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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce „Přestupní bod Praha Opatov“ je analyzovat současný stav 

přestupního bodu z hlediska bezpečnosti, bezbariérovosti, přestupních vazeb, úrovně 

veřejného prostředí a veřejné i automobilové dopravy a na základě této analýzy navrhnout 

jeho nové uspořádání zohledňující všechny identifikované problémy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

přestupní bod, veřejná doprava, veřejné prostředí 

ABSTRACT 

The subject of the Master’s thesis „Public transport terminal Praha Opatov“ is to analyse the 

current state of the terminal from standpoint of safety, accessibility, transfer connections, 

quality of public area and public and individual car transport and on the basis of this analysis 

to propose the new disposition which will take into consideration all of the identified 

problems. 
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Seznam použitých zkratek 

B+R   parkoviště „bike and ride“ 

DPP   Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

IAD   individuální automobilová doprava 

K+R   parkoviště „kiss and ride“ 

KPB   katalog přestupních bodů (SGS20/025/OHK1/1T/11; Uzly veřejné 

dopravy jako intermodální prostorové prvky území) 

MHD   městská hromadná doprava 

MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 

OsSSPaO  osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

P+R   záchytné parkoviště „park and ride“ 

PID   Pražská integrovaná doprava 

ROPID   Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

SDZ   svislé dopravní značení 

SSZ   světelné signalizační zařízení 

TSK   Technická správa komunikací 

VDZ   vodorovné dopravní značení  
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1. Úvod 

Kvalitní přestupní body, uzly či terminály jsou v současnosti podstatou kvalitní veřejné 

hromadné dopravy. V dnešní době, kdy veřejné dopravě jak dálkové, tak i městské, stoupá 

popularita a pomalu se svými dopravními výkony dostihuje i automobilovou dopravu, je tím 

spíš nutné dbát na kvalitu zastávek a přestupních bodů, jenž je jedním z prioritních kritérií 

vnímání kvality veřejné hromadné dopravy. Přestupním bodům je proto třeba věnovat 

náležitou pozornost, aby byly přehledné, účelné, vhodně vybavené a komfortní pro uživatele. 

Na základě splnění těchto podmínek pak mohou indukcí do veřejné dopravy přilákat další 

cestující. 

Přestupní terminál na pražském Opatově vystavěný v sedmdesátých letech dvacátého století 

je dnes kvůli svému nelogickému uspořádání a nedostatečnému udržování nevyhovující. V 

této diplomové práci se tedy pokusím s ohledem na zásady tvorby a navrhování moderních 

přestupních terminálů, jejichž definice také bude součástí této práce, ve třech variantách 

navrhnout nové stavební a organizační uspořádání celého přestupního bodu Praha Opatov. 

Diplomová práce bude zahrnovat definování požadavků na moderní přestupní body a dále 

analytickou a návrhovou část, ve které bude zpracováno variantní řešení obsahující výstupy 

ze stanice metra, tramvajová a autobusová zastávková stanoviště s vhodnými nástupišti, 

odstavná stání pro autobusy, komunikace pro jednotlivé druhy dopravy, občanskou 

vybavenost a hlavně pohodlné a krátké pěší vazby mezi všemi jmenovanými prvky 

dimenzované i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace pomocí eskalátorů, 

výtahů nebo plošin pro vozíčkáře a kočárky. Na závěr budou všechny varianty porovnány a 

posouzeny jak mezi sebou, tak se současným stavem. 

Lokalitu na Opatově čeká v blízké budoucnosti výrazná proměna, o kterou se zaslouží 

především nová komerční a bytová zástavba a také projekt nové tramvajové trati. V rámci 

této práce tedy bude třeba hledět i na tyto vstupní podmínky.  
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2. Principy moderních přestupních bodů 

Přestupní bod představuje spojení několika zastávkových stanovišť ve veřejném prostoru. 

Jsou to místa, která cestující během své cesty navštíví často ještě před samotnou jízdou. 

Většinou pak ještě několikrát během přestupování. 

 

obrázek 1: Přestupní terminál (zdroj: KPB) 

„Především proto je kvalita zastávek a přestupních bodů je neoddělitelnou součástí kvality 

systému veřejné dopravy a přímo ovlivňuje atraktivitu veřejné dopravy v očích svých 

zákazníků – cestujících. Na navrhování a realizaci zastávek a přestupních bodů nelze 

nahlížet jen z pohledu dopravního inženýrství. Jedná se o interdisciplinární problematiku, 

zejména o kombinaci urbanismu, dopravního inženýrství, koncepce veřejného prostoru a 

očekávané kvality ze strany cestující veřejnosti. 

