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Seznam použitých zkratek a symbolů 

a.s. = akciová společnost 

atp. = a tak podobně 

B+R = Bike and Ride 

cca = cirka 

č. = číslo 

ČSN = Česká technická norma 

ČÚZK = Český úřad zeměměřický a katastrální 

EHK OSN = Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů 

EIA = Environmental Impact Assessment 

h = hodina 

ha = hektar 

hl. n. = hlavní nádraží 

IDSK = Integrovaná doprava Středočeského kraje, p. o. 

Kč = Korun českých 

KH = Kutná Hora 

km = kilometr 

kV = kilovolt 

m = metr 

m2 = metr čtverečný 

MHD = městská hromadná doprava 

min = minuta 

m n. m. = metr nad mořem 

NN = nízké napětí 

OSSPO = osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

P+R = Park and Ride 

PID = Pražská integrovaná doprava 

ROPID = Regionální organizátor pražské integrované dopravy, p. o. 

s = sekunda 

Sb. = Sbírka zákonů 
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SID = Středočeská integrovaná doprava 

SLDB = Sčítání lidu, domů a bytů 

SOŠ = střední odborná škola 

SOU = střední odborné učiliště 

s.o. = státní organizace 

s.r.o. = společnost s ručením omezeným 

tzv. = takzvaný 

ul. = ulice 

ÚP = územní plán 

VN = vysoké napětí 

voz/den = vozidel za den 

VPS = veřejně prospěšná stavba 

VRT = vysokorychlostní trať 

žst. = železniční stanice 
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Úvod 

Veřejná doprava je služba, která umožňuje hybnost obyvatelstva v souladu s principem 

udržitelné mobility mezi jednotlivými funkčními složkami obce či města. Vzhledem 

k neustálému vývoji společnosti, rostoucí životní úrovni a nově vznikajícím možnostem  

a příležitostem se však zvyšují i nároky obyvatel na veřejnou dopravu. Pro její funkčnost  

a maximální efektivitu je klíčové, aby její nabídka byla snadno dostupná co největšímu 

množství obyvatel, aktivně i pasivně preferována na úkor individuální automobilové dopravy  

a aby nabízené služby splňovaly určité podmínky a standardy. Také je důležité si uvědomit, 

že pro jednotlivce, kteří nevlastní osobní automobil či jiný prostředek individuální dopravy,  

je, s výjimkou pěší mobility, veřejná doprava jediným spojením s kulturou, zdravotnictvím  

či službami. 

Čím dál náročnější požadavky jsou také kladeny na vzhled veřejných prostranství, efektivní 

využívání jednotlivých ploch ve městě nebo třeba realizaci mitigačních a adaptačních opatření, 

která souvisí s globální změnou klimatu. Každý z výše zmíněných bodů spolu se zájmem 

autora o veřejnou dopravu tvořil dílek motivace výběru tématu „Úprava autobusového nádraží 

v Kutné Hoře“ řešeného v této diplomové práci. Autor si klade za cíl především správně 

analyzovat a popsat hlavní nedostatky stávajícího autobusového nádraží a navrhnout vhodná 

řešení, která splní veškeré požadavky a nároky. 

V úvodní kapitole diplomové práce je představeno řešené území, jsou zde například popsány 

širší vztahy, silniční i železniční infrastruktura nebo cíle dopravní obslužnosti ve městě. 

Navazují kapitoly s popisem stávajícího provozu v autobusovém terminálu a rekognoskací 

stávajícího stavu terminálu s definováním hlavních nedostatků. Tyto kapitoly analytické části 

práce jsou pak podkladem pro část praktickou, jejímž cílem je návrh variant možných řešení 

nové podoby terminálu.  
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1. Informace o řešeném území 

1.1. Obecné informace 

Město Kutná Hora (LAU 2: 533955) se nachází ve východní části Středočeského kraje a se 

svými necelými 21 000 obyvateli je pátým nejlidnatějším městem v kraji. Do konce roku 2002 

byla Kutná Hora okresním městem, po nabytí účinnosti zákona č. 320/2002 Sb., o změně  

a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů v lednu 2003 

se jedná o obec s rozšířenou působností (ORP) a obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ). 

Správní obvod ORP tvoří 51 obcí, samotné město je pak členěno do 12 místních částí, které 

se rozkládají na 7 katastrálních územích o celkové rozloze 33,7 km2.[4][6][8] 

 
 

Obr. 1: Poloha Kutné Hory v rámci ČR 
(zdroj: mapy.cz) 

Kutná Hora je známá především díky své významné městské památkové rezervaci, jež je 

spolu s kostelem sv. Barbory a chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci od roku 1995 

zapsána i na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve středověku se zároveň 

jednalo o jedno z nejdůležitějších českých královských měst díky významné těžbě stříbra. 

Geomorfologicky území patří k východní části Čáslavské kotliny, jejíž většina je bezlesá 

s převahou orné půdy. Kutnohorsko tvoří přechodnou oblast mezi teplým Polabím a méně 

klimaticky příznivou Českomoravskou vrchovinou, průměrná nadmořská výška se tu pohybuje 

v rozmezí 200–360 m n. m. Městem protéká říčka Vrchlice, která je součástí povodí Labe  

a její tok na území města téměř kopíruje trasu železniční trati 235.[18] 
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1.2. Stručná historie města 

Historie města je vzhledem k jeho povaze velmi rozsáhlá. Samotný vznik Kutné Hory je 

tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky 

dolování jsou datovány již ke konci 10. století, kdy Slavníkovci na svém hradišti Malíně (dnes 

součást Kutné Hory) razili v letech 985–995 ze stříbra mince (denáry). Povědomí o existenci 

stříbrného bohatství v regionu bývá někdy spojováno se založením cisterciáckého kláštera  

v Sedlci roku 1142. 

Patrně prvním dokladem o těžbě a zpracování stříbra ve 13. století je archeologicky doložená 

bezejmenná vesnička nedaleko Malína. Zvěst o tom, že v blízkém okolí Kaňkovských vrchů 

existuje lákavá možnost zbohatnutí, přivedla do zdejších končin obrovské množství nových 

usedlíků, zejména z přilehlých německy mluvících oblastí, kteří přinesli pokročilejší výrobní 

technologii i společenské vztahy a záhy se stali vůdčí skupinou v celé aglomeraci. Kolem 

jednotlivých šachet vyrostla provizorní obydlí, dřevěné kaple a primitivní těžní zařízení. 

Hornické osady, vznikající neplánovitě a překotně neměly v prvních letech žádná práva  

a veškeré právní záležitosti řešila sousední města Čáslav a Kolín. Dlouho se jim říkalo obecně 

pouze Mons (Hora) a teprve v roce 1289 nacházíme pojmenování MONS CUTHNA. Důležitým 

prvkem při formování právních a správních poměrů byl sedlecký klášter, který zaujal místo 

hlavní duchovní autority. 

Přelom v dějinách Kutné Hory znamenal rok 1300, kdy král Václav II. stanovil osadám veškeré 

organizační a technické podmínky nutné pro pravidelný chod dolů. Právní postavení, v něž se 

osady začaly přetvářet, podepřela řada privilegií a výsad králů z rodu Lucemburků, která 

vynesla Kutnou Horu na druhé místo po Praze. Krátce po roce 1300 byla do Kutné Hory 

přenesena i centrální mincovna českého státu a pro její činnost byl vyhrazen královský hrádek, 

jenž se záhy začal nazývat Vlašským dvorem na paměť italských odborníků, Vlachů, kteří stáli 

u zrodu mincovní reformy. Kutná Hora se tak postupně vyvinula ve finanční centrum českého 

státu. 

Archeologické výzkumy naznačují, že na počátku 14. století byly položeny základy většiny 

měšťanských domů. Spory, které Kutná Hora od svého počátku vedla se sedleckým klášterem, 

se v této době již staly neúnosné a vyústily k rozhodnutí odpoutat se od kláštera i v církevní 

správě. Výsledkem tedy bylo rozhodnutí vystavět katedrálu sv. Barbory. 

Koncem 15. století těžba v Kutné Hoře dosahuje vrcholu, město se rozšiřuje, opevňuje, vzniká 

nová radnice i chrám sv. Barbory a další stavby. V polovině 16. století však po objevení nových 

zdrojů drahých kovů význam města upadá. Výsledkem tohoto úpadku je již pouze několik 

stavebních počinů v následujících epochách, a dokonce i ztráta několika středověkých 

památek v 19. století, jako například gotické hradební věže nebo i zčásti chrám sv. Barbory. 
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Přesto si však město zachovalo svou starobylou krásu a bylo v roce 1995 zařazeno jako 

městská památková rezervace na seznam UNESCO.[9][13] 

 

Obr. 2: Nejznámější kutnohorská památka – chrám sv. Barbory 
(zdroj: mapy.cz, autor: Iva Zikešová) 

1.3. Cíle dopravní obsluhy 

Kutná Hora nabízí hned několik zajímavých turistických cílů či zastávek, a zejména pak 

v letním období se ve městě objevuje mnoho výletníků, kteří přijeli obdivovat místní dominanty  

a památky. Mezi ně lze zařadit již zmíněný chrám sv. Barbory, chrám Nanebevzetí Panny 

Marie a sv. Jana Křtitele, historické jádro nebo kostel Všech svatých s kostnicí. 

Především místním a obyvatelům z přilehlého regionu pak slouží 8 mateřských škol, 

5 základních škol, základní umělecká škola, praktická škola, vyšší odborná škola, střední 

průmyslová škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, gymnázium, církevní 

gymnázium, SOŠ a SOU řemesel a vysoká škola politických a společenských věd. Kulturně 

se mohou občané obohatit v městské knihovně, Tylově divadle, kině Modrý kříž, Galerii Felixe 

Jeneweina či muzeu kostek LEGO. Pro sportovní vyžití slouží několik sportovních zařízení 

včetně zimního stadionu, tenisových kurtů a fotbalového hřiště a k dispozici je i několik 

sportovních oddílů. 
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Dalšími důležitými prvky místní občanské vybavenosti jsou nemocnice s komplexní zdravotní 

péčí a poliklinikou, lékárny, pobočka České pošty, bankovní a pojišťovací společnosti, 

supermarkety a další obchodní domy s různým zaměřením prodeje.[2][12][16][19][27] 

1.4. Infrastruktura v řešeném území 

1.4.1. Silniční infrastruktura 

Diametrálně ve směru východ-západ prochází městem významná silnice I/2, která spojuje 

Prahu, Kutnou Horu a Pardubice. V místní části Vnitřní Město, kde se nachází nejzatíženější 

úsek, dosahovala dle dat z CSD 2020 intenzita dopravy hodnoty 14 435 voz/den. Oproti roku 

2016 se jedná o zhruba 14% nárůst, a to jsou data z posledního sčítání dopravy výrazně 

ovlivněna pandemií nemoci covid-19 a s ní spojeným omezením mobility obyvatelstva. 

V územním plánu se nachází územní rezerva nadmístního významu pro přeložku silnice I/2, 

která by měla odklonit tranzitní dopravu z centra města, avšak v současné době neprobíhá 

žádná projektová příprava stavby.[24][25] 

Východní okraj města pak lemuje silnice I/38, jež tvoří jeden z páteřních celostátních tahů  

a vede z Libereckého kraje přes kraje Středočeský, Vysočinu a Jihomoravský na státní hranici 

s Rakouskem. Intenzita dopravy se na této komunikaci v okolí Kutné Hory pohybuje okolo  

14 500 voz/den. V současné době je na této silnici východně od města ve výstavbě obchvat 

Církvice a na něj by měla navázat cca 1,7 km dlouhá přeložka s cílem zkapacitnění, zvýšení 

propustnosti a bezpečnosti silniční dopravy.[24][25][26] 

Ve městě končí i silnice II/126, která vede směrem na jih a tvoří spojení s dálnicí D1. Veřejnou 

silniční síť pak doplňují silnice III. třídy a místní komunikace.[25] 

1.4.2. Železniční infrastruktura 

Katastrem města jsou vedeny dvě železniční tratě, jež se setkávají v železniční stanici Kutná 

Hora hlavní nádraží, kterou lze typově považovat za stanici přípojnou. Hlavní tratí je zde 

železniční trať 230 (Kolín – Kutná Hora – Havlíčkův Brod), přípojnou pak trať 235 (Kutná Hora 

– Zruč nad Sázavou). Číslování tratí vychází z aktuálního knižního jízdního řádu. Železniční 

trať 230 je dvoukolejná elektrizovaná celostátní dráha, trať 235 pak jednokolejná regionální 

dráha spíše rekreačního charakteru (nejvytíženější je úsek KH hl.n. – KH město v sobotu).  

Na druhé zmíněné trati leží na katastru města ještě železniční stanice Kutná Hora město  

a zastávky Kutná Hora-Sedlec, Kutná Hora předměstí a Poličany. Značnou nevýhodou této 

trati je nutnost úvrati mezi hlavním nádražím a zastávkou Kutná Hora-Sedlec. 

Správa železnic, jakožto správce železniční infrastruktury, plánuje v letech 2024–2025 velkou 

modernizaci kutnohorského hlavního nádraží. Výsledkem mají být zejména zbudovaná nová 
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mimoúrovňová nástupiště s bezbariérovým přístupem a prodloužené staniční koleje, které 

umožní provoz nákladních vlaků o délce 740 m. Stávající stanice je zajímává tím, že se zde 

nachází styk dvou trakčních soustav (3kv DC a 25 kV ∼ 50 HZ AC) přímo ve stanici.  

