOR NOVÝCH PLOCH 430 

NEVZUŽITÁ STÁVAJÍCÍ ZPEVN
NÁ PLOCHA 174 

VYUŽITÍ P�VODNÍ PLOCHY 876 

PLOCHY DLÁŽD
NÉ 251 

NOVÉ PLOHY VOZOVKY 1049 
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Tabulka 7: Zábor ploch V4 

VARIANTA V4 

P�EHLED ZABRANÝCH PLOCH M2 
ZÁBOR NOVÝCH PLOCH 408 

NEVZUŽITÁ STÁVAJÍCÍ ZPEVN
NÁ PLOCHA - 

VYUŽITÍ P�VODNÍ PLOCHY 1048 

PLOCHY DLÁŽD
NÉ 305 

NOVÉ PLOHY VOZOVKY 1196 
 

 

Tabulka 8: Zábor ploch V5 

VARIANTA V5 

P�EHLED ZABRANÝCH PLOCH M2 
ZÁBOR NOVÝCH PLOCH 301 

NEVZUŽITÁ STÁVAJÍCÍ ZPEVN
NÁ PLOCHA 94 

VYUŽITÍ P�VODNÍ PLOCHY 965 

PLOCHY DLÁŽD
NÉ 280 

NOVÉ PLOHY VOZOVKY 984 
 

 

V Tabulce 4 je vid�t zábor pozemk� jako nejv�tší na všechny plochy, proto tato 

varianta nebyla dále ov��ována vle�nými k�ivkami. 

V tabulkách 5, 6 a 7 jsou hodnoty podobné, ale p�i ov��ení variant vle�nými k�ivkami 

není ani jedna žádná p�íliš vhodná. 

Tabulka 8 znázor�uje nejmenší zábor ploch a nejvhodn�jší vle�né k�ivky dle výkresu �. 

3 - Koncepty – Vle�né k�ivky. 
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5 Nový stav 

 
 

5.1 Podrobný popis technického �ešení 

Nov� navržený stav obratišt� je pravoto�ivého sm�ru. Vozidla DPO p�ijedou postupn� 

k výstupní hran�, kde zastaví a budou vy�kávat na odjezd. Jelikož je navrženo polot�sné stání, 

není problém, aby autobusy odjížd�ly v r�zném po�adí. Taktéž není problém, pokud jsou ob� 

vozidla zastavená u vnit�ní hrany stanovišt�, aby školní autobus po p�íjezdu mohl obratišt� 

obkroužit a dostat se k nástupní zastávce. Vzhledem k postupnému odjezdu autobus� podle 

jízdního �ádu není nutné, aby délka nástupní hrany byla uzp�sobená pro dva autobusy. 

Délka výstupní hrany je 29 m (12 m + 5 m + 12 m), výška zastávkového obrubníku je 

200 mm, ší�ka zastávkového pruhu je 3 m a ší�ka výstupní zastávky je 2,5 m. Délka nástupní 

hrany je 13 m, výšky 200 mm, ší�ka zastávkového pruhu je 3 m a ší�ka výstupní zastávky je 

2,5 m. P�íjezdová komunikace je v celkové ší�ce 8 m. Dále se dostáváme do místa oblouk�, 

které jsou o polom�rech 15 m, 12 m, 14 m a 18 m. Celý st�ed nástupišt� je zaoblen tak, aby 

nehrozilo nebezpe�í poškození kol vozidla a dalo se bezproblémov� kolem st�edu obkroužit. 

V místech výstupních a nástupních hran jsou použity zastávkové obrubníky firmy CS-

BETON s.r.o., na které pak navazuje b�žný silni�ní obrubník výšky 250 mm, který se  v míst� 

pro p�echázení snižuje na výšku 20 mm. 

Komunika�ní plochy st�edu autobusové to�ny jsou uzp�sobeny pro bezbariérové 

užívání. V dlažb� na výstupní a nástupní ploše jsou umíst�ny signální pásy ší�ky 800 mm, na 

jejichž konce navazuje vodící linie z dlažby s podélnými drážkami v ší�ce 400 mm, která 

zrakov� postiženou osobu p�ivede až k místu pro p�echázení, kde je umíst�n varovný pás 

ší�ky 400 mm. V rámci zadání diplomové práce jsem se zabývala pouze �ešením autobusové 

to�ny. Návrhem chodníku v obci Plesná v míst� to�ny, jsem se podrobn�ji nezabývala, jen 

jsem nazna�ila možnou variantu �ešení. Návrh spo�ívá v prodloužení stávajícího chodníku 

v ší�ce 1,25 m podle všeobecných zásad dle normy �SN 73 6110/Z1 [5]. P�echod pro chodce 

není umíst�n z d�vodu snížení rychlosti na 30 km/h dle normy �SN 73 6110/Z1 [5].  