Kvalitní přestupní body připraví půdu pro účelné a efektivní dlouhodobé investice do 

dopravní infrastruktury včetně možného čerpání evropských dotací a celkově přispěje k vyšší 

atraktivitě veřejné dopravy a její konkurenceschopnosti vůči IAD, což je plně v souladu se 

Zásadami dopravní politiky hlavního města Prahy či českými státními normami.“ [1] 
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„Přestupní body se v území stávají centry dění, která přirozeně formují své okolí a vždy tvoří 

či dotvářejí životní prostředí v něm. Z tohoto důvodu je nutné přistupovat k těmto místům v 

širších souvislostech přesahujících jejich dopravní význam. 

 

obrázek 2: Myšlenková mapa řešení přestupních uzlů (zdroj: Standard zastávek PID) 

Snadný a intuitivní přestup navíc zlepšuje celkové vnímání cesty veřejnou dopravou. 

Cestující nemá přestup na své cestě vnímat jako něco zásadního, intelektuálně ani fyzicky 

náročného. 

Potřeba přestupovat je v moderních systémech veřejné dopravy běžnou součástí 

přepravního procesu, jelikož není reálné a ani žádoucí pokrýt celé obsluhované území pouze 

přímými spoji mezi jakýmikoliv zdrojovými a cílovými místy. Zároveň se z pohledu cestujících 

jedná o jednu z nejcitlivěji vnímaných součástí jejich každodenních cest, proto je na řešení 

přestupu potřeba brát mimořádný ohled tak, aby byl pro ně co nejpřirozenější z hlediska 

informovanosti, prostorové orientace v místě přestupu a rovněž z hlediska vlastního přesunu 

mezi návaznými spoji.“ [2] 

„Snadný přestup zkrátka dělá spokojené cestující a spokojení cestující hojně využívají 

veřejnou dopravu. Pokud už tedy cestující musí přestupovat, má být přestupní vazba co 

nejpřirozenější a taková, aby se po celou dobu cítil bezpečně a komfortně. 

Trasa přestupní vazby má být vedena přímočaře a lineárně spojovat, bez neodůvodněných 

zacházek a směrových změn, jednotlivá zastávková stanoviště. Všechny hlavní pěší trasy 
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uvnitř i vně přestupního bodu musí být bezbariérové nebo alespoň s vyznačenou 

bezbariérovou alternativou, nejen kvůli tělesně postiženým, ale také pro lidi s dětskými 

kočárky, jízdními koly a těžkými zavazadly. 

Přestupní vazba se má odehrávat buď v jedné výškové úrovni, nebo má být vedená ve 

sklonu stejného smyslu, tzn. pouze stoupat, nebo pouze klesat. 

Přestupující cestující má být primárně veden přirozenými a podvědomými navigačními prvky. 

Samostatný informační systém má sloužit jen jako doplněk celkového řešení. Ideální je, 

pokud má cestující vizuální kontakt se stanovištěm, kam přestupuje, v krajním případě 

alespoň s infrastrukturou návazného dopravního systému. Stanoviště návazných spojů je 

vhodné rozmisťovat podél komunikačních os, které jsou v přestupním bodě dány pěší 

komunikační sítí nebo jako základ uspořádání přestupních terminálů. K nim se řadí i vhodné 

rozmístění zeleně, zřízení zastávky na významném místě v území, akcentace vstupu do 

vestibulu, užití decentního barevného kontrastu apod.“ [3] 

 

obrázek 3: Zásady snadného přesunu (zdroj: Standard zastávek PID) 

2.1. Příklady kvalitních přestupních bodů 

Pro ukázku jsou uvedeny příklady přestupních bodů, které jsou příkladem pro návrh nového 

terminálu na Opatově. V podstatě splňují všechny, anebo alespoň většinu výše uvedených 
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kritérií a principů. U každého z příkladů je vyobrazeno blokové schéma, které znázorňuje 

umístění jednotlivých složek v rámci terminálu. Schématická bublina s označením „…“ 

znamená komunikační propojení s okolním prostranstvím či zástavbou. 

2.1.1. Litoměřice 

Přestupní uzel v Litoměřicích umístěný u 

železniční stanice Litoměřice město 

disponuje klasickou výpravní budovou, devíti 

odjezdovými a třemi příjezdovými 

autobusovými stáními v pilovitém 

uspořádání, záchytným parkovištěm, 

parkovací věží pro jízdní kola a příjemným 

prostorem přednádraží. 