Po modernizaci se však tento styk přesune do mezistaničního úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín. 

Rekonstrukce se mají postupně dočkat i navazující úseky trati 230. Ta bude v roce 2022 velmi 

vytížena, jelikož bude plnit funkci objízdné trasy pro I. tranzitní koridor mezi Prahou a Brnem, 

kde bude kvůli rozsáhlé opravě zaveden takzvaný nickolejný provoz v úseku  

Blansko – Brno-Židenice. Značnou nevýhodou z pohledu dopravní obslužnosti města je poloha 

hlavního nádraží (viz obrázek 4). Vzdušnou čarou stanice leží 2,5 km východně od centra 

města a pěší spojení je dlouhé a nekomfortní, kdy přibližně polovina nejkratší trasy vede podél 

dopravně zatížené silnice I/2.[33] 

 

Obr. 3: Výpravní budova kutnohorského hlavního nádraží pohledem z ostrovního nástupiště č. 2, které 
slouží vlakům v relaci Kolín – Čáslav. Vnější nástupiště č. 1 u výpravní budovy využívají  

vlaky směr Zruč nad Sázavou. 
(zdroj: Kutnohorský deník, autor: Hana Pilcová) 

Zhruba 10 km západně až jihozápadně od Kutné Hory je trasována plánovaná VRT 

Praha – Brno, jejíž uvedení do provozu je plánováno v roce 2027. Tento plán se však zdá být 

až příliš optimistický na to, že má stavba mnoho odpůrců a proces její přípravy bude ještě 

velmi zdlouhavý. V Kutné Hoře se v září 2021 konala veřejná diskuse na téma vedení 

vysokorychlostní trati právě na území Kutnohorska. Spolek VRTáci, který předkládá 

argumenty proti plánům Správy železnic, zde ohlásil 7 000 signatářů petice a jmenoval více 
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jak 120 obcí, institucí, spolků, firem a dalších, kteří připojili svůj podpis pod „Memorandum  

o vzájemné spolupráci ve věci plánované výstavby vysokorychlostní trati“, které pro tyto 

subjekty znamená jednotný hlas a sílu ve vyjednávání.[30] 

 
 

Obr. 4: Důležitá dopravní infrastruktura Kutné Hory v mapě 
(zdroj: openstreetmap.org, upraveno autorem) 

1.5. Popis širších vztahů území 

Jednoznačně určit spádovou oblast Kutné Hory je velmi obtížné, a to především kvůli 

přítomnosti dalších měst v její blízkosti, které rovněž nabízí pracovní, vzdělávací i volnočasové 

aktivity. Jedná se především o Kolín (32 490 obyvatel) a Čáslav (10 350 obyvatel). Obě města 

jsou od Kutné Hory vzdálena cca 12 km a jsou dobře dostupná jak silniční individuální  

i veřejnou dopravou, tak i po železnici. Zároveň je dobře dostupné i hlavní město Praha, se 

kterým je rovněž kvalitně zajištěné přímé spojení veřejnou dopravou. Cestovní doba mezi 
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kutnohorským a pražským hlavním nádražím vlakem je totožná s dobou jízdy automobilem 

(cca 1 h 10 min). Zmínit jistě lze v této kapitole i Pardubice, které jsou rovněž dosažitelné 

individuálně i veřejnou dopravou za stejný cestovní čas, a to přibližně za 45 minut.[4][18] 

1.5.1. Mikroregion KUTNOHORSKO 

V roce 2002 vznikl na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion KUTNOHORSKO, jehož členy jsou město Kutná Hora, městys Nové Dvory a obce 

Církvice, Svatý Mikuláš a Hlízov. Předmětem činnosti a hlavním cílem svazku obcí je vzájemná 

pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu. V praxi se jedná 

především o zpracování rozvojové strategie venkovského mikroregionu, výměnu zkušeností  

a společné řešení komunálních problémů např. v oblasti školství, kultury či cestovního ruchu. 

Zdrojem příjmu svazku jsou zejména roční členské příspěvky jednotlivých obcí ve výši 2 Kč  

na jednoho obyvatele obce k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Majetek je v podílovém 

spoluvlastnictví členů a každý rok je sestavován rozpočet, dle kterého se hospodaří.[12][16] 

 

Obr. 5: Vymezení Kutné Hory s vyznačením obcí, které jsou součástí mikroregionu KUTNOHORSKO 
(zdroj: mapy.cz, upraveno autorem) 
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1.5.2. Hybnost obyvatelstva a demografie 

Jako indikátor hybnosti obyvatelstva v rámci dojíždění za zaměstnáním či vzděláním mohou 

dozajista posloužit data Českého statistického úřadu o dojížďce do zaměstnání a škol dle 

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) z roku 2011. V roce 2021 proběhlo nové SLDB, avšak v době 

psaní této práce ještě nebyly veřejně k dispozici jeho výsledky, a proto byla použita data z roku 

2011.[3] 

Celkový počet dojíždějících byl stanoven na 3 894 osob, z toho 2 776 za zaměstnáním  

a 1 118 za vzděláním. Nejčastějšími obcemi vyjížďky byly Čáslav (463 os.), Kolín (311 os.), 

Církvice (175 os.), Malešov (135 os.), Miskovice (126 os.) a Vrdy (104 os.). Celkem bylo 

zaznamenáno 67 obcí, ze kterých vyjíždějí jejich obyvatelé do Kutné Hory a všechny jsou 

zaneseny v tabulce 1. 

Celkový počet osob vyjíždějících byl 2 516, z toho 1 842 za zaměstnáním a 674 za vzděláním. 

Nepřekvapivě jsou nejčastějšími obcemi dojížďky Kolín (664 os.), Praha (628 os.), Čáslav  

(256 os.) a Pardubice (98 os.). Celkem pak bylo zaznamenáno 31 obcí, do kterých obyvatelé 

Kutné Hory dojíždí do své práce či školy a všechny jsou zaneseny v tabulce 2. 

Zajímavostí pak je, že se počet obyvatel Kutné Hory za posledních 10 let prakticky nezměnil, 

došlo pouze k mírnému nárůstu, a to o 106 obyvatel. Jako důvod pro tuto pouze malou změnu 

se nabízí dostatek pracovních i vzdělávacích příležitostí v území pro většinu sociálních skupin 

obyvatelstva, ale i únosná dojezdová vzdálenost do větších měst (Kolín, Praha, Pardubice). 

Nízký růst si lze vysvětlit například delší vzdáleností od Prahy, která již není atraktivní pro 

každodenní dojíždění právě do hlavního města. 

Do roku 2005 byl průměrný věk obyvatel města nižší než průměrné hodnoty za celou ČR  

i Středočeský kraj, tento trend se však postupně otočil a přibližně od roku 2007 (viz obrázek 

6) je zdejší populace v průměru starší. Podíl nezaměstnanosti se v roce 2021 pohyboval lehce 

pod celostátním průměrem, a to okolo 3 %.[5] 

 

Obr. 6: Vývoj stáří obyvatelstva v Kutné Hoře v letech 1991–2019 
(zdroj: Český statistický úřad) 
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Tabulka 1: Počet dojíždějících dle obce vyjížďky (zdroj: Český statistický úřad) 

Obec vyjížďky: Celkem dojíždějících: Do zaměstnání: Za vzděláním: 

Čáslav 463 390 73 

Kolín 311 190 121 

Církvice 175 137 38 

Malešov 135 104 31 

Miskovice 126 82 44 

Vrdy 104 82 22 

Suchdol 98 72 26 

Uhlířské Janovice 86 53 33 

Křesetice 81 57 24 

Hlízov 80 49 31 

Nové Dvory 78 70 8 

Zruč nad Sázavou 76 42 34 

Zbraslavice 74 54 20 

Červené Janovice 64 47 17 

Úmonín 57 43 14 

Svatý Mikuláš 56 43 13 

Chlístovice 51 45 6 

Praha 49 46 3 

Golčův Jeníkov 49 36 13 

Červené Pečky 47 21 26 

Žehušice 45 40 5 

Pardubice 44 43 1 

Chotusice 40 35 5 

Žleby 37 29 8 

Černíny 36 29 7 

Kluky 31 28 3 

Záboří nad Labem 31 20 11 

Týnec nad Labem 29 17 12 

Třebešice 28 14 14 

Zbýšov 25 19 6 

Poděbrady 25 9 16 

Vidice 23 18 5 

Močovice 22 21 1 

Horka I 22 17 5 

Zásmuky 22 14 8 

Potěhy 22 16 6 

Tupadly 22 18 4 

Petrovice I 21 15 6 

Vlkaneč 19 15 4 

Nymburk 18 4 14 

Třemošnice 18 10 8 

Bílé Podolí 17 14 3 

Krchleby 17 12 5 

Světlá nad Sázavou 17 9 8 

Libenice 16 10 6 

Starý Kolín 16 14 2 

Čestín 15 4 11 

Ronov nad Doubravou 15 7 8 

Kobylnice 14 13 1 

Kouřim 14 2 12 
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Nebovidy 14 9 5 

Bratčice 13 9 4 

Horky 13 12 1 

Krakovany 13 6 7 

Polepy 13 8 5 

Nepoměřice 13 8 5 

Souňov 12 11 1 

Onomyšl 12 7 5 

Havlíčkův Brod 12 5 7 

Rohozec 11 11 - 

Drobovice 11 11 - 

Chotěboř 11 5 6 

Bečváry 10 7 3 

Horní Kruty 10 5 5 

Bohdaneč 10 7 3 

Sázava 10 5 5 

Třebonín 10 10 - 

 

Tabulka 2: Počet vyjíždějících dle obce dojížďky (zdroj: Český statistický úřad) 

Obec dojížďky: Celkem vyjíždějících: Do zaměstnání: Za vzděláním: 

Kolín 664 566 98 

Praha 628 440 188 

Čáslav 256 152 104 

Pardubice 98 39 59 

Ovčáry 77 77 - 

Brno 55 11 44 

Chotusice 41 41 - 

Nové Dvory 35 30 5 

Hradec Králové 30 4 26 

Poděbrady 29 10 19 

Zbraslavice 24 23 1 

Malešov 18 16 2 

Chrudim 18 12 6 

Suchdol 15 15 - 

Nymburk 15 12 3 

Liberec 15 1 14 

Svatý Mikuláš 14 14 - 

Velim 13 13 - 

Miskovice 13 13 - 

České Budějovice 13 2 11 

Plzeň 13 5 8 

Olomouc 12 1 11 

Starý Kolín 12 12 - 

Ústí nad Labem 12 1 11 

Uhlířské Janovice 11 8 3 

Úmonín 11 11 - 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 

11 11 - 

Hlízov 10 10 - 

Vrdy 10 10 - 

Zruč nad Sázavou 10 10 - 

Jihlava 10 - 10 
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2. Provoz v autobusovém terminálu 

2.1. Stávající stav 

V roce 2021 prošel provoz v autobusovém terminálu a v celé Kutné Hoře zásadní 

reorganizací. V srpnu totiž došlo k integraci rozsáhlé oblasti zahrnující Kolínsko, Kutnohorsko 

a Uhlířskojanovicko do systému PID. Součástí integrace bylo zavedení 38 nových 

autobusových linek PID, úpravy provozu 24 linek PID a 6 linek SID a zrušení 1 linky PID. Dále 

bylo zrušeno 73 linek SID, a to včetně linek MHD Kutná Hora. Výsledkem je přehlednější 

linkové vedení se zkvalitněním směrové nabídky, zavedená koordinace linek mezi sebou  

a s tím související vytvoření atraktivního intervalu s návaznostmi na vlakové spoje. Schéma 

linkového vedení integrované oblasti je k dispozici na obrázku 7.[20] 

 

Obr. 7: Linkové vedení v oblasti Kolínska a Kutnohorska po integraci do PID  
před rozdělením linky 801 

(zdroj: ROPID & IDSK) 
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V současné době projíždí autobusovým nádražím 12 pravidelných autobusových linek. Jejich 

stručný popis se nachází v následujících podkapitolách 2.1.1–2.1.13. Téměř na všech linkách 

je dopravcem ARRIVA, na linkách 381 a 533 je to pak ČSAD POLKOST a na některých spojích 

linky 705 Okresní autobusová doprava Kolín. Na obrázku 8 lze spatřit linkové vedení v centru 

města.[10] 

 

Obr. 8: Linkové vedení v centrální oblasti města a autobusovém terminálu 
(zdroj: ROPID & IDSK) 

2.1.1. Linka 100381 (Praha, Háje – Kutná Hora – Čáslav, obchodní centrum) 

Linka 381 vznikla integrováním a sjednocením trasy starších linek. Až na výjimky (pražský 

úsek, zajíždění do Kostelce nad Černými lesy) celá trasa vede po silnici I/2 a spojuje mnoho 

sídel, z nichž za nejvýznamnější lze považovat města Říčany, Kostelec nad Černými lesy  

a Zásmuky (viz obrázek 9). V rámci integrace Kutnohorska do systému PID byla linka 

prodloužena z Kutné Hory až do Čáslavi, čímž došlo k navýšení přepravní nabídky právě mezi 

těmito dvěma městy, kde v období přepravních špiček docházelo k přetěžování standardních 
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vozidel. Zároveň je cestujícím od Čáslavi nabídnuto přímé spojení do kutnohorské nemocnice. 