Dostaneme-li se p�es místo pro p�echázení, po nov� navrženém chodníku, m�žeme 

pokra�ovat podél zástavby rodinnými domy sm�rem k nám�stí Plesné. 

Sklony nástupištních ploch jsou dodrženy ve 2% spádu a sklon mezi plochami je 1:12. 
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Na st�edu plochy autobusové to�ny se nachází již zmi�ované plochy pro nástup a 

výstup, denní místnost pro �idi�e typu obytné bu�ky s WC firmy Zrup P�íbram a.s., ocelový 

p�íst�ešek 14 x 6,7 m, osv�tlení, lavi�ky a ozna�ník s jízdními �ády. 

 

 

5.1.1 Popis vybavení autobusové to�ny 
 
 V následujících obrázcích jsou typy objekt�, kterými jsem se inspirovala a ve svém 
�ešení navrhla. 
 

 
Obrázek 18: Typ zastávkového obrubníku nástupní hrany 200 mm 

 
 

 
Obrázek 19: Obytná bu�ka sloužící jako denní místnost pro �idi�e 
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Obrázek 20: Typ p�íst�ešku pro autobusovou �ekárnu 

 
 

5.2 Ov��ení pr�jezdu autobusovou to�nou 

Ov��ení vle�ných k�ivek vozidla je provedeno programem AutoTurn. Vstupním údajem 

pro nadefinování vlastního vozidla bylo zjišt�ní technických parametr� vozidel Solaris 

Urbino, konkrétn� nejdelšího vozidla na lince. Rozm�ry t�chto vozidel nalezneme 

v následujících tabulkách. Na obrázku �. 21 nalezneme model autobusu, který má kopii 

vlastností z p�eddefinované knihovny v programu AutoTurn a pouze zm�n�né p�dorysné 

rozm�ry na požadovaný typ vozidla. Na obrázku �. 22 pak skute�ný pohled uvažovaného 

vozidla. 

 

Obrázek 21: Model autobusu v programu AutoTurn 



33 
 

Tabulka 9: SOLARIS Urbino 10 

Druh autobusu m�stský 
Typ Urbino 10 
Délka/ší�ka/výška 9940/2550/2850-3050 [mm] 
P�ední p�evis/zadní p�evis 2210/2930 [mm] 
Rozvor náprav 4800 [mm] 
Polom�r otá�eni  ~18 [m] 

 
 

Tabulka 10: SOLARIS Urbino 12 

Druh autobusu m�stský 
Typ Urbino 12 
Délka/ší�ka/výška 12000/2550/2850-3050* [mm] 
P�ední p�evis/zadní p�evis 2700/3400 [mm] 
Rozvor náprav 5900 [mm] 
Polom�r otá�eni  ~21,4 [m] 

 
 

Tabulka 11: KAROSA B 952 

Druh autobusu m�stský 
Typ Karosa B 952 
Délka/ší�ka/výška 11320/2500/3165 [mm] 
Rozvor náprav 5600 [mm] 

 

 

Ve výkrese �. 5 Provozní schéma jsou znázorn�ny �ty�i stavy pr�jezdu vozidla.  

První stav znázor�uje p�íjezd vozidla k druhé polovin� výstupní hrany, odjezd prvního 

vozidla k nástupní zastávce a následný odjezd. 

Druhý stav znázor�uje stojící vozidla podél výstupní hrany a vyjetí druhého vozidla 

z pozice sm�rem k nástupní zastávce. 

T�etí stav znázor�uje stojící vozidla podél výstupní hrany a t�etí objížd�jící vozidlo 

(školní autobus), které tyto stojící autobusy objíždí sm�rem k nástupní zastávce. 

�tvrtý stav znázor�uje stojící vozidla podél výstupní hrany a vyjetí druhého vozidla 

z pozice sm�rem z autobusové to�ny tak, aniž by p�ípadn� ohrozil stojící autobus u nástupní 

zastávky.  
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Obrázek 22: Skute�ný pohled na vozidlo Solaris Urbino 12 

 

 

5.3 Rozhledové pom�ry 

 

�idi� vozidla autobusu p�i výjezdu ze zastávkového pruhu musí mít dostate�ný rozhled 

bez p�ekážek do všech stran. Rozhledový bod trojúhelníku je �ešen podle dopravn� významné 

ve�ejn� užívané ú�elové komunikace ve vzdálenosti 2,5 m od vn�jší hrany p�ilehlého jízdního 

pruhu dle �SN 73 6110/Z1 [5] a obrázku �. 14. Vzhledem ke snížení rychlosti na 30km/h 

vyplývá, že délka odv�sny trojúhelníku XC = 35 m a XB = 45 m pro vozidla skupiny 2, dle 

�SN 73 6102/Z1 [3] a obrázku �. 15. 