Největšími pozitivy této lokality jsou 

povedená architektura celého terminálu a 

jednoduchost jdoucí v ruce s účelností a přehledností přestupních vazeb. Co se naopak 

nepovedlo, je nucený závlek autobusů, které při absolvování průjezdu terminálem ujedou 

zbytečných několik set metrů. 

silné stránky + design 

+ dostupnost informací 

+ přehlednost 

slabé stránky − závleky autobusů 

 

  

obrázek 5: Litoměřice – pilovité uspořádání stanovišť 
(zdroj: KPB) 

obrázek 6: Litoměřice – parkovací věž pro bicykly 
(zdroj: KPB) 

obrázek 4: Blokové schéma – Litoměřice město 
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obrázek 7: Litoměřice – autobusová stanoviště (zdroj: 
KPB) 

obrázek 8: Litoměřice – jízdní řády (zdroj: KPB) 

2.1.2. Uherský Brod 

Terminál v Uherském Brodě slouží pro 

železniční a autobusovou dopravu. Jeho 

předností je především společné hlavní 

nástupiště, které umožňuje přestup hrana – 

hrana mezi vlaky a autobusy. V těsné 

blízkosti se také nachází parkoviště P+R i 

K+R. Za povšimnutí stojí také digitální 

informační panely společné pro oba druhy 

dopravy s aktuálními informacemi o 

odjezdech spojů. Celý terminál je přemostěn 

lávkou pro pěší a cyklisty. 

Předností tohoto terminálu je jeho vynikající 

urbanistické a architektonické ztvárnění a 

možnost přímých přestupů hrana-hrana mezi jednotlivými druhy dopravy. 

silné stránky + design 

+ dostupnost informací 

+ přímé a krátké přestupní vazby 

slabé stránky − bariéra v prostoru 

 

obrázek 9: Blokové schéma – Uherský Brod 
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obrázek 10: Uherský Brod – společné nástupiště (zdroj: 
KPB) 

 

obrázek 11: Uherský Brod – přednádražní prostor 
(zdroj: KPB) 

  

obrázek 12: Uherský Brod – odjezdové panely (zdroj: 
KPB) 

obrázek 13: Uherský Brod – pohled shora (zdroj: KPB) 

2.1.3. Ostrava-Hranečník 

Na jihovýchodním okraji Ostravy leží 

přestupní uzel Hranečník. Nachází se zde 

tramvajová smyčka, točna autobusů a 

trolejbusů a záchytné parkoviště. Terminál je 

vybaven společnými nástupišti pro jednotlivé 

druhy dopravy, informačními panely 

s aktuálními informacemi a centrálním 

přechodem pro bezpečný přechod mezi 

všemi zastávkovými stanovišti. 

Značnou výhodou tohoto přestupního bodu 

je možnost přestupů stylem hrana – hrana. 

Zastávková stanoviště jsou od sebe ale 

poměrně dalece umístěna a mezi sebou 

jsou špatně viditelná. obrázek 14: Blokové schéma – Ostrava-Hranečník 
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silné stránky + přímé a krátké přestupní vazby 

slabé stránky − nepřehlednost 

 

  

obrázek 15: Ostrava-Hranečník – společné nástupiště 

(zdroj: KPB) 

obrázek 16: Ostrava-Hranečník – centrální přechod 

(zdroj: KPB) 

  

obrázek 17: Ostrava-Hranečník – jízdní řády (zdroj: 

KPB) 

obrázek 18: Ostrava-Hranečník – tramvajové 

nástupiště (zdroj: KPB) 

2.1.4. Mnichov-Moosach 

Německý Mnichov je výkladní skříní efektivní městské i příměstské hromadné dopravy. 