U hlavního nádraží pak navazuje na železniční linku R9 směr Praha i směr Čáslav. Celou trasu 

Praha – Čáslav však absolvují pouze některé spoje v pracovní dny, zbytek spojů má svou 

konečnou stále v Kutné Hoře, a to u vlakového hlavního nádraží nebo v autobusovém 

terminálu. 

Linka má v pracovní dny interval 60 minut, v nepracovní dny pak 120 minut, je obsluhována 

velkokapacitními kloubovými autobusy a v oblasti je vedena jako páteřní.[28] 

 

Obr. 9: Integrace linky 381 mezi Prahou a Kutnou Horou 
(zdroj: Ing. Martin Jareš Ph.D. – FD ČVUT v Praze) 

2.1.2. Linka 240481 (Soběšín – Uhlířské Janovice – Kutná Hora – Čáslav) 

Linka 481 je v úseku Miskovice – Čáslav vedena v prokladu s linkou 381 a zajišťuje přímé 

spojení Uhlířských Janovic, Kutné Hory a Čáslavi. Po většinu pracovního dne je zde interval 

120 minut, v nepracovní dny je pak linka v provozu v podobě tří spojů pouze mezi Kutnou 

Horou a Čáslaví. 

2.1.3. Linka 240782 (Kutná Hora – Vrdy) 

Linka 782 je vedena z Kutné Hory směrem na západ přes Nové Dvory, Rohozec, Žehušice do 

Vrdů. V provozu je pouze v pracovní dny, a to v podobě 4 párů spojů, kdy poslední je veden 

pouze do Žehušic. 
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2.1.4. Linka 240784 (Kutná Hora – Horka I – Semtěš) 

Stejně jako linka 782 je i tato linka vedena směrem na západ přes Nové Dvory dále  

do Bernardova, Horky I a Brambor do Semtěše. V provozu je pouze v pracovní dny v podobě  

6 párů spojů. 

2.1.5. Linka 240785 (Kácov – Malešov – Kutná Hora – Kolín) 

Linka 785 spojuje Kácov, Čestín, Chlístovice, Malešov, Kutnou Horu a Kolín a spolu s linkami 

705 a 805 tvoří autobusovou dopravní obslužnost právě mezi bývalými okresními městy 

Kolínem a Kutnou Horou. Linka je v provozu pouze v pracovní dny a přes autobusové nádraží 

v Kutné Hoře je vedeno 9 párů spojů. 

2.1.6. Linka 240786 (Kutná Hora – Červené Janovice – Paběnice) 

Linka 786 je z Kutné Hory vedena jižním směrem přes Křeselice, Úmonín a Červené Janovice 

do Paběnic. V provozu je pouze v pracovní dny v podobě 5 párů spojů. 

2.1.7. Linka 240788 (Kutná Hora – Červené Janovice – Třebětín) 

Linka 788 je v provozu pouze v pracovní dny a s linkou 786 sdílí trasu až do Červených 

Janovic, odkud je však vedena do Třebětína. Linky jsou ve vzájemném prokladu a zajišťují 

60minutový interval po většinu dne. 

2.1.8. Linka 240801 (KH, Žižkov – KH, Sedlec – KH, Malín) 

Linka 801 je považována za linku kutnohorské MHD a spojuje polikliniku se sídlištěm Šipší  

a hlavním nádražím. Vznikla rozdělením původní linky 801 na městskou linku 801 a linku 803. 

Díky tomu mohou být všechny spoje MHD obslouženy výhradně elektrobusy, což je spojeno 

se snahou chovat se v historickém městě co nejvíce ekologicky a tiše. V pracovní dny má linka 

30–90minutový interval, v nepracovní dny pak 60minutový interval. Je v prokladu s linkou 803, 

se kterou na trase zajišťují 30minutový interval po většinu dne. Tento proklad je dobře 

postřehnutelný v příloze č. 2. [1][14] 

2.1.9. Linka 240802 (KH, Vrchlice – KH, Sedlec – Hlízov) 

Druhou linkou kutnohorské MHD, která však neobsluhuje autobusové nádraží, je linka 802.  

Ta vede z Hlízova přes Malín, Sedlec, Šipší, historické centrum a Žižkov do Vrchlice.  

Až do Hlízova a na opačné straně do Vrchlice zajíždí pouze některé spoje. Po většinu 

pracovního dne má 30minutový interval, v nepracovní dny pak 60minutový interval. Stejně jako 

linka 801 je obsluhována výhradně elektrobusy. 



24 
 

 

Obr. 10: Elektrobus SOR EBN 11 pro Kutnou Horu 
(zdroj: Kutnohorský deník, autor: Hana Kratochvílová) 

2.1.10. Linka 240803 (KH, Žižkov – KH, Sedlec – Hlízov – Bernardov) 

Linka 803 tvoří spojení Bernardova, Kobylnice a Hlízova s Kutnou Horou. V Kutné Hoře je 

v prokladu s linkou 801 a vytváří 30minutový interval na trase po většinu pracovního dne. 

V nepracovní dny linka nejede. 

2.1.11. Linka 240805 (Zruč nad Sázavou – Zbraslavice – Kutná Hora – Kolín) 

Tato linka tvoří spojení Kolína s Kutnou Horou, Křeseticemi, Zbraslavicemi a Zručí nad 

Sázavou. V provozu je pouze v pracovní dny, kdy se svým 30–120minutovým intervalem tvoří 

proklad s linkou 705 mezi Kutnou Horou a Kolínem. 

2.1.12. Linka 241533 (Kutná Hora – Týnec nad Labem – Chlumec nad 
Cidlinou) 

Integrací nově vzniklá linka spojuje Kutnou Horu, Nové Dvory, Týnec nad Labem, Žiželice  

a Chlumec nad Cidlinou a výrazně posiluje tento dopravní vztah nabídkou nového přímého 

spojení mnoha obcí s Kutnou Horou. V pracovní dny autobusovým terminálem v Kutné Hoře 

projíždí 7 párů spojů a vzhledem k turistickým cílům na trase linky jsou zajištěny i 3 páry spojů 

v nepracovní dny. 

2.1.13. Linka 270705/272705 (Poděbrady – Kolín – Kutná Hora – Čáslav) 

Linka 705 tvoří páteřní spojnici Kolína, Červených Peček, Kutné Hory a Čáslavi. Po většinu 

pracovního dne je její interval 60 minut. V nepracovní dny je linka v provozu pouze mezi 

Kolínem a Kutnou Horou v podobě 4 párů spojů. Mezi Kolínem a Kutnou Horou je v prokladu 
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s linkou 805 a doplňuje je linka 785. Mezi Kutnou Horou a Čáslaví je v prokladu s linkou 381. 

Díky prokladům je na jednotlivých úsecích zajištěn souhrnný 30minutový interval. Na linku jsou 

nasazována kapacitní kloubová vozidla, jelikož je s její pomocí obsluhována oblast průmyslové 

zóny TMMCZ (dříve TPCA) v Kolíně-Ovčárech, jež generuje vysokou poptávku po přepravě. 

2.2. Vozový park 

Důležitým faktorem při navrhování infrastruktury je zohlednění skladby vozového parku, který 

danou infrastrukturu bude využívat. V případě této práce se jedná zejména o délku autobusů, 

které terminálem projíždí a jejich vlečné a obalové křivky. 

V současné době terminál využívají zejména autobusy značky SOR standardní délky (12 m), 

avšak na linkách 381 a 705 lze spatřit i kloubové vozy s délkou 18 m. Důležité bude tento fakt 

zohlednit, aby nedošlo k problému s průjezdností nebo jakýmkoli nebezpečným situacím, 

případně poskytnout alternativní řešení obsluhy kloubovými autobusy. 

Jak již bylo zmíněno, provoz městské autobusové dopravy v Kutné Hoře je zajištěn výhradně 

nízkopodlažními a klimatizovanými vozidly s elektrickým pohonem. Zdejší pětičlenná flotila se 

skládá z jedenáctimetrových SOR EBN 11 s kapacitou 30 míst k sezení a dalších 57 k stání  

a osmimetrových ROŠERO-P FIRST FCLEI s 18 místy k sezení a 10 k stání. Dojezd těchto 

vozů je přes 170 km a k jejich dobíjení slouží nabíjecí stanice, jež vznikla v areálu bývalé 

cihelny v místní části Sedlec. Zařízení umožňuje nabíjení všech autobusů najednou, jelikož  

je k dispozici právě 5 stojanů.[1] 

 

Obr. 11: Elektrobus ROŠERO-P FIRST FCLEI pro Kutnou Horu 
(zdroj: Arriva) 
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3. Rekognoskace stávajícího stavu 
terminálu 

3.1. Umístění terminálu 

Stávající autobusový terminál se nachází v místní části Hlouška zhruba 500 m severně  

od historického centra. Situace širších vztahů, ze které je poloha dobře postřehnutelná,  

se nachází v příloze 1. Celkem se zde nachází 6 nástupišť rozdílných šířek (cca 3–9 m), 

z nichž ne všechna jsou pravidelně využívána. Celý areál nádraží se nachází téměř v rovině. 

Jediný vjezd do prostoru nádraží je z ulice Waldhauserovy. V totožné ulici býval i druhý vjezd 

ze západní strany terminálu, ten je však v současné době zaslepen pomocí dopravních 

sloupků a nachází se zde 4 parkovací stání (viz obrázek 12). Vjezd do prostor terminálu  

je umožněn pouze autobusům a zásobování přilehlého supermarketu Billa, ostatní dopravě  

je vjezd zakázán svislou dopravní značkou B2. Příjezd do ulice Waldhauserova je buď 

východně z ulice Benešova, nebo západně z ulice Lorecká. Trasy autobusů směrem 

k terminálu se liší zejména dle směrového vedení linky, ale i na základě individuálního 

rozhodnutí řidiče autobusu. Vlastníkem parcely č. 1506/1, na které se autobusové nádraží 

nachází, je město Kutná Hora.[8][18] 

 

Obr. 12: Zaslepený vjezd do terminálu, který v současné době plní funkci parkoviště 
(zdroj: autor, únor 2022) 
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3.2. Popis stávajícího fyzického stavu s fotodokumentací 

3.2.1. Povrch 

Všechny pojížděné plochy jsou tvořeny krytem z asfaltem obaleného kameniva, který je již 

značně zastaralý a poškozený (viz obrázky 13 a 14). Zákonitě zde tedy nemůže fungovat 

například správné odvodnění povrchu, jelikož kanalizační vpusti často nejsou v nejnižším 

místě a suplují je až 5 cm hluboké výtluky. Zároveň jsou namáhány i konstrukční části 

autobusů, jelikož jsou poškozená místa často v místech, kde se jim nelze nijak vyhnout, např. 

v místech příjezdu k jednotlivým stáním. Některé výtluky byly spravovány pomocí asfaltových 

emulzí a jiných technik, ale jedná se spíše o marginální opravy. 

Na obrázku 14 je také možno vidět způsob odstavu autobusů, jejichž řidiči zde tráví přestávku 

nebo jen čekají na odjezd dle jízdního řádu. Z místa je třeba následně vycouvat, což napomáhá 

vzniku nebezpečných situací, jako například možného přehlédnutí procházejících chodců  

či projíždějících autobusů. 

 

Obr. 13: Poničená vozovka v prostoru terminálu – výtluk vyplněný srážkovou vodou 
(zdroj: autor, únor 2022) 
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Obr. 14: Širší pohled na terminál a jeho již nevyhovující povrch 
(zdroj: autor, únor 2022) 

Povrch nástupišť je z většiny tvořen drobným stmeleným kamenivem (viz obrázek 15), 

v koncových částech nástupiště jej nahrazuje kryt asfaltový. Stejně jako pojížděné jsou i plochy 

pochozí na některých místech záplatované a je jasně narušena homogenita povrchu. 

 

Obr. 15: Nástupiště s opravovaným povrchem po manipulaci s kabeláží veřejného osvětlení 
a detailní pohled na kryt, jenž je tvořen spojeným drobným kamenivem 

(zdroj: autor, únor 2022) 
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3.2.2. Označníky zastávek 

Po integraci do PID se v Kutné Hoře nachází klasické označníky s dominující červenou barvou 

dle standardů zastávek PID, se kterými je možno se setkat například v Praze nebo jiných, 

dříve zaintegrovaných oblastí (viz obrázek 16). V autobusovém terminálu však lze nalézt hned 

tři různé typy označníků zastávek, z nichž ani jeden není právě dle zmíněných standardů. Jako 

hlavní důvod autor práce vidí ušetření financí v podobě nulových investic do stávajícího 

autobusového nádraží, se kterým se v současné poloze již nepočítá. I tento zdánlivě 

malicherný poznatek tvoří součást celkového žalostného stavu autobusového nádraží, které 

je vstupní branou do tohoto historického města nejen pro denně dojíždějící, ale i pro mnoho 

českých i zahraničních turistů.[23] 

 

Obr. 16: Klasický označník s dominující červenou barvou dle standardů zastávek PID 
(zdroj: autor, únor 2022) 

Na obrázku 17 lze spatřit všechny tři druhy označníků. Jejich rozdílný vizuál reflektuje dřívější 

provoz. Označník vlevo byl umístěn u odjezdových stání pro regionální linky (dřívějším 

dopravcem ČSAD), označník uprostřed pro linky MHD a označník vpravo pro linku 381, která 

byla v části své trasy integrována do PID ještě dříve, než integrace došla do oblasti 

Kutnohorska. V dnešní provozní podobě již odlišení nedává žádný smysl. 
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Obr. 17: Typy označníků zastávek v terminálu 
(zdroj: autor, únor 2022) 

3.2.3. Vybavení pro cestující 

V levé části obrázku 17 lze spatřit veškerý mobiliář pro cestující na jednotlivých nástupištích. 