Doporu�ený snížený obrubník by obratišt� opticky odd�lil od okolní zástavby, ale p�i 

výjezdu vozidla ze zastávkového pruhu by mohl �init problémy p�i rozjezdu z místa 

p�edevším v zimním období. Toto �ešení by se muselo projednat se starostou obce Plesná a 

Dopravním podnikem a.s. 
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Obrázek 23: Rozhledové trojúhelníky sjezdu dopravn� významné ve�ejn� užívané ú�elové 

komunikace, zdroj �SN 73 6110/Z1 [5] 

 
 
Tabulka 12: Délky stran rozhledových trojúhelníku v m s p�edností v jízd� podle uspo�ádání 
A, typická p�í�ná uspo�ádání komunikace (a) až (d) a skupiny vozidel 1 až 4. Zdroj �SN 73 

6102/Z1 [5] - tabulka 19 
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5.4 Dopravní �ešení 

 

 

5.4.1 Svislé dopravní zna�ení 

Dopravní zna�ení bylo navrženo podle TP 65 (2. vydání) [8].  

Po odbo�ení ze silnice III/46613 k místu autobusové to�ny se po pravé stran� nachází 

dopravní zna�ka upravující rychlost B20a – Nejvyšší dovolená rychlost. Budeme-li kopírovat 

trasu autobusu, tak p�i vjezdu sm�rem k výstupní zastávce se nachází dopravní zna�ení IP4b – 

Jednosm�rný provoz, B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou sm�rech) a E13 – Dodatková 

tabulka (MIMO VOZIDLA DPO, ZIMNÍ ÚDRŽBY). Úsek jednosm�rného provozu v 

opa�ném sm�ru ukon�uje zna�ka B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel. V pokra�ování podél 

výstupní hrany se nacházejí dv� dopravní zna�ky IJ4a – Zastávka. P�i obkroužení k nástupní 

hran� se taktéž nachází zna�ka IJ4a – Zastávka.  

Ze sm�ru z polní cesty je umíst�na zna�ka B20a – Nejvyšší dovolená rychlost. 

Ukázky dopravních zna�ek jsou vid�t v obrázku �. 22. 

 

 

 
Obrázek 24: P�ehled použitých dopravních zna�ek 

 
 

5.4.2 Vodorovné dopravní zna�ení 

 Dopravní zna�ení bylo navrženo podle TP 65 (2. vydání) [8].  

 Zastávkové pruhy jsou ozna�eny vodorovným dopravním zna�ením V11a – Zastávka 

autobusu nebo trolejbusu. 
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5.5 Osv�tlení 

 Ocelový p�íst�ešek, který je umíst�n ve st�edu nádraží, bude vybaven sv�telným 

za�ízením tak, aby osv�tloval výstupní i nástupní zastávku a byla zajišt�na �itelnost jízdních 

�ád� v souladu s požadavkem na normu osv�tlení. 

 Podrobné zpracování osv�tlení bude �ešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

 

 

5.6 Odvodn�ní 

 
 Nov� z�ízená plocha obratišt� je položena do velmi strmého sklonu stávajícího terénu, 

nebylo tedy jednoduché terén srovnat.  

 P�í�ný sklon výstupní v�tve je 4,25% a podélný sklon je 2,5%. K nástupní v�tvi se 

p�es oblouk dostaneme p�es 4% sm�rem k hran� výstupní zastávky, kde je podélný sklon 

1,9% a p�í�ný sklon 5%. Celé obratišt� postupn� navazuje na pr�b�žnou komunikaci ul. 26. 

dubna, která v n�kolika úsecích podélný sklon m�ní z 8,33% na 3% pak 5,2% dále na 7% a 

nakonec se dostává na p�vodní sklon 6,6%. 

 Uli�ní vpusti jsou umíst�ny tak, aby odvod�ovaly plochu 400 m2. Nov� z�ízených 

uli�ních vpustí je celkem 3. Dv� uli�ní vpusti jsou umíst�ny na výstupní v�tvi po levé stran� 

podél silni�ního obrubníku ve výšce 295.3 m a 295.9 m. T�etí uli�ní vpus	 je umíst�na na 

nástupní v�tvi p�ed zastávkovým obrubníkem ve výšce 296.5 m. A� je to neobvyklé místo, 

sklonové pom�ry neumož�ují jinak.  Jedná se o konstrukci litinové vtokové m�íže a 

prefabrikovaného koše pro zachycení ne�istot. 