Přestupní uzel Moosach se nachází na jeho severozápadním předměstí. Končí zde 

tramvajová trať a linka metra, projíždí tudy příměstské vlaky a umístěna je zde autobusová 

smyčka. Velmi blízké je pak podzemní parkoviště P+R a velké kryté parkoviště B+R. Mírným 

negativem u tohoto terminálu může být jeho nepřehlednost. 

silné stránky + provázanost všech druhů dopravy 

+ design 

slabé stránky − nepřehlednost 
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obrázek 19: Blokové schéma – Mnichov-Moosach 

  

obrázek 20: Mnichov-Moosach – multimodální doprava 
(zdroj: KPB) 

obrázek 21: Mnichov-Moosach – stanice metra (zdroj: 
KPB) 

  

obrázek 22: Mnichov-Moosach – parkoviště B+R (zdroj: 
KPB) 

obrázek 23: Mnichov-Moosach – tramvajová smyčka 
(zdroj: KPB) 
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2.2. Příklady přestupních bodů se zásadními nedostatky 

Znázornit je vhodné i příklady přestupních bodů, jejichž realizace neodpovídá všem 

uvedeným kritériím a principům a jejichž chybám by bylo dobré se při návrhu vyvarovat. 

2.2.1. Blansko 

Přestupní bod v jihomoravském Blansku 

zajišťuje přestupní vazby především mezi 

autobusovou a železniční dopravou.  

Z designového a architektonického hlediska 

se terminál povedl. Problémem je především 

docházková vzdálenost mezi nástupištěm 

v železniční stanici a autobusovými 

stanovišti, která se pohybuje okolo 250 m. 

Samotný autobusový terminál je navíc 

vybaven přehršle zábradlím omezujícím 

volný pohyb cestujících. 

silné stránky + design 

slabé stránky − dlouhé a nepřehledné přestupní 

vazby 

 

  

obrázek 25: Blansko – přestupní vazba (zdroj: KPB) obrázek 26: Blansko – fyzické bariéry (zdroj: KPB) 

obrázek 24: Blokové schéma – Blansko 
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obrázek 27: Blansko – pilovité uspořádání stanovišť 
(zdroj: KPB) 

obrázek 28: Blansko – pilovité uspořádání stanovišť 
(zdroj: KPB) 

2.2.2. Plzeň hlavní nádraží 

U plzeňského hlavního nádraží je patrný 

obdobný problém jako v předešlém Blansku. 

Přestupní bod je mimo vlaky a meziměstské 

autobusy obsluhován MHD zahrnující 

tramvaje, trolejbusy i autobusy. Cestující 

přestupující z vlaku na tramvaj je ale nucen 

ujít vzdálenost větší než 300 m, která navíc 

není zřetelná a jasná. Celý terminál spojují 

dva podchody, z nichž východní je zbytečně 

naddimenzovaný. 

silné stránky + podchody 

slabé stránky − dlouhé a nepřehledné přestupní 

vazby 

− absence P+R i B+R 

 

obrázek 29: Blokové schéma – Plzeň hl. n. 
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obrázek 30: Plzeň – přestupní terminál obrázek 31: Plzeň – autobusová stanoviště 

  

obrázek 32: Plzeň – přestupní vazba na tramvaj obrázek 33: Plzeň – sekundární podchod 

2.3. Kvalitativní kritéria pro posuzování a navrhování přestupních bodů 

Kritéria pro hodnocení přestupních bodů jsou níže uvedena ve formě otázek, na které lze 

odpovědět pouze ano, nebo ne. Hodnotící otázky jsou odvozeny z publikace Standard 

zastávek vydané společností ROPID v roce 2017. [4] Následně budou použita pro posouzení 

opatovského terminálu. Kritéria jsou rozdělená do několika skupin podle jednotlivých 

oborových hledisek. 

Urbanistické hledisko • Je přestupní bod na správném místě v území? 

• Jedná se o přestupní bod ve významném veřejném 

prostranství nebo samostatný terminál? Je toto vhodně 

zvoleno? Odpovídá zvolené řešení charakteru prostředí? 

• Jsou vhodně řešeny pěší vazby s okolním územím? 

Netvoří přestupní bod bariéru v prostoru? 

Uspořádání 

přestupního bodu 

• Jsou vytvořeny podmínky pro multimodální chování (B+R, 

P+R, K+R, bikesharing…)? 

• Splňují přestupní vazby pravidla pro snadný přesun? 

• Je v rámci přestupních vazeb zajištěn bezpečný pohyb 
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cestujících? 

• Existují v rámci přestupního bodu místa, která nesplňují 

parametry “občanské bezpečnosti” jako např. temná 

zákoutí nebo neosvětlené podchody? 

• Je přestupní bod uspořádán přehledně? 

• Existují nějaké zbytečné bariéry (např. zábradlí) v rámci 

přestupního bodu? 

Zastávky povrchové 

dopravy 

• Jsou vhodně zvoleny stavební typy zastávkových 

stanovišť? 

• Splňují zastávky povrchové dopravy parametry pro 

nástupiště a nástupní hranu? 