Jedná se o označník zastávky s jízdními řády, zábradlí usměrňující nástup do vozidla,  

na kterém je zavěšený odpadkový koš a lavička z dřevobetonové konstrukce. 

Ve východní části terminálu se nachází zděná budova s informační kanceláří akciové 

společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, čekárnou a toaletami (s obsluhou, za poplatek 

10 Kč a omezenou provozní dobou). Samotná čekárna disponuje několika dřevěnými 

lavičkami, automatem na teplé nápoje, jejichž cena se v únoru 2022 pohybovala okolo  

15 Kč, nosičem letáků a dezinfekcí na ruce (viz obrázek 18). Otevírací doba informační 

kanceláře je: pondělí a středa 7:00–11:30 a 12:30–17:00, úterý a čtvrtek 7:00–11:30  

a 12:30–15:00. Čekárna je otevřena pouze v pracovní dny, a to od 6:00 do 18:00. 
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Obr. 18: Čekárna pro cestující 
(zdroj: autor, únor 2022) 

Přímo nad toaletami je na zdi budovy upevněna elektronická tabule s aktuálním datem  

a časem a údaji o odjezdu několika nejbližších spojů (viz obrázek 19). 

 

Obr. 19: Elektronická tabule s informacemi o odjezdu nejbližších spojů 
(zdroj: autor, únor 2022) 
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3.3. Hlavní nedostatky 

Zásadním problémem celého terminálu je zastaralost a značná předimenzovanost, která 

nereflektuje stávající rozsah provozu a napomáhá i nevzhledné podobě místa. Hlavní 

nedostatky jsou definovány zejména z pohledu cestujícího. 

3.3.1. Předimenzovaný počet nástupišť a odjezdových stání 

Na obrázku 20 lze vidět schéma rozmístění odjezdových stání v autobusové stanici Kutná 

Hora. Ze schématu lze jednoduše rozpoznat značnou velkorysost terminálu z pohledu 

množství nástupišť, nástupních hran a odjezdových stání. V současné době je využíváno 

pouze 8 z původních 12 odjezdových stání a jedno stání příjezdové. Dvě nástupiště 

z původních šesti již nemají žádné využití. Autor se zároveň přiklání k úvaze, že 8 odjezdových 

stanovišť, z nichž většina slouží pouze dvěma linkám je zbytečně mnoho. 

  
 

Obr. 20: Stanoviště v terminálu Kutná Hora, aut. st. 
(zdroj: ROPID & IDSK) 

Jako důkaz malého využití některých stání byly využity jízdní řády, poskytnutá data z IDSK  

a konzultace s pracovníkem IDSK. V tabulce 3 jsou zaznamenány všechny spoje odjíždějící 
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z autobusového nádraží, seřazeny jsou dle čísla odjezdového stání a času odjezdu vzestupně. 

V tabulce 4 je pak zaznamenána celková suma spojů odjíždějících z daného stání. 

Tabulka 3: Odjezdy linek z autobusového nádraží seřazeny vzestupně dle nástupiště a času odjezdu 

Linka Čas Směr Oběh Stání 

801 04:36 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/84 1 

801 05:06 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/80 1 

803 05:51 Bernardov 402/43 1 

801 06:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/81 1 

801 06:51 Kutná Hora,Malín,Starokolínská 801/83 1 

801 07:21 Kutná Hora,Malín,Starokolínská 801/81 1 

803 07:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/43 1 

801 08:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/81 1 

803 08:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/48 1 

803 09:21 Bernardov 402/35 1 

803 09:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/48 1 

801 10:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/82 1 

803 10:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/22 1 

803 11:21 Bernardov 402/41 1 

803 11:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/35 1 

801 12:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/81 1 

801 12:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/82 1 

803 13:21 Bernardov 402/35 1 

803 13:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/41 1 

801 14:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/84 1 

801 14:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/81 1 

803 15:21 Bernardov 402/30 1 

803 15:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/28 1 

801 16:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/80 1 

801 16:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/85 1 

803 17:21 Bernardov 402/43 1 

803 17:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/14 1 

801 18:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/81 1 

803 18:51 Kutná Hora,hlavní nádraží 402/14 1 

801 19:21 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/83 1 

801 04:19 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/84 2 

801 04:49 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/80 2 

803 05:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/43 2 

801 06:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/81 2 

801 06:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/83 2 

801 07:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/81 2 

803 07:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/43 2 

481 07:38 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/27 2 

803 07:42 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/16 2 

801 08:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/81 2 

803 08:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/48 2 

803 09:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/16 2 

803 09:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/48 2 
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801 10:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/82 2 

803 10:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/22 2 

803 11:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/48 2 

803 11:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/35 2 

801 12:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/81 2 

801 12:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/82 2 

803 13:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/35 2 

803 13:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/41 2 

801 14:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/84 2 

801 14:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/81 2 

803 15:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/30 2 

803 15:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/35 2 

801 16:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/80 2 

801 16:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/85 2 

803 17:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/14 2 

803 17:34 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/21 2 

801 18:04 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 801/81 2 

803 18:39 Kutná Hora,Žižkov,poliklinika 402/14 2 

784 05:15 Bernardov 402/3 3 

784 05:35 Semtěš 402/35 3 

533 05:59 Chlumec n.Cidl.,žel.st. 533/53 3 

782 06:10 Vrdy,kult.dům 402/24 3 

784 08:45 Horka I,Svobodná Ves,u rest. 402/36 3 

533 08:59 Chlumec n.Cidl.,žel.st. 533/54 3 

533 10:59 Chlumec n.Cidl.,žel.st. 533/53 3 

782 11:05 Vrdy,kult.dům 402/16 3 

784 12:55 Semtěš 402/43 3 

533 12:59 Chlumec n.Cidl.,žel.st. 533/54 3 

782 14:35 Vrdy,kult.dům 402/39 3 

533 14:59 Chlumec n.Cidl.,žel.st. 533/53 3 

784 15:15 Semtěš 402/43 3 

782 16:35 Žehušice 402/16 3 

784 17:25 Horka I,Svobodná Ves,u rest. 402/16 3 

533 18:59 Žiželice,nám. 533/53 3 

805 04:25 Červené Janovice 402/28 4 

805 04:55 Kutná Hora,Karlov,Na Rovinách 402/14 4 

805 05:25 Červené Janovice 402/8 4 

805 06:25 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/14 4 

785 07:25 Kutná Hora,Žižkov,Fučíkova 402/3 4 

805 07:35 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/38 4 

785 07:45 Kutná Hora,Žižkov,Fučíkova 402/29 4 

785 08:15 Malešov 402/29 4 

785 09:15 Kácov,,nám. 402/3 4 

805 09:30 Červené Janovice 402/38 4 

805 11:30 Zruč n.Sáz.,Sázavan 402/25 4 

785 11:45 Kácov,,nám. 402/29 4 

805 13:30 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/38 4 

785 13:45 Kácov,,nám. 402/24 4 
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805 14:40 Zruč n.Sáz.,Sázavan 402/36 4 

785 15:45 Kácov,,nám. 402/29 4 

8005 16:40 Zruč n.Sáz.,Sázavan 402/25 4 

805 17:30 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/28 4 

785 17:45 Kácov,,nám. 402/24 4 

786 05:15 Paběnice,ObÚ 402/39 5 

788 05:35 Třebětín 402/16 5 

788 10:35 Třebětín 402/30 5 

786 11:35 Paběnice,ObÚ 402/53 5 

788 12:35 Třebětín 402/39 5 

786 13:35 Paběnice,ObÚ 402/28 5 

788 14:35 Třebětín 402/16 5 

786 15:35 Paběnice,ObÚ 402/38 5 

788 16:35 Třebětín 402/35 5 

533 17:19 Chlumec n.Cidl.,žel.st. 533/54 5 

786 17:45 Paběnice,ObÚ 402/39 5 

381 05:10 Čáslav,,aut.st. 381/17 7 

481 05:27 Čáslav,aut.st. 402/17 7 

705 05:35 Čáslav,,aut.st. 432/72 7 

381 06:10 Čáslav,,aut.st. 381/16 7 

481 06:22 Čáslav,aut.st. 402/27 7 

705 07:02 Čáslav,zem.škola 432/71 7 

381 07:12 Čáslav,obchodní centrum 381/9 7 

705 07:35 Čáslav,obchodní centrum 421/84 7 

481 07:37 Čáslav,aut.st. 402/31 7 

381 08:42 Čáslav,obchodní centrum 381/1 7 

705 09:05 Čáslav,obchodní centrum 402/53 7 

481 09:12 Čáslav,aut.st. 402/25 7 

381 09:42 Čáslav,obchodní centrum 381/6 7 

705 10:45 Čáslav,obchodní centrum 402/46 7 

481 11:12 Čáslav,aut.st. 402/19 7 

381 11:42 Čáslav,obchodní centrum 381/3 7 

705 12:45 Čáslav,obchodní centrum 402/54 7 

481 13:27 Čáslav,aut.st. 402/2 7 

381 13:42 Čáslav,obchodní centrum 381/16 7 

705 13:45 Čáslav,obchodní centrum 432/72 7 

705 14:25 Čáslav,obchodní centrum 432/71 7 

381 14:42 Čáslav,obchodní centrum 382/13 7 

481 15:12 Čáslav,aut.st. 402/53 7 

705 15:25 Čáslav,obchodní centrum 402/14 7 

381 15:42 Čáslav,obchodní centrum 381/2 7 

705 16:25 Čáslav,obchodní centrum 402/6 7 

381 16:42 Čáslav,obchodní centrum 381/15 7 

481 17:12 Čáslav,aut.st. 402/23 7 

705 17:25 Čáslav,obchodní centrum 421/84 7 

381 17:42 Čáslav,obchodní centrum 381/1 7 

705 18:25 Čáslav,obchodní centrum 432/72 7 

381 18:42 Čáslav,obchodní centrum 387/8 7 
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705 19:25 Čáslav,obchodní centrum 402/45 7 

381 19:42 Čáslav,,aut.st. 381/3 7 

381 21:37 Čáslav,,aut.st. 387/18 7 

705 23:20 Čáslav,,aut.st. 402/7 7 

381 23:31 Čáslav,,aut.st. 381/2 7 

381 04:49 Háje 381/1 8 

381 05:18 Háje 381/2 8 

481 05:23 Uhlířské Janovice,nám. 402/12 8 

381 05:48 Háje 381/3 8 

381 06:18 Háje 381/17 8 

481 06:43 Uhlířské Janovice,nám. 402/17 8 

381 07:18 Háje 381/16 8 

481 07:18 Miskovice,Bylany 402/28 8 

381 08:18 Háje 387/18 8 

481 08:58 Soběšín 402/5 8 

381 10:18 Háje 382/11 8 

481 10:43 Uhlířské Janovice,nám. 402/12 8 

481 11:48 Uhlířské Janovice,nám. 402/27 8 

381 12:18 Háje 381/9 8 

481 12:48 Uhlířské Janovice,nám. 402/22 8 

381 13:18 Háje 381/1 8 

381 14:18 Háje 381/6 8 

481 14:48 Soběšín 402/2 8 

381 15:18 Háje 381/3 8 

381 16:18 Háje 381/16 8 

481 16:48 Uhlířské Janovice,nám. 402/31 8 

381 17:18 Háje 382/13 8 

381 18:18 Háje 381/2 8 

481 18:48 Uhlířské Janovice,nám. 402/49 8 

381 20:19 Háje 381/15 8 

381 21:49 Háje 381/9 8 

805 04:15 Kolín,Nádraží 402/8 9 

705 04:35 Poděbrady,žel.st. 402/53 9 

785 05:15 Kolín,Nádraží 402/24 9 

805 05:15 Kolín,Nádraží 402/14 9 

705 05:45 Poděbrady,žel.st. 402/46 9 

805 06:00 Kolín,Nádraží 402/28 9 

785 06:15 Kolín,Nádraží 402/3 9 

805 06:20 Kolín,Nádraží 402/41 9 

805 06:35 Kolín,Nádraží 402/38 9 

705 06:45 Velký Osek,nádraží 432/72 9 

805 07:05 Kolín,,Tylova 402/14 9 

785 07:15 Kolín,Nádraží 402/36 9 

705 07:48 Poděbrady,žel.st. 402/54 9 

805 08:30 Kolín,Nádraží 402/38 9 

705 09:20 Poděbrady,žel.st. 432/71 9 

785 09:45 Kolín,Nádraží 402/29 9 

805 10:30 Kolín,Nádraží 402/25 9 
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705 11:20 Poděbrady,žel.st. 421/84 9 