 

 

5.7 Vliv na životní prost�edí 

 

 Stávající autobusová to�na je nyní umíst�na na okraji smíšeného lesa, do kterého 

�áste�n� zasahuje. Navrhovaný stav vyžaduje v�tší zábor lesní p�dy než je ve stavu 

stávajícím. Jedná se o plochu 301 m2, což je nejmén� ze všech navržených variant, a�koli 

faktor vlivu na životní prost�edí je velký. Vlivu se pokusíme vyhnout, minimalizovat ho nebo 

vynahradit nap�íklad vysázením stejného po�tu strom� na jiném míst�.  Umíst�ní obratišt� 

v �ásti lesa má i své kladné vlivy. Tak jako doposud stromy plnily funkci estetickou a 
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ekologickou, budou ji plnit i te� a ve v�tší mí�e. Navrhovaná to�na bude mnohem více 

umíst�na v terénu lesa a bude tak lépe zachytávat nejen �ástice zne�išt�ného ovzduší 

výfukovými plyny z vozidel autobusu, ale i pohlcovat hluk zp�sobený t�mito vozidly. 

 Výhodou tedy je nové umíst�ní autobusové to�ny, která se nachází mnohem dál od 

obytné zástavby, než je v sou�asném stavu. Po stránce hlu�nosti tak bude výrazn� mén� 

narušovat denní a ve�erní klid obyvatel v blízkosti to�ny. 

 Vzhledem k vykácení �ásti lesa okolo obratišt� dojde v 3 m pásu k rekultivaci. Jedná 

se o plochu 307 m2. 

 

 

5.8 Konstrukce komunika�ních ploch 

 
 

5.8.1 Popis stávající plochy 
 

Stávající plocha autobusové to�ny z roku 1976 m�la jednou za svou životnost 

opravený povrch. Vlivem p�sobení mechanických ú�ink� vozidel je sou�asný kryt asfaltové 

vozovky už na první pohled zna�n� degradovaný. P�i každodenním provozu není údržb� 

vozovky v�nována dostate�ná pozornost. Výsledkem je pak stav obrusné vrstvy krytu, která 

už neplní své vlastnosti, tak jak by m�la.  

Vý�tem viditelných poruch na vozovce jsou výtluky a trhliny (podélné, sí	ové, 

nepravidelné a mrázové). Strm�jší sklon má dobrou vlastnost v tom ohledu, že se na vozovce 

nenachází vyježd�né podélné koleje a vlny zp�sobené akcelerujícími vozidly. 

 

 

5.8.2 Komunikace pro p�ší 
 

Navrhovaný prodloužený chodník bude napojen na chodník stávající, který vede podél 

zástavby rodinnými domy na protilehlé stran� to�ny. Nový povrch chodníku bude z betonové 

chodníkové dlažby, upnutý mezi nový silni�ní a stávající chodníkový obrubník v následující 

skladb� dle Tabulky 13. Celková ší�ka chodníku je navržena 1,25 m dle �SN 73 6110 [4]. 
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V téže skladb� je navržen celý st�ed nástupišt�, v�etn� výstupních a nástupních 

zastávek. Ty jsou upnuty do zastávkového obrubníku výšky 200 mm. Jedná se o skladbu C 

dle tabulky 13. 

 

   Tabulka 13: Skladba C = D2-D-1-CH-PIII  

Skladba D2-D-1-CH-PIII 

1. Dlažba DL 60 mm 

2. Ložná vrstva dlažby L 30 mm 

3. Št�rkodr	 ŠD 250 mm 
CELKEM 340 mm 

      

 

 

5.8.3 Plocha autobusové to�ny 
 

Stávající povrch v míst� to�ny bude vybourán na hloubku 610 mm a v pat�i�ném 

sklonu budou položeny a zhutn�ny nové vrstvy vozovky v následující skladb� dle tabulky �. 

15. Na komunikaci p�ed autobusovou to�nou ul. 26. dubna, která dále pokra�uje jako polní 

cesta bude provedena úprava asfaltového povrchu. Návrh vozovky byl proveden dle TP 170 

[10] v následujícím postupu. 

Pro návrh je rozhodující po�et zastavení autobus� v míst� zastávky. Podle jízdních 

�ádu uvedených v p�íloze p�edpokládám po�et p�ejezd� b�hem pracovního dne dle tabulky 14. 