• Je uspořádání zastávkových stanovišť vhodně zvoleno? 

Provozní požadavky • Je pohyb spojů veřejné dopravy řešen efektivně nebo 

dochází ke „zbytečným“ odjetým kilometrům? Je-li součástí 

přestupního bodu obratiště, je umístěno vhodně? 

• Jsou aplikovány principy preference VHD (například při 

výjezdu z přestupního bodu)? 

Informace a vybavení • Je v rámci přestupního bodu instalován navigační nebo 

informační systém? 

• Je tento systém řešen účelně, přehledně, obsahuje 

všechny informace v logickém sledu? 

• Je přestupní bod vybaven odjezdovými informačními 

panely s on-line odjezdy? Jaké je uspořádání informací? 

• Jsou provázány informace o všech módech dopravy? 

• Jsou označena jednotlivá nástupiště? Je toto označení 

logické a přehledné? 

• Je k přestupní bod “viditelný” z okolí? Je k němu 

navigováno v rámci navigačního nebo informačního 

systému města? 

• Je v rámci přestupního bodu navigováno k významným 

cílům v okolí? 

• Existuje občanská vybavenost v rámci přestupního bodu? 

• Nedochází k dublování vybavení? 

• Jaký je rozsah vybavení? Odpovídá vybavení přestupního 

bodu jeho významu? 

• Jak je zajištěna ochrana cestujících proti povětrnostním 
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vlivům? 

• Je zajištěna možnost nákupu jízdenky či další služby? 

Architektonicko-

designové hledisko 

• Je celkové architektonicko-designové provedení 

přestupního bodu kvalitní? 

• Přitahuje terminál svou vizuální atraktivitou cestující? 

 

Tato kritéria budou sloužit nejprve ke zhodnocení současného stavu opatovského terminálu. 

Dále pak s ohledem na ně bude vytvořen variantní návrh nového řešení terminálu.  
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3. Analýza současného stavu terminálu Opatov 

Přestupní terminál Praha-Opatov je významným přestupním bodem městské i příměstské 

dopravy systému PID. Je situován v jihovýchodní části Prahy na stejnojmenné stanici metra 

C. 

3.1. Dopravní popis Prahy 

Pro přehled jsou v této kapitole uvedeny základní geografické informace a charakteristika 

jednotlivých druhů dopravy v Praze. 

Praha je krajské a zároveň hlavní město České republiky. Se svojí katastrální rozlohou 496 

km2 [5] a více než 1,3 miliony obyvatel [6] je také největším a nejlidnatějším městem v České 

republice. Dělí se na 22 správních obvodů a 57 městských částí. [5] Nachází se přibližně 

uprostřed Čech obklopená Středočeským krajem. Z jihu na sever protíná Prahu řeka Vltava. 

 

obrázek 34: Poloha Prahy v ČR (zdroj: www.mapy.cz) 

Prim v pražské dopravě hraje samozřejmě IAD. Stále populárnější je ale i MHD a příměstská 

železnice. 

Praha má jako několikamilionová aglomerace velmi hustou a složitou síť silnic a dálnic. 

Páteří silniční dopravy je severojižní magistrála (cca. 110 tis. voz. /den), mezi další 

nejvýznamnější komunikace patří Jižní spojka (cca. 130 tis. voz. /den), tunelový komplex 

Blanka (cca. 92 tis. voz. /den) a zatím nedokončený Pražský okruh. [7] 

Železniční doprava zažívá v Praze v posledních desetiletích obrovský rozmach. Na jejím 

území se nachází desítky železničních zastávek a stanic, z nichž nejvýznamnější jsou 

stanice Praha hl. n., Praha Masarykovo nádraží, Praha-Smíchov, Praha-Holešovice, Praha-
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Vršovice a Praha-Libeň. V dnešní době je zdejší železnice kromě dálkových spojů využívána 

pro příměstskou i vnitroměstskou dopravu. Celkově z Prahy vychází deset železničních tratí. 

Pražská MHD spadající do systému PID a z drtivé většiny provozována DPP je moderní a 

atraktivní systém veřejné dopravy. Zahrnuje tři linky metra, rozsáhlou tramvajovou síť a síť 

autobusových a poměrně nově i trolejbusových linek. 