785 12:15 Kolín,Nádraží 402/3 9 

805 12:30 Kolín,Nádraží 402/38 9 

705 12:35 Kolín,,PZKO-TOYOTA 402/14 9 

805 13:30 Kolín,Nádraží 402/36 9 

705 13:35 Kolín,Nádraží 402/45 9 

705 14:05 Kolín,Nádraží 421/95 9 

785 14:15 Kolín,Nádraží 402/29 9 

805 14:30 Kolín,Nádraží 402/38 9 

705 14:50 Kolín,Nádraží 402/6 9 

805 15:05 Kolín,Nádraží 402/41 9 

805 15:40 Kolín,Nádraží 402/25 9 

705 15:50 Libice n.Cidl.,u sokolovny 432/71 9 

785 16:15 Kolín,Nádraží 402/24 9 

805 16:30 Kolín,Nádraží 402/28 9 

705 16:50 Kolín,Nádraží 432/72 9 

805 17:30 Kolín,Nádraží 402/27 9 

705 17:50 Poděbrady,žel.st. 402/7 9 

805 18:30 Kolín,Nádraží 402/28 9 

705 18:50 Kolín,Nádraží 421/84 9 

705 20:35 Kolín,,PZKO-TOYOTA 432/72 9 

 

Tabulka 4: Celkový počet odjíždějících spojů pro každé stanoviště 

Odjezdové stání Počet spojů 

1 30 

2 31 

3 16 

4 19 

5 11 

7 37 

8 26 

9 38 

 

Z tabulky 4 lze vyčíst, že nejvytíženější jsou stanoviště pro linky směr Čáslav (st. 7) a Kolín 

(st. 9). Velmi využívaná jsou i stanoviště 1 a 2, které obsluhují linky MHD. Naopak nejméně 

využívané je stání č. 5, které je obslouženo pouze 11 spoji v pracovní dny a například 

v časovém úseku 5:35 až 10:35 není využito vůbec. 

Jedním z požadavků na návrhy nové podoby terminálu je přizpůsobení odjezdových stání 

s ohledem na akceptovatelné vytížení a směrové a provozní potřeby linek. 
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3.3.2. Přístup k nástupištím a absence prvků pro OSSPO 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb je třeba, aby všechny chodníky, nástupiště veřejné dopravy, 

úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy 

umožňovaly samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace a jejich míjení s ostatními chodci. 

Vzhledem ke své značné morální i technické zastaralosti současný terminál jakékoli prvky dle 

výše zmíněné vyhlášky postrádá. Mezi jednotlivými nástupišti jsou navíc rozhlehlé asfaltové 

plochy pojížděné autobusy (lze vidět na obrázku 21) a pro OSSPO ale i ostatní cestující  

je přístup k nim nekomfortní a nebezpečný. Poloha stávajících přechodů pro chodce je značně 

nevyhovující a jejich využití minimální. Cílem práce bude i zajištění kvalitního  

a bezpečného přístupu a průchodu terminálem pro všechny sorty osob, včetně těch fyzicky  

či jinak handicapovaných. 

 

Obr. 21: Stav terminálu v červenci 2019 při pohledu shora 
(zdroj: mapy.cz) 
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3.3.3. Nadbytečný zábor plochy a reakce na globální oteplování 

Současné autobusové nádraží zabírá cennou plochu v širším centru města o rozloze více než 

9 000 m2. Vzhledem k reorganizaci provozu při integraci oblasti do systému PID a přeměny 

některých linek na průjezdné již stávající stav nereflektuje požadavky provozu a zbytečně 

hyzdí centrální část města. 

V posledních letech se navíc i v našem mírném podnebí setkáváme s vlnami veder, kdy se 

zpevněné tmavé povrchy, jakými jsou například ulice, střechy či souvislá zástavba, rozpalují 

až na teplotu kolem 70 °C. V některých horkých dnech se tedy pobyt zejména v centrálních 

částech města stává nesnesitelným a ve městech vzniká tzv. tepelný ostrov. Jeden z takových 

ostrovů tvoří i stávající autobusové nádraží, které je prakticky pouze rozsáhlou asfaltovou 

plochou. Důležitým úkolem práce bude značná redukce zpevněných ploch, zvýšení podílu 

zeleně a jasné usměrnění provozu autobusů s oddělením výstupních a nástupních stání.[31] 

3.3.4. Absence mobiliáře a nevyhovující stav nástupišť 

Na všech nástupištích zcela absentují přístřešky pro cestující, které by poskytly jakoukoli 

ochranu nejen před nepřízní počasí, ale i přímým slunečním svitem. Jedinou možností, která 

takovou ochranu poskytuje, je malá čekárna. Nevýhodou je nutnost následného dlouhého,  

a zejména v nepříznivém počasí nepříjemného, přesunu z čekárny až k jednotlivým 

nástupištím. Za účelem zlepšení podmínek pro cestování veřejnou dopravou bude v návrhu 

dbáno na komfort čekajících cestujících. 

Za chybějící prvek mobiliáře lze považovat i stojany či jiná zařízení pro bezpečný odstav 

jízdních kol. Cyklistická doprava zažívá, zejména ve velkých městech, v posledních letech 

výrazný vzestup a je pravděpodobně nejvíce udržitelným způsobem městské přepravy.  

Je vhodná na krátké i středně dlouhé vzdálenosti a zároveň řeší problém „poslední míle“, kdy 

není nutné tento cílový úsek překonat pěšky. Na nárůst podílu tohoto druhu přepravy je však 

nutno adekvátně reagovat a přizpůsobit infrastrukturu pro bezpečnou a komfortní jízdu spolu 

s možností kolo jednoduše odstavit. V Kutné Hoře zatím není dostupný komerční bikesharing, 

jako například v Praze či Brně, jistě ale není vyloučeno, že by jej zde některá ze společností 

nemohla v dohledné době spustit a bylo by žádoucí, aby na tento stav byla infrastruktura 

připravena.[7] 
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4. Vstupní faktory návrhů 

4.1. Klíčové podkladové dokumenty 

Jako podkladové dokumenty pro veškeré návrhy budou sloužit zejména: 

• ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 
a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

• ČSN 73 6425-2 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 
a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště 

• předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 

• Standard zastávek PID (Standard přestupních bodů a zastávek společného integrovaného 
dopravního systému Prahy a Středočeského kraje) 

• TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

• TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

• územní plán města Kutná Hora vydaný dne 28. 4. 2020 zastupitelstvem města Kutná Hora 

• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb + metodiky od ní odvozené 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

4.2. Požadavky na infrastrukturu zastávek a přestupních uzlů 
z pohledu Standardů zastávek PID 

Standard zastávek PID je pečlivě navázán na české technické normy a právní předpisy, ale 

nenahrazuje je. Částečně je ale vykládá a zpřehledňuje celou problematiku. Pouze splnění 

normových parametrů totiž nezaručuje kvalitní řešení z pohledu cestujících. 

Standardy zastávek PID popisují požadavky na konkrétní uspořádání a stavební podoby 

zastávek či přestupních bodů. Řešení má přirozeně upřednostňovat veřejnou dopravu a dbát 

na bezpečnost cestujících, jeho součástí pak musí být i vedení cyklistické dopravy a pohodlná 

přístupnost pro všechny uživatele. Zastávky a přestupní body tvoří specifický prostor 

s výraznou koncentrací lidí a jeho funkční a esteticky kvalitní provedení pozitivně ovlivňuje 

dojem z veřejného prostranství a výrazně přispívá k atraktivitě obce. K vyššímu využití veřejné 

dopravy pak přispívá i umístění služeb či obchodů v blízkosti jejích zastávek či uzlů. 

Autobusové nádraží Kutná Hora lze dle standardů považovat za přestupní bod kategorie B. 

Přestupní bod je zde definován jako místo na dopravní síti, v němž je realizován přestup mezi 
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různými linkami veřejné dopravy a může být tvořen jedním zastávkovým stanovištěm, více 

zastávkovými stanovišti, přestupním terminálem či železniční stanicí se zastávkovými 

stanovišti v jejím přednádražním prostoru apod. Konkrétně kategorii B tvoří velký přestupní 

bod oblastního významu či malý terminál VHD. Zastávkové stanoviště je definováno jako 

předepsaným způsobem označený prostor v rámci zastávky, kde fyzicky zastavuje vozidlo 

veřejné dopravy obsluhující zastávku. 

Umístění zastávek a přestupních uzlů z pohledu cestujícího musí splňovat tři základní 

předpoklady, a to snadný přístup, viditelnost a obsluhu území. Je třeba, aby ze všech směrů 

byly zastávky přístupné jednoduchou, bezbariérovou, čitelnou a po komunikacích či pásech 

pro pěší uskutečnitelnou cestou bez zbytečných ztracených spádů s minimem míst 

potenciálních střetů s ostatní dopravou. Zároveň je třeba je umisťovat do míst, kde se 

přirozeně koncentrují pěší proudy a rozmístění musí brát v potaz i docházkové vzdálenosti. 

Bez ohledu na velikost přestupního uzlu a použité dopravní módy musí přestupní vazba 

splňovat následující kritéria: snadný přesun, informace, bezpečnost a komfort. Trasa přestupní 

vazby má být přímočará, bez zacházek, bezbariérová a ideálně v jedné výškové úrovni. 

Důležitým prvkem je vizuální kontakt cestujícího se stanovištěm, na které právě přestupuje. 

Pohyb cestujících má být umožněn v dostatečně velkém prostoru a v žádném bodě nesmí být 

navozen pocit nejistoty či nebezpečí. Klíčové je tedy například dobré osvětlení. Informace 

týkající se přestupu by pak měl cestující mít k dispozici v přirozeném a logickém sledu  

a zároveň by je neměl vyhledávat, ale měly by mu být intuitivně nabídnuty. 

Rozměry nástupiště jsou definovány provozem. Délka nástupní hrany městské linkové osobní 

dopravy se obecně rovná délce dvou nejdelších zastavujících vozidel s připočtením 1 m. 

V případě vyloučení sjetí více vozidel současně a ve stísněných podmínkách je možné délku 

nástupní hrany navrhovat v délce nejdelšího provozovaného vozidla. Šířka nástupiště se volí 

s ohledem na současný i výhledový obrat cestujících a jejich bezpečný a pohodlný pohyb. 

Dostatečný prostor musí umožňovat vyklopení plošin zajišťujících bezbariérový přístup, výjezd 

a otočení invalidního vozíku nebo výstup dvou osob s kočárkem z vozidla. Určujícím 

parametrem je pak tzv. volná šířka nástupiště, tedy minimální volný šířkový prostor, který musí 

být zachován v každém místě nástupiště i v přístupu na nástupiště. V ploše vymezené délkou 

nástupní hrany a volnou šířkou nástupiště se nesmí nacházet žádná překážka trvalého ani 

dočasného charakteru (sloup, koš, reklama atd.). Za překážky ve volné šířce nástupiště se 

sice nepovažují označník či dopravní značení související se zastávkovým stanovištěm, 

nicméně jejich umístění by nemělo omezovat plynulý pohyb lidí po nástupišti. Minimální volná 

šířka je 2,2 m, ve stísněných poměrech pak 1,7 m, doporučuje se ale vždy větší. Významnou 
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roli z hlediska komfortu a bezbariérovosti hraje i parametr výšky nástupiště. Standardní výška 

nástupní hrany zastávek autobusů je 200 mm nad vozovkou. 

Nezbytná je na zastávkách i přítomnost prvků pro nevidomé a slabozraké. Jedná se  

o zastávkový signální pás o šířce 0,8 m, který je navázán na přirozenou nebo umělou linii 

v rámci nástupiště a kontrastní pás o šířce 0,5 m. Signální pás je umístěn kolmo k nástupní 

hraně, od níž je odsazen o 0,5 m a zároveň je od označníku odsazen o 0,8 m. Kontrastní pás 

se umisťuje podél celé nástupní hrany a je tvořen kontrastní barvou dlažby či technologií 

vodorovného značení. 