 

 

 Tabulka 14: P�ejezdy autobusových linek  

�AS (hod) INTERVAL 
(min) 

PO�ET 
P�EJEZD� 

od do 
4 9 20 15 
9 14 25 8 
14 18 20 8 
18 23 60 10 

CELKOVÝ PO�ET P�EJED� 41 
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Postup návrhové metody dle TP 170 (p�íloha B) [10]: 

 

 Kolem vn�jší strany komunikace autobusové to�ny je zvýšená koncentrace autobus�, 

tedy t�žkých vozidel. Výpo�tem zjistíme, o kterou návrhovou úrove� porušení vozovky se 

bude jednat. Vozidla na vn�jším pásu budou pouze p�ejížd�t, nebudou zastavovat  

 Hodnoty sou�initel�, které ve výpo�tu byly použity, jsou znázorn�ny v p�ílohách. 

TVN0 - pr�m�rnou hodnotu denní intenzity pro provoz t�žkých vozidel. 

d82voz/24holince)na(autobusy241TNVTNV ko ����

 TVNd – návrhová hodnota denní intenzity provozu 

hodvozTNVCTNV kd 24/828211 �����  

 C1 = 1 (sou�initel vyjad�ující podíl TNV na nejvíce zatíženém pruhu) 

TVNcd – návrhová hodnota celkového po�tu p�ejezd� za návrhové období 

letvoztTNVTNV ddcd 25/7482502536582365 �������  

 td = 25 let 

Ncd – návrhová hodnota celkového po�tu p�ejezd� za návrhové období 

IIITZDTNVCCCN cdcd ���������� 550047174825027,01432  

 C2 = 1 (sou�initel vyjad�ující fluktuaci stop v jízdní stop�) 

 C3 = 0,7 (sou�initel spektra hmotnosti náprav) 

 C4 = 2 (sou�initel vyjad�ující vliv rychlosti pohybu TNV pro vozovky   

  s asfaltovými vrstvami) 

 

 T�ída dopravního zatížení TDZ vyšla III, to znamená, že návrh skladby vozovky bude 

navržen pro návrhovou úrove� porušení D1 dle tabulky 15. Tato úrove� odpovídá vyšší 

náro�nosti na trvanlivost vozovek.  

 Po následujícím výpo�tu skladby zastávkového jízdního pruhu,  
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Tabulka 15: Skladba A = D1-N-1-III-PIII 

Skladba D1-N-1-III-PIII 

1. Asfaltový beton ABS I 40 mm 

2. Asfaltový beton hrubozrnný ABH I 60 mm 

3. Obalované kamenivo OK I 50 mm 

4. Mechanicky zpevn�né kamenivo MZK 170 mm 

5. Št�rkodr	 ŠD 250 mm 
CELKEM 570 mm 

 
 

5.8.4 Plocha zastávkových pruh� 
 

Na zastávkách autobus� vznikají výrazné deformace, které se provozem více 

prohlubují. Konstrukce proto musí mít v�tší tuhost, pevnost ve smyku, než jsou požadovány 

pro silni�ní komunikace a odolnost proti odkapávajícím olej�m, pop�. pohonných hmot. 

Návrh odlišné skladby je tedy p�izp�soben provozním podmínkám, které autobus p�i 

rozjezdu z místa zastávkového jízdního pruhu provede. Taktéž po dobu �ekací pauzy p�i 

parkování vozidel p�sobí jejich zatížení nep�ízniv�. Tento úsek se považuje za mimo�ádn� 

namáhaný, proto se použití asfaltového krytu nedoporu�uje.  

Zjišt�ní typu skladby se provede stejným postupem jako v odstavci 5.8.3. 

 

Postup návrhové metody dle TP 170 (p�íloha B) [10]: 

 

TVN0 - pr�m�rnou hodnotu denní intenzity pro provoz t�žkých vozidel. 

d82voz/24holince)na(autobusy241TNVTNV ko ����  

TVNd – návrhová hodnota denní intenzity provozu 

hodvozTNVCTNV kd 24/828211 �����  
     C1 = 1 (sou�initel vyjad�ující podíl TNV na nejvíce zatíženém pruhu) 

TVNcd – návrhová hodnota celkového po�tu p�ejezd� za návrhové období 

letvoztTNVTNV ddcd 25/7482502536582365 �������  
    td = 25 let 
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Ncd – návrhová hodnota celkového po�tu p�ejezd� za návrhové období 

IIITZDTNVCCN cdcd �������� 50049617482502132  

 C2 = 1 (sou�initel vyjad�ující fluktuaci stop v jízdní stop�) 

 C3 = 2 (sou�initel spektra hmotnosti náprav) 

 C4 = 2 (sou�initel vyjad�ující vliv rychlosti pohybu TNV pro vozovky  

   s asfaltovými vrstvami) 

 

Jedná se o zastavování a rozjížd�ní vozidel, kde je zapot�ebí navrhnout tuhou 

vozovku. Proto sou�initel C4 nebudeme do výpo�tu zahrnovat. T�ída dopravního zatížení TDZ 

vyšla III, to znamená, že návrh skladby vozovky bude navržen pro návrhovou úrove� 

porušení D1 dle tabulky 16. 
 