Páteřní systém celé pražské MHD tvoří metro. Tvoří jej tři diametrální linky s třemi 

přestupními stanicemi v centru. Je v provozu každodenně přibližně od pěti hodin ráno do 

půlnoci a každý den obslouží přibližně milion cestujících. [8] Většina stanic i mezistaničních 

úseků je umístěna v podzemí. Všechny soupravy jsou tvořeny pěti vozy o celkové kapacitě 

tisíc cestujících. I přestože jsou špičkové intervaly provozu téměř na minimálních technicky 

přípustných hodnotách, je metro přetížené. V budoucnosti je v plánu zprovoznění čtvrté linky 

metra D. Přestupní bod Praha Opatov je obsluhován linkou C. 

linka trasa 

A Depo Hostivař – Muzeum (C) – Můstek (B) – Nemocnice Motol 

B Černý Most – Florenc (C) – Můstek (A) – Zličín 

C Háje – Opatov – Muzeum (A) – Florenc (B) – Letňany 

 

Po husté pražské tramvajové síti jezdí celkem 25 denních a 9 nočních linek. Tramvaje tvoří 

doplňkovou síť k metru. 

V neposlední řadě Prahu a její okolí obsluhuje několik set autobusových a prozatím jedna 

trolejbusová linka. „Městské autobusy zajišťují obsluhu mezi 5:00 a 0:30. Jedná se o linky 

číslo 100–299, které mají intervaly ve špičce většinou 10–20 minut. Vybrané autobusové 

linky, které spojují významnější terminály a frekventovaná místa (tzv. metrobusy), mají 

intervaly zkrácené (ve špičkách na 6–8 minut) a provoz zajišťují kapacitnější kloubové vozy. 

V ostatních obdobích jsou intervaly většinou 15–30 minut. 

Příměstské autobusy spojují Prahu a obce ve Středočeském kraji. Linky mají číselné 

označení 300–750. 

V nočních hodinách od půlnoci do 4:30 je zajištěna obsluha na území Prahy autobusovými 

linkami 901–915. Příměstské noční linky 951–960 zajíždějí také do vybraných obcí 

Středočeského kraje.“ [9] 

V Praze je v provozu v rámci PID ještě kolejová lanová dráha spojující Újezd s vrchem Petřín 

a osm přívozů dopravujících cestující přes řeku Vltavu v místech, kde chybí pevné 

přemostění. 
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3.2. Širší vztahy terminálu Opatov 

 

obrázek 35: Mapa Jižního Města (zdroj: www.mapy.cz) 

Přestupní bod Opatov se nachází přibližně v geometrickém středu Jižního Města v Chilské 

ulici na západním konci Centrálního parku a na východním okraji původní obce Chodov. 

Oblast Jižního města je místními komunikacemi spojená s přilehlými městskými částmi 

Hostivař, Petrovice, Kunratice a Záběhlice. Po místních rychlostních komunikacích je odsud 

rychle dostupná dálnice D1, severojižní magistrála a Městský okruh. 

3.3. Veřejná hromadná doprava 

V současnosti je terminál Opatov obsluhován autobusovou dopravou a jednou linkou metra. 

Hostivař, Měcholupy 

Jesenice 

Uhříněves, I/2 

 

MO, D10, D11 

MO, D4, D5, 

D6, D7 

centrum 

D1, D3 
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obrázek 36: Schéma linkového vedení 

K dispozici jsou z různých období v průběhu let 2015 až 2019 výsledky z přepravních 

průzkumů autobusových linek a metra. Samotné výsledky průzkumů jsou uložené v příloze 

číslo 1. 

Největší nápor cestujících se na Opatově odehrává v pracovní dny mezi sedmou a osmou 

hodinou ranní. V této době je obrat v metru 3 737 cestujících za hodinu. U městských 

autobusových linek tato hodnota dosahuje 2 159 cestujících. U příměstských linek je to 

přibližně o tisíc cestujících za hodinu méně. Celkem se tedy na Opatově v této hodině otočí 

7 115 cestujících. 
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obrázek 37: Pentlogram MHD (zdroj: ROPID) 
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obrázek 38: Poměr obratů cestujících na Opatově (zdroj: ROPID) 

3.3.1. Metro 

Terminál Opatov se nachází na trase metra C. „Linka C pražského metra prochází 

pravobřežní částí centra Prahy v severojižním směru, na obou koncích se stáčí k východu. 