Povrch nástupiště musí být rovný, neklouzavý, zpevněný, vizuálně sladěný s veřejným 

prostranstvím a v příčném sklonu 0,5 % až 2 %. Podélný sklon nástupišť nemá překročit 

hodnotu 4 %.[23] 

4.3. Podobné projekty 

Pro inspiraci při návrhu mohou sloužit podobné projekty, které vznikly v posledních letech 

v České republice či v minulosti v zahraničí a splňují provozní nároky a požadavky, které se 

od nich očekávaly. Za zmínku stojí například terminály veřejné dopravy v Náchodě, Jaroměři, 

Kolíně nebo v německém Bad Schandau. U náchodského a kolínského terminálu došlo pouze 

k přestavbě autobusového nádraží a úpravě souvisejících komunikací do přívětivější podoby, 

v případě jaroměřského terminálu došlo k definitivnímu přesunu autobusového nádraží 

z prostoru pod náměstím k železniční stanici a jeho novostavbě v místech původního 

parkoviště a samostatných garáží (viz obrázek 22). Jaroměřskou situaci lze tedy považovat  

za velmi podobnou té kutnohorské, která je řešena v této diplomové práci. Rovněž i přilehlá 

železniční stanice Jaroměř prošla zásadní proměnou a modernizací. Byla například zřízena 

ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem, provedena kompletní rekonstrukce 

železničního svršku a spodku nebo instalováno nové zabezpečovací zařízení, a to vše 

z důvodu zrychlení průjezdu vlaků a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Dopravní uzel 

Jaroměř lze považovat za ukázkové řešení moderního multimodálního terminálu odpovídající 

standardům 21. století. 
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Obr. 22: Uzel veřejné dopravy Jaroměř před a po realizaci multimodálního terminálu 
(zdroj: mapy.cz, upraveno autorem) 

4.4. Umístění terminálu 

V platném územním plánu Kutné Hory, vydaným zastupitelstvem města dne 28. 4. 2020,  

je plocha stávajícího autobusového nádraží vymezena jako plocha přestavby P6 s indexem 

využití SM, což značí plochy smíšené obytné – městské. Využití plochy je podmíněno 

pořízením územní studie, přesunem a zprovozněním autobusového nádraží. Je tedy jasné, že 

Kutná Hora s umístěním autobusového nádraží ve stávající poloze nepočítá a v územním 

plánu je pro jeho novou polohu vymezena zastavitelná plocha Z55 (WD5) o rozloze cca 0,6 ha. 

Označení WD5 říká, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, díky čemuž je možný proces 

vyvlastnění dle §170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Plocha pro vznik nového autobusového nádraží se nachází v prostoru 

železniční stanice Kutná Hora město, jež leží na trati 235 a je pravidelně obsluhována vlakovou 

linkou S28 (viz obrázek 23 a příloha 1). Za jasný cíl projektu lze považovat posílení významu 

veřejné dopravy v rámci města díky vytvoření multimodálního terminálu pro autobusovou, 

železniční, automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu. Plocha má strategické umístění  

i vzhledem k poloze historického centra a nachází se na okraji rozsáhlých stabilizovaných  

i rozvojových ploch pro sport a rekreaci. Záměr přemístění autobusového nádraží je v souladu 

s krajskou i republikovou dopravní koncepcí, které uvažují i se záměrem veřejně prospěšné 

stavby D211 (průjezdná odbočka železniční tratě č. 235), pro kterou je v územním plánu Kutné 

Hory vymezen koridor o šířce 100 m s označením Z97 (WD4). Tato stavba  
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je součástí uvažované modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. – Kutná 

Hora město. Zmíněný projekt dokonce obdržel souhlasné stanovisko v procesu EIA, který 

posuzuje vliv provedení záměru na životní prostředí, a to již v roce 2010. Na stránkách Správy 

železnic se však záměr nenachází v seznamu plánovaných staveb a v plánu dopravní 

obslužnosti Středočeského kraje není ani přímo popsán v dlouhodobém výhledu investic 

a v nejbližších letech se tedy s jeho realizací nepočítá.[11][15] 

 

Obr. 23: Plocha Z55 na podkladu z ortofotomapy a katastrální mapy  
(zdroj: Geoportál ČÚZK, upraveno autorem) 

Všechny varianty návrhu budou umístěny právě do plochy Z55 v místě stávající zpevněné 

komunikace s dlážděným povrchem, zvýšené rampy a části kolejiště (viz obrázky 24–26), aby 

splnily požadavky územního plánování, přispěly k dalšímu rozvoji města a jeho veřejných 

prostranství a podpořily jeden z prvků udržitelné mobility, a to kvalitní veřejnou dopravu. 
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Obr. 24: Prostor pro umístění nového terminálu, pohled směrem k zručskému zhlaví 
(zdroj: autor, únor 2022) 

 

Obr. 25: Zvýšená rampa, která dříve sloužila k manipulaci s nákladem 
(zdroj: autor, únor 2022) 
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Obr. 26: Prostor pro umístění nového terminálu, pohled směrem k výpravní budově žst. KH město 
(zdroj: autor, únor 2022) 

4.5. Počet stanovišť 

4.5.1. Příjezdová stanoviště 

Vzhledem k velmi omezeným prostorovým podmínkám je minimální počet příjezdových 

stanovišť stanoven na jedno, což odpovídá stávajícímu stavu. U tohoto stání se počítá pouze 

s výstupem cestujících maximálně během cca 0,5 min z jednoho vozidla. Linky, které 

terminálem pouze projíždí (např. MHD), u tohoto stání navíc zastavovat nemusí a mohou 

umožnit výstup cestujících u svého odjezdového stanoviště. 

4.5.2. Odjezdová stanoviště 

Počet odjezdových stání je rovněž omezen prostorovými možnostmi, cílem však jsou 

minimálně 4 nástupní hrany odjezdových stání prioritně pro směry sever, jih, východ a západ. 

Dle organizátora provozu (IDSK) je v současné době linkové vedení v Kutné Hoře stabilní  

a nepočítá se s rozsáhlejšími úpravami, avšak každá nově vybudovaná infrastruktura sloužící 

nejen veřejné dopravě s sebou alespoň dílčí změny přináší. V tomto případě by se mohlo 

jednat například o navázání jízdních řádů autobusových linek na vlak, které zajistí lepší spojení 

do dalších částí regionu či Prahy. Právě rychlé vlakové spojení z centra města do Prahy by 

nově měly tvořit prodloužené spěšné vlaky linky R41 v relaci Kutná Hora město – Praha, avšak 

jejich zavedení je podmíněno modernizací a elektrizací traťového úseku KH hl. n. – KH město. 
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V současné době projíždí zastávkou „KH, městské nádraží“ oběma směry linky 705 a 805  

a jednosměrně (směr Hlízov) linka 802 (viz obrázek 8). U těchto průjezdných linek autor  

i nadále počítá s obsluhou zastávek v ulici Štefánikova, aby nedocházelo 

k zbytečnému prodlužování jejich cestovních dob a zároveň byla ušetřena kapacita terminálu. 

Pěší vzdálenost mezi těmito zastávkami autobusu a vlakovým nástupištěm by měla být cca 

200 m. 

Přímo do prostor terminálu budou dozajista zajíždět linky, jejichž všechny spoje jsou ukončeny 

na kutnohorském autobusovém nádraží. Jde o linky 533, 782, 784, 786 a 788. Zejména 

v nepracovní dny jsou vybrané spoje linek 381, 705, 785 a 805 rovněž ukončeny 

na kutnohorském autobusovém nádraží, avšak některé z nich (např. 381 a 705) by bylo možné 

prodloužit a ukončit až u hlavního nádraží, a tím uvolnit odstavné kapacity u městského 

nádraží (viz kapitola 4.4). Dále je třeba počítat s průjezdem terminálu linkami MHD 801 a 803, 

případně i s linkou 481. U té se ale, stejně jako u linky 381, objevuje otázka, zdali by sem byla 

vůbec přesměrována a nebyla by vedena v úseku Na Valech – Tylovo divadlo přímočaře. 

Vzhledem k stále přetrvávajícímu jistému dogmatu, že by všechny linky měly zajíždět na 

autobusové nádraží, je však tato možnost nejistá a vyžadovala by jednání mezi zastupiteli 

města  

a koordinátorem veřejné dopravy. Dle mapového portálu mapy.cz je pěší vzdálenost mezi 

železniční stanicí Kutná Hora město a nejbližší zastávkou těchto linek „KH, Hlouška, Tylovo 

divadlo“ cca 470 m pro stanoviště směrem do centra a 500 m pro stanoviště směrem z centra. 

Při průměrné rychlosti chůze 5 km/h se jedná o cca 6 minut pěší cesty. 

Pro linky, které v současné době odjíždí z autobusového nádraží nebo projíždí zastávkou  

u městského nádraží, byl vypracován diagram časové polohy spojů pro nový terminál, ze 

kterého lze zjistit pětiminutový časový interval s největším počtem odjezdů. Pro zjednodušení 

byly uvažovány stávající časové polohy spojů. Diagram se nachází v příloze č. 2. 

Z diagramu i z tabulek 3 a 5 lze vidět nejvyšší počet odjezdů spojů v pětiminutovém intervalu. 

Jedná se o 4 spoje a během dne se vyskytují tři takové situace, a to v časech 5:15–5:20, 6:18–

6:23 a 16:30–16:35. V čase 5:15 dokonce odjíždí hned 3 linky směrem na sever, jih a východ. 

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, autobusy by mohly obsadit nástupní hrany dle 

směrování linky. Dle ČSN 73 6425-2 je tedy nejnižší možný počet odjezdových míst stanoven 

na čtyři, jelikož autor neuvažuje rozdělení dopravy na městskou a regionální, ale bere ji jako 

jeden celek.  

V tabulce 5 jsou dle času vzestupně seřazeny časové polohy odjezdů linek 705, 802 s 805, 

jejichž zastavování je i nadále plánováno v zastávkách v ul. Štefánikova. 
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Tabulka 5: Odjezdy linek ze zastávky městské nádraží seřazeny vzestupně času odjezdu 

Linka Čas Ve směru Oběh 

805 04:30 Červené Janovice 402/28 

705 04:30 Poděbrady,žel.st. 402/53 

805 05:00 Kutná Hora,Karlov,Na Rovinách 402/14 

805 05:10 Kolín,Nádraží 402/14 

805 05:30 Červené Janovice 402/8 

802 05:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/84 

805 05:40 Kolín,Nádraží 402/28 

705 05:40 Čáslav,,aut.st. 432/72 

705 05:40 Poděbrady,žel.st. 402/46 

802 06:02 Hlízov,u váhy 801/80 

805 06:30 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/14 

802 06:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/82 

705 06:40 Velký Osek,nádraží 432/72 

805 07:00 Kolín,,Tylova 402/14 

802 07:02 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/84 

705 07:07 Čáslav,zem.škola 432/71 

805 07:30 Kutná Hora,aut.st. 402/29 

705 07:30 Poděbrady,žel.st. 402/54 

802 07:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/80 

805 07:40 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/38 

705 07:40 Čáslav,obchodní centrum 421/84 

802 07:52 Hlízov,u váhy 801/82 

802 08:02 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/83 

805 08:25 Kolín,Nádraží 402/38 

802 08:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/84 

802 09:02 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/80 

705 09:10 Čáslav,obchodní centrum 402/53 

705 09:15 Poděbrady,žel.st. 432/71 

805 09:25 Kutná Hora,aut.st. 402/22 

802 09:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/82 

805 09:35 Červené Janovice 402/38 

802 10:02 Hlízov,u váhy 801/81 

802 10:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/84 

705 10:50 Čáslav,obchodní centrum 402/46 

802 11:02 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/83 

705 11:15 Poděbrady,žel.st. 421/84 

802 11:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/81 

805 11:35 Zruč n.Sáz.,Sázavan 402/25 

802 12:02 Hlízov,u váhy 801/80 

805 12:25 Kolín,Nádraží 402/38 

705 12:30 Kolín,,PZKO-TOYOTA 402/14 

802 12:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/83 

705 12:50 Čáslav,obchodní centrum 402/54 

802 13:02 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/84 

705 13:30 Kolín,Nádraží 402/45 

802 13:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/80 
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805 13:35 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/38 

705 13:50 Čáslav,obchodní centrum 432/72 

802 14:02 Hlízov,u váhy 801/82 

805 14:25 Kolín,Nádraží 402/38 

705 14:30 Čáslav,obchodní centrum 432/71 

802 14:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/83 

805 14:45 Zruč n.Sáz.,Sázavan 402/36 

705 14:45 Kolín,Nádraží 402/6 

805 15:00 Kolín,Nádraží 402/41 

802 15:02 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/80 

705 15:30 Čáslav,obchodní centrum 402/14 

802 15:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/82 

805 15:35 Kolín,Nádraží 402/25 

705 15:45 Libice n.Cidl.,u sokolovny 432/71 

802 16:02 Hlízov,u váhy 801/81 

705 16:30 Čáslav,obchodní centrum 402/6 

802 16:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/83 

805 16:45 Zruč n.Sáz.,Sázavan 402/25 

705 16:45 Kolín,Nádraží 432/72 

802 17:02 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/82 

805 17:25 Kolín,Nádraží 402/27 

705 17:30 Čáslav,obchodní centrum 421/84 

802 17:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/81 

805 17:35 Kutná Hora,Karlov,celní úřad 402/28 

705 17:45 Poděbrady,žel.st. 402/7 

802 18:02 Hlízov,u váhy 801/83 

805 18:25 Kolín,Nádraží 402/28 

705 18:30 Čáslav,obchodní centrum 432/72 

802 18:32 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/85 

705 18:45 Kolín,Nádraží 421/84 

802 19:06 Kutná Hora,Malín,Starokolínská 801/85 

705 19:30 Čáslav,obchodní centrum 402/45 

802 19:36 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/82 

802 20:06 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/85 

705 20:30 Kolín,,PZKO-TOYOTA 432/72 

802 20:36 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/83 

802 21:36 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/85 

802 22:36 Kutná Hora,hlavní nádraží 801/85 

705 23:25 Čáslav,,aut.st. 402/7 

 

4.5.3. Odstavná stanoviště 

Z vlastního průzkumu i z dat IDSK plyne požadavek na alespoň 3 odstavná stání v terminálu. 

Tento počet bude třeba dodržet ve všech variantách, aby byla zajištěna flexibilita provozu, 

možnost odpočinku řidičů či odstav porouchaného vozidla. 