Tabulka 16: Skladba B = D1-T-1-III-PIII 

Skladba D1-T-1-III-PIII 
1. Cementobeton CB I 210 mm 
2. Kamenivo zpevn�né cementem KSCI 150 mm 
3. Št�rkodr	 ŠD 250 mm 
CELKEM 610 mm 

 
 Po výpo�tu skladby B pro zastávkový pruh vyšla tlouš	ka skladby 610 mm. Vzhledem 

k tomu, že vn�jší pruh to�ny a zastávkový pruh na sebe navazují, není možné, aby skladby 

m�ly rozdílnou celkovou tlouš	ku v rozdílu o 40 mm. Proto u skladby A navrhuji zm�nu 

tlouš	ky št�rkodrt� na 290 mm, aby celková tlouš	ka skladby byla stejná jako u skladby B, 

tedy 610 mm. 

 Nová skladba A je navržena v následující tabulce �. 17. 

 
Tabulka 17: Skladba A = D1-N-1-III-PIII 

Skladba D1-N-1-III-PIII 

1. Asfaltový beton ABS I 40 mm 

2. Asfaltový beton hrubozrnný ABH I 60 mm 

3. Obalované kamenivo OK I 50 mm 

4. Mechanicky zpevn�né kamenivo MZK 170 mm 

5. Št�rkodr	 ŠD 290 mm 

CELKEM 610 mm 
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5.9 Hrubý propo�et stavby 

  

 Výsledná cena je pouze orienta�ní a zahrnuje hrubé náklady samotné stavby. Nejsou 

tedy zapo�teny stavební práce, doprava stavebního materiálu a další finan�ní náklady, které 

jsou s p�ípravou projektové dokumentace spojeny. Ocen�ní je provedeno na základ� cenového 

v�stníku Ministerstva financí dle Zákonu �. 151/1997 Sb. [12] a internetových cen ur�itých 

produkt�, které jsou v projektové dokumentaci navrženy. Cena za výkup lesa závisí na jeho 

umíst�ní, zda se jedná o extravilán nebo inravilán, o jaký druh lesa jde a jak je starý. �ástka 

za 1 m2 se pohybuje v rozmezí 20 K� – 35 K�. 

 Tabulka �. 18 znázor�uje p�ehled objekt�, které sloužily pro odhad ceny hrubé stavby. 

 

Tabulka 18: Cenový odhad hrubé stavby 

TYP OBJEKTU KUSY Cena 
K�/kus PLOCHA Cena 

K�/1 m2
CENA [K�] 

Výkup pozemku lesa 304 20 6 080,00

Plocha komunikací z AB krytu 810 1401 1 134 810,00
Plocha zastávkových pruh� z CB 
krytu 125 1945 243 125,00

St�ed nástupišt� z dlažby + 
chodník 302 4876 1 472 552,00

Vegeta�ní úprava  
(zrekultivovaný pás) 307 176 54 032,00

Svislé dopravní zna�ení 7 2500 -  17 500,00
Vodorovné dopravní zna�ení 125 500 62 500,00
Uli�ní vpus	 - sestava 4 10000 - 40 000,00
Obytná bu�ka 1 130000 - 130 000,00
Ocelový p�íst�ešek 1 50000 - 50 000,00

CENA HRUBÉ STAVBY    3 210 599,00 K� 
  

 Celková orienta�ní cena vychází za hrubou stavbu cca 3,2 mil. P�ipo�teme-li 

k položkám cena K�/1m2 nejvyšší hodinou práci cca 2 000 K� a k celkové hrubé cen� sazbu 

za DPH 20%, dostaneme celkovou orienta�ní cenu odpovídající zhruba všem náklad�m se 

stavbou spojenou dle tabulky �. 19.  
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Tabulka 19: Celková orienta�ní cena za stavbu a práci 

TYP OBJEKTU KUSY Cena 
K�/kus PLOCHA Cena 

K�/1 m2 CENA [K�] 

Výkup pozemku lesa      304  20                      6 080,00 
Plocha komunikací z AB 
krytu     810 3401               2 754 810,00   
Plocha zastávkových pruh� z 
CB krytu     125 3945                  493 125,00   
St�ed nástupišt� z dlažby + 
chodník     302 6876               2 076 552,00  
Vegeta�ní úprava 
(zrekultivovaný pás)     307 2176                  668 032,00  
Svislé dopravní zna�ení 7 2500 -                      17 500,00  
Vodorovné dopravní zna�ení     125 2500                  312 500,00  
Uli�ní vpus	 - sestava 4 10000 -                      40 000,00  
Obytná bu�ka 1 130000 -                    130 000,00  
Ocelový p�íst�ešek 1 50000 -                      50 000,00  
Cena celkem bez DPH (20%) 6 548 599,00 K�
DPH 1 309 719,80 K�
CENA CELKEM    7 858 318,80 K� 

 
  
 Orienta�ní cena, která odpovídá navrhovanému projektu, �iní cca. 8 mil. korun. 