Na mapách je označována červenou barvou. Má 20 stanic a délku 22,41 km, jízdní doba činí 

36 minut. Je to nejstarší a nejvytíženější linka z celé sítě; přepravní kapacita činí ve špičce 

cca 26 900 osob za hodinu a v sedle cca 12 600 osob. Provoz zajišťují od listopadu 2003 

výhradně pětivozové soupravy typu M1, dříve to byly soupravy Ečs, soupravy 81-71 a 81-

71M, všechny vypravované z Depa Kačerov. Maximální počet souprav na trati v jeden 

okamžik je 42. Jako 1. kolej je označována východní s provozem ve směru Háje – Letňany, 

opačná je 2.“ [10] 

Ze všech průzkumů vyplývá, že nejintenzivnější nástup cestujících a zároveň i největší 

celkový obrat ve stanici metra na Opatově probíhá vždy v ranní špičce mezi sedmou a 

osmou hodinou, kdy se každodenně ve stanici odbavilo kolem 4 000 cestujících. Nejvíce zde 

cestující vystupují v odpolední špičce mezi šestnáctou a osmnáctou hodinou. 

52,52%
30,34%

17,13%

POMĚR OBRATŮ CESTUJÍCÍCH NA 
OPATOVĚ

metro městské linky příměstské linky
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obrázek 39: Denní variace obratu cestujících ve stanici Opatov (zdroj: ROPID) 

V osmiměsíční variaci je zřejmý vývoj obratu v opatovské stanici metra. Zatímco 

v podzimních měsících je poptávka nejvyšší, v zimních měsících silně klesá. Během dubna a 

května se opět zvolna dostává zpět na vrchol. Popsaná variace je i znázorněná v grafu níže. 

 

obrázek 40: Variace obratu cestujících ve stanici Opatov na přelomu let 2016 a 2017 (zdroj: ROPID) 

3.3.2. Autobusy 

Opatovský terminál je konečnou stanicí pro tři městské a pět příměstských autobusových 

linek a stanicí nácestnou pro čtyři městské a jednu příměstskou linku. Přehled všech denních 

autobusových linek obsluhujících Opatov je uveden v následující tabulce. 
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linka trasa špičkový 

interval 

druh linky 

122 Opatov – K Sukovu 30 min městská 

136 Sídliště Čakovice – Letňany – Prosek – Vysočanská – 

Flora – Opatov – Háje – Jižní Město 

6 min městská 

165 Sídliště Zbraslav – Sídliště Modřany – Opatov – Háje 10 min městská 

177 Poliklinika Mazurská – Kobylisy – Ládví – Střížkov – 

Prosek – Vysočanská – Skalka – Opatov – Chodov 

7,5 min městská 

181 Černý Most – Rajská zahrada – Nádraží Hostivař – 

Opatov 

12 min městská 

182 Vinoř – Letňany – Prosek – Vysočanská – Opatov 12 min městská 

213 Želivského – Opatov – Háje – Jižní Město – Nádraží 

Uhříněves 

7,5 min městská 

326 Volha – Opatov – Vestec – Jesenice 10 min příměstská 

327 Opatov – Jesenice 15 min příměstská 

328 Opatov – Čestlice – Modletice 15 min příměstská 

363 Opatov – Čestlice – Modletice – Popovičky – Velké 

Popovice 

10 min příměstská 

385 Opatov – Průhonice – Čestlice – Nupak – Říčany – 

Mukařov – Louňovice 

30 min příměstská 

397 Opatov – Modletice, Kaufland 30 min příměstská 

 

Přepravní průzkumy autobusových linek probíhaly v letech 2017 až 2019. Zahrnuta není 

pouze linka č. 122, jejíž objemy cestujících jsou ale v poměru k ostatním linkám 

zanedbatelné. V následující tabulce jsou uvedeny souhrny cestujících za všechny 

autobusové linky obsluhující Opatov. 

časové období výst. nást. obrat 

06:00 - 07:00 1589 1074 2663 

07:00 - 08:00 2117 1413 3530 

08:00 - 09:00 1450 857 2307 

09:00 - 10:00 868 538 1406 

10:00 - 11:00 568 485 1053 

11:00 - 12:00 552 422 974 

12:00 - 13:00 546 640 1186 

13:00 - 14:00 715 671 1386 
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14:00 - 15:00 910 1206 2116 

15:00 - 16:00 1159 1199 2358 

16:00 - 17:00 1234 1571 2805 

17:00 - 18:00 1248 1768 3016 

18:00 - 19:00 986 1220 2206 

19:00 - 20:00 572 1025 1597 

06:00 - 20:00 14514 14089 28603 

 

Podobně jako u metra, nejvyšší intenzita cestujících autobusy se na Opatově vyskytuje mezi 

sedmou a osmou hodinou ranní, kdy se v terminálu otočilo přibližně 3 530 cestujících. 