50 
 

S touto kapitolu bezesporu souvisí i další plocha dopravní infrastruktury, jež je vymezena 

v územním plánu Kutné Hory, a to plocha Z25 (WD3) o rozloze cca 0,3 ha. Jejím záměrem je 

vhodným způsobem značně rozšířit možnosti parkování vozidel a autobusů v přednádražním 

prostoru hlavního nádraží, což souvisí se snahou o posílení železniční a cyklistické dopravy 

v území (viz obrázek 27). Z označení je jasné, že jde opět o veřejně prospěšnou stavbu.  

Po vybudování nové dopravní plochy pro autobusy včetně odstavných stání lze některé linky, 

které jsou dnes ukončeny na autobusovém nádraží, přesměrovat, ukončit a odstavit právě až 

v prostoru u hlavního nádraží, kde bude pro autobusy dostatečný prostor. Mezi takové linky by 

mohly patřit zejména ty, které do Kutné Hory přijíždí ze západu a mohly by při jízdě k hlavnímu 

nádraží obsloužit i další části města. Zajisté by tak muselo dojít alespoň k mírné reorganizaci 

linkového vedení či jiné reorganizaci provozu.[15] 

 

Obr. 27: Plocha Z25 na podkladu z ortofotomapy a katastrální mapy  
(zdroj: Geoportál ČÚZK, upraveno autorem) 

4.6. Majetkoprávní vztahy 

Na obrázku 28 lze vidět vlastníky parcel, na kterých je vymezena plocha Z55 a parcel, se 

kterými stavba bezprostředně souvisí. Žádný z pozemků není ve vlastnictví soukromé fyzické 

či právnické osoby, což se často ukazuje jako těžko překonatelný problém při projektování  

a výstavbě dopravní infrastruktury v České republice. Vleklé a komplikované dohody s těmito 

osobami či spolky, spolu s byrokratickým povolováním, tvoří zásadní zpoždění výstavby 

důležitých silničních i železničních projektů. Pro zjednodušení povolování a urychlení příprav 

staveb má sloužit zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
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infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ale ani ten není 

všemocný, jak se v nedávné době (rok 2022) ukázalo ve věci stavebního povolení přeložky 

silnice I/33, jež má tvořit severní obchvat města Jaroměř a sporu o pozemky se soudcem 

Františkem Kučerou.[8][32] 

 

Obr. 28: Vlastnické vztahy v uvažované poloze terminálu s vyznačením památného stromu 
(zdroj: Geoportál ČÚZK, upraveno autorem) 

Jak lze vidět na obrázku 21 i 26, plocha Z55 nezahrnuje parcelu 2717/1, jejíž součástí je 

budova č. p. 435/2. Tato parcela je v katastru nemovitostí vedena jako menší chráněné území, 

budova je pak objektem k bydlení se čtyřmi byty a přípojkami na vodovod, kanalizační síť  

a plyn z veřejné sítě, nicméně z obrázků 27 a 28 lze usoudit, že stav budovy již není pro 

bydlení vhodný. Odůvodněním chráněného území na parcele je přítomnost památného stromu 

„Dub Na Růžku“ (viz obrázek 28), který je v evidenci orgánu ochrany přírody. Velikost 

ochranného pásma památného stromu se rovná kruhu o poloměru desetinásobku průměru 

kmene, měřeného ve 130 cm nad zemí. V případě tohoto dubu letního poloměr ochranného 

pásma činí cca 11,6 m. Dle § 46, odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například 

výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Stanovené činnosti a zásahy lze v tomto 

ochranném pásmu provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.[45] 

Na dotaz týkající se možnosti demolice bývalé drážní budovy č. p. 435/2 příslušné úřady 

neodpověděly. Vzhledem k absenci této důležité informace o budově a nezahrnutí tohoto 
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pozemku v ploše Z55 z územního plánu bude nutno s touto budovou počítat i nadále  

a zohlednit její přítomnost při projektování terminálu. 

 

Obr. 29: Bývalá drážní budova č. p. 435/2, jejíž přítomnost omezuje prostorové podmínky  
pro vznik nového terminálu, pohled směrem od žst. Kutná Hora město  

(zdroj: autor, únor 2022) 

 

Obr. 30: Bližší pohled na stavebně-technický stav budovy č. p. 435/2 
(zdroj: autor, únor 2022) 
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4.7. Inženýrské sítě 

Pomocí internetové služby UtilityReport, která usnadňuje oslovení správců technické 

infrastruktury, byla zjišťována přítomnost inženýrských sítí v území. Žádost o existenci sítí 

v oblasti nebyla podána u těch správců, kteří nezasílají výsledek elektronicky nebo si za službu 

účtují poplatek. Celkem bylo podáno 10 žádostí, a to níže uvedeným subjektům: 

• ČD – Telematika a.s.  

• ČEPRO, a.s. 

• CETIN a.s. 

• ČEZ Distribuce, a.s. 

• ČEZ ICT Services, a.s. 

• GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. 

• Správa železnic, s.o. 

• Telco Pro Services,a.s. 

• T-Mobile Czech Republic a.s. 

• Vodafone Czech Republic a.s. 

 

Obr. 31: Polygon, který byl použit pro vytyčení zájmového území na podkladu z katastrální mapy 
(zdroj: situační výkres z vyjádření o existenci sítí společnosti CETIN a.s.) 

Výsledkem procesu je vyjádření o existenci sítí (viz tabulka 4), které by bylo při realizaci nutné 
zohlednit a případně realizovat jejich přeložky. Tato kapitola je vzhledem k rozsáhlosti  
a odbornosti tématu o přeložkách inženýrských sítí pro tuto práci pouze informativní.[29] 
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Tabulka 6: Dotčené technické vybavení v zájmovém území 

Subjekt Vybavení 

ČD – Telematika a.s. Prostředky sítí elektronických komunikací 

CETIN, a.s. Nezaměřený průběh metalického kabelu, nadzemní sítě 

ČEZ Distribuce, a.s. Podzemní vedení VN do 35 kV, podzemní vedení NN do 1 kV 

GasNet, s.r.o. Plynovod nízkotlaký 

Správa železnic, s.o. Prostředky sítí elektronických komunikací 

T-Mobile, a.s. Optické trasy 
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5. Návrh variant 

5.1. Společné parametry pro všechny varianty 

V kapitolách 5.1.1.–5.1.5. jsou vypsány všechny parametry a stavební prvky, které jsou 

společné pro všechny tři navržené varianty. Jedná se například o řešení obrub vozovek, 

bezbariérovost či poloměry oblouků. 

5.1.1. Hranice stavby 

Plocha Z55, která je vymezena pro vznik autobusového nádraží, zasahuje i do současného 

kolejiště, konkrétně se jedná o koleje č. 2 a 4. Při plánované modernizaci se dle dokumentace 

pro proces EIA počítá se zrušením staničních kolejí č. 1, 4b, 6, 8 a 10. Vzhledem k absenci 

jakékoli navazující dokumentace není možné zajistit provázání navrhovaného terminálu na 

výhledový stav stanice a její vybavení, práce je tak spíše na teoretické úrovni, kdy může sloužit 

jako inspirace pro skutečný projekt. Ve všech návrzích je respektována hranice plochy Z55  

a žádný z návrhů nepřesahuje tuto linii směrem dále do kolejiště. Zároveň byl zachován 

průjezdný profil koleje č. 2, se kterou se i nadále ve stanici počítá, mezí ní a kolejí č. 3 je 

plánované ostrovní nástupiště. Z prostorových důvodů však ve variantách 1 a 2 nebylo možno 

i nadále počítat v její celé délce s kolejí č. 4, která je v současné době již delší dobu 

nevyužívána a autor práce navrhuje její zkrácení a ukončení zarážedlem v místech, kde 

nebude moci dojít ke kolizi s chodci či vozidly v terminálu.[11] 

 

Obr. 32: Výřez ze schematického plánku žst. Kutná Hora město s označením rušených kolejí 
Pozn.: Ve variantě 3 je uvažováno se zachování koleje č. 4 u výpravní budovy 

(zdroj: Správa železnic, upraveno autorem) 
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5.1.2. Minimální poloměry oblouků 

Ve všech variantách byly brány v potaz minimální hodnoty poloměrů oblouků, které lze 

autobusem bezpečně projet dle předpisu EHS č. 107 (viz obrázek 33). Prvotně bylo uvažováno 

s hodnotami dle ČSN, avšak tam, kde to z prostorových důvodů nešlo, bylo uvažováno s tímto 

předpisem. Ten definuje manévrovací schopnosti vozidel tak, že každé vozidlo musí být 

schopno projet v obou směrech po úplné kruhové trajektorii o 360° uvnitř plochy definované 

dvěma soustřednými kružnicemi, přičemž vnější kružnice má poloměr  

12,5 m a vnitřní kružnice 5,3 m, aniž by krajní body vozidla (s výjimkou vyčnívajících částí 

vyjmutých z měření šířky vozidla) z obvodu kružnic vyčnívaly. U vozidel se zařízením pro 

zdvihání nápravy se tento požadavek vztahuje také na zdvihatelnou nápravu/zdvihatelné 

nápravy ve zdvižené poloze nebo na zatížitelnou nápravu/zatížitelné nápravy v nenaloženém 

stavu.[43] 

 

Obr. 33: Požadované manévrovací schopnosti vozidel 
(zdroj: předpis EHK OSN č. 107) 
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5.1.3. Obruby 

Ve všech variantách je u všech autobusových stání v terminálu uvažováno s použitím 

kasselského obrubníku. Ten vznikl, jak už jeho název vypovídá, v německém městě Kassel  

a byl vyvinut pro navádění pneumatik dopravního prostředku co nejblíže k hraně nástupiště 

bez rizika jejich poškození. Díky svému profilování je umožněn plynulý bezbariérový přechod 

mezi zastávkovým nástupištěm a nízkopodlažním dopravním prostředkem (viz obrázek 34). 

Je tedy zajištěn bezpečnější, rychlejší a pohodlnější nástup a výstup všem cestujícím včetně 

osob se sníženou pohyblivostí či cestujícím s kočárky. V České republice se tento typ úpravy 

nástupiště poprvé objevil v Teplicích v roce 2002, od té doby se objevil prakticky ve všech 

větších městech země.[22] 

Mimo odjezdová stání hranu vozovek tvoří kamenná obruba (např. ze žuly) s nášlapem 10 cm, 

která je esteticky vhodná do centrálních a historických částí měst. Hranici mezi pochozími 

plochami a plochami se zelení pak tvoří běžné betonové sadové obruby. 

 

Obr. 34: Česká varianta kasselského obrubníku, vpravo detail vedení kola u obruby  
(zdroj: Presbeton.cz) 
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5.1.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky v ulici Nádražní a v prostoru terminálu je tvořena krytem z asfaltového 

betonu pro obrusné vrstvy, pod nímž budou další stmelené a nestmelené vrstvy se spojovacími 

postřiky a kamennými posypy. Kryt v místech jednotlivých stanovišť i odstavných ploch je 

tvořen kamennou dlažbou (např. ze žuly) s vhodnou skladbou podkladových vrstev, které 

zajistí dostatečnou údržnost pro těžké autobusy. Kamennou dlažbu lze považovat za velmi 

tuhý materiál, který je odolnější a pro těžká vozidla vhodnější než třeba asfaltový beton  

a zároveň umožňuje případnou výměnu krytu s minimálním zásahem do konstrukčních vrstev 

přilehlé komunikace. 

5.1.5. Bezbariérovost 

Bezbariérové užívání zajišťují snížené úrovně chodníků navazující na přechody pro chodce  

či místa pro přecházení, umělé i přirozené vodicí linie či signální a varovné pásy. Přirozené 

vodicí linie tvoří zdi budov, zábradlí nebo sadové obruby, jejichž úroveň horní hrany bude 8 cm 

nad povrchem chodníku. U jednotlivých nástupišť je pak realizován kontrastní pás, který je 

realizován do vzdálenosti 0,5 m od hrany nástupiště. Umělé vodicí prvky pro OSSPO jsou 

vykresleny pouze ve variantě 2, jež je znázorněna v detailní podobě dle zadání.[44] 

5.2. Varianta 1 

Varianta 1 je uvažována jako jednosměrně průjezdná s vjezdem i výjezdem zaústěným do 

Nádražní ulice, jejíž šířka byla upravena na 6-7 m. V této ulici se také nachází podélná i kolmá 

parkovací stání a autobusový záliv o šířce 2,5 m s nástupní hranou cca 25 m, tudíž se zde bez 

problému vejdou dva autobusy standardní délky nebo autobus kloubový. Zde chybí normové 

zaoblení vjezdového a výjezdového klínu s nástupištní hranou, jelikož se v praxi toto zaoblení 

běžně nepraktikuje. Za tímto zálivem se již nachází styková křižovatka s vjezdem do terminálu. 