P�esná cena bude ur�ena p�i provedení rozpo�tu v p�íslušném programu ve vyšším stupni 

projektové dokumentace. 

  



45 
 

6 Záv�r 

 P�i pohlednu na stávající autobusovou to�nu, která je z roku 1976 vyplývá, že 

parametry to�ny absolutn� nevyhovují sou�asným normám a technickým podmínkám. Není 

zajišt�na bezpe�nost otá�ení vozidel, bezpe�nost cestujících p�i nástupu a výstupu, který 

v sou�asnosti není p�íliš p�ehledný. Úkolem tedy je navrhnout takové �ešení, které by 

odstranilo všechny nedostatky sou�asné autobusové to�ny. 

 V praxi to nyní vypadá tak, že po p�íjezdu autobusu na pomyslnou výstupní zastávku, 

která není ozna�ena žádnou dopravní zna�kou, cestující vystoupí na silnici nebo chodník a 

autobus dále pokra�uje na to�nu, kde vy�kává na další �as odjezdu. Mezi 700 – 800 hod. je 

ranní provoz p�íliš frekventovaný. V tomto �ase se na to�n� najednou setkají až 4 autobusy, 

které se musí na pom�rn� malé ploše sou�asné autobusové to�ny složit� uspo�ádat tak, aby se 

bezproblémov� navzájem objeli. P�i postupném odjezdu z nástupní zastávky, která sice 

ozna�ena je, ale umíst�na na vjezdu z místí garáže, se cestujícím do vozidla obtížn� nastupuje. 

 V tomto projektu jsem navrhla n�kolik variant �ešení, které byly ov��eny vle�nými 

k�ivkami v programu AutoTurn. Varianty V4 a V5 byly konzultovány s vedoucím odboru 

Technologie dopravy Dopravního podniku a.s. Na základ� jejich doporu�ení jsem zvolila 

vít�znou variantu V5, kterou jsem dále zpracovávala do stavu technické studie. 

 V �ešeném projektu se nachází nové umíst�ní autobusové to�ny, která je vy�ešena 

bezbariérov� a spl�uje všechny požadavky, které jsou kladeny na nov� budovaná stanovišt�. 

P�edevším jsem splnila umíst�ní nástupních a výstupních hran, které se v sou�asném stavu 

nenacházejí, doplnila je o pat�i�né dopravní zna�ky ozna�ující zastávku.  A jiné dopravní 

zna�ky, které upravují celý provoz na to�n�. Pohyb na stanovišti jsem vy�ešila bezbariérov� 

tak, aby zrakov� postiženou osobu p�ivedl k místu pro p�echázení, kde na n�j bude �ekat 

doprovod nebo musí použít takovou zastávku na trase, odkud zvládne sám dojít do místa 

bydlišt�. Toto �ešení je standardn� akceptováno Sjednocenou organizací nevidomých a 

slabozrakých �R. Co se tý�e provozu samotných vozidel na to�n�, je navrženo polot�sné stání 

a dostatek místa pro objížd�ní stojících vozidel podél hran výstupišt� a nástupišt�. Tento 

proces je znázorn�n ve výkrese �. 5 Provozní schéma. 

 P�i realizaci projektu je d�ležité vy�ešit n�kolik faktor�. V prvé �ad� majetkoprávní 

vyrovnání mezi majiteli pozemk� umíst�ných na r�zných katastrálních území. Zmírnit vliv na 

životní prost�edí vzhledem k vykácení ur�ité �ásti lesa a vy�ešení umíst�ní to�ny v terénu, 

která je v pom�rn� strmém sklonu. 
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8 P�ílohy 

8.1 Zastávkové jízdní �ády 

Tabulka 20: Linka 47, Plesná � Studentské koleje 
Min. Zastávka Pásmo Hod. Celý týden 

0 Plesná 4 4   
1 Pomník RA 4 5   
2 Nová Plesná 4 6 16 
3 Plesenka 4 7 16 
4 Liš�í 4 8 46 
5 Statek 4 9 46 
8 Spojovací 4 10   
9 Opavská 4 11   