U jedné nástupištní hrany jsou podélně uspořádána čtyři odjezdová stání pro standardní 

autobusy. Jižně od těchto stání se nachází ostrovní nástupiště s nástupní hranou, jejíž délka 

vyhovuje kloubovým autobusům. Mezi příjezdovým a odjezdovými nástupišti je zastřešená 

plocha s mobiliářem a zázemím pro řidiče. Před příjezdem k ostrovnímu stanovišti se nachází 

ještě odstavná plocha, kde lze odstavit až 3 standardní autobusy. Po minutí odjezdových stání 

se terminálová komunikace stáčí pravým obloukem směrem k výjezdu. Nad celým terminálem, 

včetně ostrůvku pro 18metrové autobusy a odstavných stání, je uvažováno zastřešení, které 

může být propojeno s výpravní budovou železniční stanice tak, aby cestující mohl  

co nejkomfortněji přestoupit mezi vlakem a autobusem i při nepřízni počasí. Mezi autobusovou 

částí terminálu a výpravní budovou železniční stanice je uvažováno s 16 stojany na jízdní kola 

pro umožnění jízdy B+R. Možná by zde však byla i realizace cyklověže pro bezpečné 
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uschování jízdních kol, která je však finančně náročnější a vyžadovala by rozsáhlejší analýzu 

cyklistického provozu v Kutné Hoře. 

V ul. Nádražní v blízkosti stykové křižovatky s ul. Štefánikova je realizován přechod pro 

chodce, jehož délka přesahuje doporučené hodnoty. Rozdělení přechodu na dvě poloviny 

pomocí dělicího ostrůvku zde však není realizováno z důvodu omezené šířky komunikace  

a nutnosti respektování vlečných a obalových křivek kloubového 18metrového autobusu. 

V úvahu připadalo například přesunutí přechodu pro chodce dále od křižovatky, ale snahou 

autora byla co největší podpora komfortních pěších vazeb bez zbytečných prodlužování 

docházkových vzdáleností. 

K úpravám došlo i v ul. Štefánikova, kde došlo ke vzniku dvou ochranných dělicích ostrůvků 

s přechody pro chodce pro zajištění větší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. 

Přechod v blízkosti křižovatky ulic Štefánikova a Nádražní je navržený nově, aby byly zlepšeny 

podmínky pro pěší vazby a přístup na zastávku ve směru z centra. Upraveny byly i autobusové 

zastávky, obě stanoviště jsou nově v jízdním pruhu. Jízdní pruhy jsou vzájemně odděleny 

dlážděnou plochou o šířce cca 0,9 m, čímž dojde k lokálnímu zklidnění dopravy. Mezi 

zastávkou směrem do centra a novým terminálem vznikl menší park s kašnou a lavičkami, 

jižním směrem od parku je pak navrženo parkoviště s parametry dle ČSN 73 6056 

s 24 parkovacími místy, z nichž dvě jsou vyhrazená pro tělesně postižené osoby. Toto 

parkoviště by mělo primárně plnit funkci P+R, avšak zůstává otázkou, zdali by řidiči osobních 

aut dojížděli až do centra města, kde by následně přestupovali na veřejnou dopravu. 

Parkoviště by tedy mohlo nahrazovat ztracené kapacity v ul. Nádražní. 

Všechny nepochozí nebo nepojížděné plochy jsou pak vyplněny trávníkem nebo vzrostlou 

zelení, což bezesporu přispěje k narušení homogenity zpevněných ploch, ochlazení prostředí 

v horkých letních dnech a zlepšení estetiky prostoru. 

Přehledná situace této varianty se nachází v příloze 3, příčné řezy bez zákresu zastřešení 

v příloze 6. V situaci jsou naznačeny i možné polohy nových přístřešků, odpadkových košů  

a laviček. V práci nebyl řešen dendrologický průzkum stávajících dřevin, tudíž je poloha stromů 

v situacích pouze ilustrativní. 

5.3. Varianta 2 

Varianta 2 rovněž uvažuje s průjezdem kloubových autobusů. Jednosměrný vjezd do terminálu 

je navržen z ul. Štefánikova v blízkosti budovy č. p. 435/2. Po cca 50 m následuje výstupní 

zastávka na průběžném chodníku o délce 21 m. Nalevo od výstupní zastávky se nachází 

odstavná plocha se čtyřmi stáními a zázemím pro řidiče. Dále již následují odjezdová 

stanoviště, z nichž tři se nachází na stejném průběžném chodníku jako výstupní zastávka  
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a zbylá dvě se nachází na ostrovním nástupišti. Přístup k tomuto nástupišti je možný ze 

severní i jižní strany po přechodu pro chodce. Po minutí odjezdových nástupišť se již 

komunikace stáčí levostranným obloukem k výjezdu do ulice Nádražní. V této ulici, jejíž šířka 

byla upravena na 6 m, se nachází 10 podélných parkovacích stání, včetně jednoho 

vyhrazeného pro tělesně postižené osoby, která mohou sloužit jako parkoviště K+R nebo jako 

náhrada stávajících parkovacích kapacit. Mezi autobusovou částí terminálu a výpravní 

budovou železniční stanice je navržena cyklověž pro bezpečné uschování jízdního kola, vedle 

níž je ještě dalších 6 jednotlivých stojanů. I v této variantě je uvažováno zastřešení nástupištní 

části terminálu s možným propojením směrem k železniční stanic, a tím vytvořením 

komfortního přesunu cestujících mezi oběma druhy dopravy. Zastřešení průběžného chodníku 

vedle kolejiště je zamýšleno až k výstupní zastávce. Pro zázemí pro řidiče a cestující by 

primárně měla sloužit výpravní budova železniční stanice. Možná je i výstavba menších 

objektů mezi výpravní budovou a autobusovou částí terminálu. 

I ve variantě 2 došlo k úpravám ulice Štefánikova, které byly vyvolány novým vjezdem do 

terminálu a snahou o zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména pak chodců. 

Pro jejich ochranu jsou navrženy dva ochranné dělicí ostrůvky s přechody pro chodce, z nichž 

ten v blízkosti křižovatky ulic Štefánikova a Nádražní je navržený nově pro zlepšení podmínek 

pěších vazeb a přístupu na zastávku ve směru z centra. Obě zastávková stanoviště prošla 

úpravou, jelikož došlo k modifikaci pěších ploch. Stanoviště směrem do centra je nově 

v jízdním pruhu, stanoviště směrem z centra je v zálivu stejně jako v současné době, avšak 

došlo k ekvidistantnímu posunu směrem od budovy prodejny náhradních dílů na automobily, 

aby byla zajištěna šířka chodníku minimálně 3 m. Východně od zastávky směrem do centra je 

navržený park s kašnou, lavičkami a dalším mobiliářem pro vytvoření pobytové funkce této 

oblasti. 

Všechny nepochozí nebo nepojížděné plochy jsou pak vyplněny trávníkem nebo vzrostlou 

zelení, což bezesporu přispěje k narušení homogenity zpevněných ploch, ochlazení prostředí 

v horkých letních dnech a zlepšení estetiky prostoru. 

Situace této varianty byla vykreslena detailně a nachází se v příloze 4, příčné řezy bez zákresu 

zastřešení jsou v příloze 7. V situaci jsou naznačeny i možné polohy nových přístřešků, 

odpadkových košů a laviček. V práci nebyl řešen dendrologický průzkum stávajících dřevin, 

tudíž je poloha stromů v situacích pouze ilustrativní. 

5.4. Varianta 3 

Vjezd do terminálu se nachází v podobných místech jako ve variantě 1, a to z ulice Nádražní, 

jejíž šířka byla modifikována na 6 m. V této ulici se v jízdním pruhu zároveň nachází i výstupní 

zastávka o délce 20,8 m. Následně se pravým obloukem autobusy stáčí směrem 
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k odjezdovým stáním, která jsou v šikmém uspořádání. V jižní části terminálu se nachází 

podélná i kolmá odstavná stání pro cca 4–5 autobusů. Odjezdových stanovišť je celkem pět, 

z nichž čtyři jsou dimenzovány pro standardní autobusy, nejzápadnější nástupiště je pak 

projektováno pro autobusy kloubové. Mezi ulicí Štefánikova a terminálem se nachází 

rozsáhlejší park s kašnou, lavičkami a dalším mobiliářem pro zajištění možného odpočinku či 

pobytu cestujících při čekání na svůj spoj. V blízkosti budovy č. p. 435/2 se nachází parkoviště 

s parametry dle ČSN 73 6056 s 24 parkovacími místy, z nichž 2 jsou vyhrazená pro tělesně 

postižené osoby. Toto parkoviště by mělo primárně plnit funkci P+R, avšak zůstává otázkou, 

zdali by řidiči osobních aut dojížděli až do centra města, kde by následně přestupovali na 

veřejnou dopravu. Parkoviště by tedy mohlo nahrazovat ztracené kapacity v ul. Nádražní. 

V této variantě je uvažováno zastřešení nad jednotlivými nástupišti a prostoru jižně od výpravní 

budovy (viz příloha 5) s možným propojením směrem k železniční stanici, a tím vytvořením 

komfortního přesunu cestujících mezi oběma druhy dopravy. Mezi autobusovou a železniční 

částí terminálu je navrženo 8 stojanů na jízdní kola. 

Nejen vjezd na parkoviště zapříčinil nutnost úprav Štefánikovy ulice. Stejně jako ve variantách 

1 a 2 jsou pro zajištění větší bezpečnosti chodců vytvořeny dva ochranné dělicí ostrůvky 

s přechody pro chodce. Přechod v blízkosti křižovatky ulic Štefánikova a Nádražní je navržený 

nově pro zlepšení pěších vazeb a přístupnosti zastávky směrem z centra. Autobusová 

zastávka směrem z centra je téměř ve stávající poloze, zastávka směrem do centra je nově 

umístěna do jízdního pruhu. 

Všechny nepochozí nebo nepojížděné plochy jsou pak vyplněny trávníkem nebo vzrostlou 

zelení, což bezesporu přispěje k narušení homogenity zpevněných ploch, ochlazení prostředí 

v horkých letních dnech a zlepšení estetiky prostoru. 

Přehledná situace této varianty se nachází v příloze 5, příčné řezy bez zákresu zastřešení 

v příloze 8. V situaci jsou naznačeny i možné polohy nových přístřešků, odpadkových košů  

a laviček. V práci nebyl řešen dendrologický průzkum stávajících dřevin, tudíž je poloha stromů 

v situacích pouze ilustrativní. 
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Závěr 

Diplomovou práci lze rozdělit na analytickou a návrhovou část. V části analytické autor 

procházel jednotlivé dokumenty, které souvisí s autobusovou a železniční dopravou v Kutné 

Hoře, zejména pak s nově plánovaným terminálem veřejné dopravy a z nich vypracoval 

rešerši. Jednalo se například o územní plán města, plán dopravní obslužnosti Středočeského 

kraje nebo různé projektové dokumentace. Výsledkem této části práce je výčet faktorů  

a parametrů, které bylo nutno vzít v potaz při návrhu řešení podoby nového terminálu. 

Návrhovou část tvoří tři rozdílné varianty řešení autobusové části terminálu, se kterou souvisí 

i dílčí úpravy ulic Nádražní a Štefánikova. Velmi omezující okrajovou podmínkou návrhů byl 

zejména prostor. Ten je jasně ohraničen železniční stanicí, ulicí Štefánikovou a zástavbou 

v ulici Nádražní. Právě v poslední zmiňované ulici nelze například zajistit stávající parkovací 

kapacity pro osobní automobily a tento problém by vyžadoval komplexnější řešení. 

V některých variantách jsou však navržena nová parkovací místa či samotná parkoviště, která 

by tuto situaci mohla částečně vyřešit. Ve všech variantách je zajištěn průjezd i pro kloubové 

autobusy, pro které jsou navrženy samostatné nástupní hrany, čímž jsou zjednodušeny 

předpoklady pro plánování linkového vedení v oblasti. Odjezdových nástupišť je ve všech 

variantách celkem pět, tudíž mohou být rozděleny například podle směrového vedení linek dle 

světových stran, přičemž poslední volné nástupiště může být využito pro MHD či jako rezerva. 

Některé části návrhů (např. řešení Štefánikovy ul.) lze využít ve více variantách. Finální 

podoba je pak závislá na mnoha vstupních faktorech, kterými mohou být požadavky na 

zklidnění dopravy nebo požadavky pěší mobility po zprovoznění terminálu. Nedílnou součástí 

všech návrhů je vysoký podíl zelených ploch, které mohou značně napomoci lepšímu vnímání 

tohoto veřejného prostranství obyvateli a napomáhají jeho ochlazování v teplých letních 

dnech. 

Cílem návrhů byla zejména funkčnost autobusového nádraží, zlepšení a usměrnění pěších 

vazeb, průchodnost územím pro všechny osoby a zvýšení podílu zatravněných ploch i vzrostlé 

zeleně, stručně řečeno navrhnout dopravní řešení terminálu vyhovující požadavkům 

21. století. Celkově autor práci připodobňuje k projektové dokumentaci ve stupni technické 

studie. Součástí práce je tato průvodní zpráva a 11 výkresových příloh. 

Internetové zdroje byly využity především pro psaní této zprávy, tištěné a legislativní zdroje 

pak pro praktickou návrhovou část. Pro tvorbu výkresů byly využity studentské verze softwarů 

AutoCAD 2020 a Civil3D 2020 od společnosti Autodesk. Pro zpracování statistických dat byl 

využit program Microsoft Excel. Běžné editace obrázků, jako například jejich oříznutí byly 

provedeno v program Microsoft Paint. 
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