13 Pustkovecká 4 12 46 
15 Rektorát VŠB  4 13 46 
16 Hlavní t�ída 4 14 46 
17 Poruba U Nemocnice 4 15 46 
18 Studentská 4 16 46 
19 Studentské koleje 4 17 46 kon�í na Opavská 

 
Tabulka 21: Linka 51, Plesná � Svinov nádraží 

Min. Zastávka Pásmo Hod. Celý týden 
0 Plesná 4 4 17, 40 
1 Pomník RA 4 5 05, 35 
3 Nová Plesná 4 6 05, 35 
4 Plesenka 4 7 00, 25 
6 Stavebniny 4 8 20, 41D 
8 Plesná Žižkov 4 9 41D 
9 U H�ry 4 10   

11 Martinov st�ed 4 11 21D 
12 Martinov 4 12 25 
13 Dílny DP Ostrava  4 13 10, 45 
14 Bed�icha Nikodéma 4 14 25, 55 
15 �istírny 4 15 25, 55 
16 Na Valech 4 16 30 
17 U Pošty 4 17 00, 21D, 41D 
19 T�ebovická 4 18 21D 
23 Svinov mosty d.z.  4 19 17D 
24 Svinov nádraží 4 20 17D 

  

21 37 
22   
23 02S, 35S 

 

Jízdní �ád linky 47 je v platnosti od 1.6.2011 do 30.6.2012, �erpáno ze zdroje DPO [20]. 

Jízdní �ád linky 51 je v platnosti od 28.10.2011 do 30.6.2012, �erpáno ze zdroje DPO [20]. 
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8.2 Návrh vozovek autobusové to�ny 
 
 
 Vstupní údaje a použité vzorce v návrhové metod� dle TP 170 [10] – �ást B, jsou 

zobrazeny níže v následujících tabulkách a obrázkách. 

 

 

 

 
Obrázek 25: Návrhová hodnota intenzity provozu TNV se stanovuje pro nejvíce zatížený 

jízdní pruh, zdroj 170 [10] 

 
 
 

Obrázek 26: Pro b�žnou skladbu silni�ního provozu se uvažují tyto sou�initelé, zdroj 170 [10] 

 
 

 

 
Obrázek 27: Návrhová hodnota celkového po�tu p�ejezd� TNV, zdroj 170 [10] 
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Obrázek 28: Návrhová hodnota celkového po�tu návrhových náprav lze stanovit z návrhové 
hodnoty celkového po�tu p�ejezd� TNV, zdroj 170 [10] 

 

 
Obrázek 29: Sou�initel vyjad�ující fluktuaci stop TNV v jízdní stop�, zdroj 170 [10] 

 

 
Obrázek 30: Sou�initel spektra hmotnosti náprav TNV vyjad�ující vliv r�zných zatížení se 

stanovuje na charakteru dopravního zatížení, zdroj 170 [10] 

 

 
Obrázek 31: Sou�initel vyjad�ující vliv rychlosti pohybu TNV pro vozovky s asfaltovými 

vrstvami v závislosti na návrhové nebo dovolené rychlosti komunikace 

 
Tabulka 22: Návrhové úrovn� porušení v závislosti na dosavadním rozt�íd�ní pozemních 

komunikací s o�ekávaným dopravním zatížením a p�ípustnou plochou výskytu konstruk�ních 
poruch na konci návrhového období, TP 170 [10] 
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Podle návrhové metody dle TP 170 p�ílohy B [10] postupn� dojdeme k záv�ru výpo�tu, kde 

výsledkem je návrhová hodnota celkového po�tu p�ejezd� za návrhové období Ncd = 2,99 mil.  

 

Tabulka 23:  Tabulky A. 2, Zdroj TP 170 [10] 

 
 
  
 Posledním zjišt�ním p�ed návrhem skladby musíme zjistit typ skladby podloží 

vozovky. Ze vstupních údaj� víme, že se nacházíme v blízkosti lesní p�dy, dá se tedy 

p�edpokládat, že se jedná o typ spodního podloží F. Tyto informace nalezneme v tabulce �. 

22. 

 
 

Tabulka 24: Informativní p�íklady typ� skladeb podloží vozovky podle charakteristik 
materiálu v aktivní zón� a v zemním t�lese, TP 170 [10] 
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 Nyní je možné provést návrh skladeb vozovek viz. následující obrázky podle 

katalogových list� TP 170 [10]. 

 

 
Obrázek 32: Skladba B pro zastávkový pruh 

 
 

 
Obrázek 33: Skladba A pro vozovku to�ny 
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Obrázek 34: Skladba C pro komunikace pro p�ší a nástupišt� 
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