Podobnou denní variaci lze sledovat v grafech u všech přítomných linek a na všech 

zastávkových stanovištích. Odpolední špička zde vrcholí okolo sedmnácté hodiny. 

 

obrázek 41: Denní variace obratu cestujících u autobusových linek na Opatově (zdroj: ROPID) 
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obrázek 42: Denní variace obratu cestujících u jednotlivých druhů autobusových linek na Opatově (zdroj: ROPID) 

 

obrázek 43: Denní variace obratu cestujících u jednotlivých autobusových stanovišť (zdroj: ROPID) 
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městské autobusové linky 930 

příměstské autobusové linky 420 

 

 

obrázek 44: Počty spojů PID na Opatově (zdroj: ROPID) 

3.4. Individuální automobilová doprava 

Chilská ulice, na níž terminál leží, je místní komunikaci II. třídy, která spojuje severně ležící 

Litochlebské náměstí v těžišti sídliště Chodova, na němž se rozpíná velká okružní křižovatka 

svádějící dopravu především z rozsáhlé zástavby panelových domů, a jižní mimoúrovňovou 

křižovatku s Opatovskou a Brněnskou ulicí, kde také začíná dálnice D1. 

Celá ulice Chilská měří přibližně 700 m a v obou směrech disponuje dvěma jízdními pruhy 

s výjimkou úseku nad samotným terminálem, kde je vždy jeden z pruhů využit pro parkoviště 

K+R. 

K dispozici jsou data z měření intenzity dopravních proudů z let 2000 a 2018. V tabulkách 

níže jsou uvedeny intenzity provozu za pracovní den. 

Rok 2000 

ulice směr osobních 

automobilů 

pomalých 

vozidel 

vozidel bez 

MHD 

autobusů 

MHD 

vozidel 

celkem 

Chilská jih 8100 300 8400 602 9002 

Chilská sever 7500 400 7900 602 8502 

  15600 700 16300 1204 17502 

[11] 

Na následujícím obrázku jsou zobrazena data z průzkumu v roce 2012. 
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obrázek 45: Dopravní intenzity 2012 (zdroj: http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/intenzity-dopravy/) 

V Chilské ulici tedy bylo v roce 2012 naměřeno celkově 24 100 vozidel v obou směrech za 

pracovní den. 

Rok 2018 

ulice směr osobních 

automobilů 

pomalých 

vozidel 

vozidel bez 

MHD 

autobusů 

MHD 

vozidel 

celkem 

Chilská jih 11600 500 12100 570 12670 

Chilská sever 11200 500 11700 578 12278 

  22800 1000 23800 1148 24948 

[12] 

Rok 2019 

ulice směr osobních 

automobilů 

pomalých 

vozidel 

vozidel bez 

MHD 

autobusů 

MHD 

vozidel 

celkem 

Chilská jih 12800 500 13300 576 13876 

Chilská sever 11300 500 11800 570 12370 

  24100 1000 25100 1146 26246 

[13] 

Při porovnání všech dat je v obou rozdílech vidět trend růstu všech druhů vozidel s výjimkou 

autobusů MHD, což je nejspíše způsobeno rozdílným trasováním linek hromadné dopravy. 

Mezi lety 2000 a 2012 byl ale růst dopravy podstatně větší než mezi lety 2012 a 2018. 

Rychlost přírůstku se pak zvětšila i mezi lety 2018 a 2019, kdy intenzita dopravy stoupla o 

1 298 vozidel. Odhadem se dá na základě trendu růstu předpokládat, že dnes již intenzita 

provozu v obou směrech překročila hodnotu 27 000 vozidel za pracovní den. 

http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/intenzity-dopravy/
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obrázek 46: Vývoj intenzity IAD (zdroj: TSK Praha) 

3.5. Zhodnocení přestupního bodu 

V současné době je terminál tvořen třemi výškovými úrovněmi (patry). V nejnižším patře se 

nachází vlastní stanice a zázemí metra. V prostřední úrovni, která navazuje na úroveň 

terénu, je vestibul metra a komerční obchodní zóny. V horním patře jsou situovány 

autobusové stanoviště a samotná Chilská ulice s provozem IAD. 

 

obrázek 47: Ortofoto terminálu (zdroj: www.googlemaps.com) 

Výkresy s detailním zobrazením obou pater současného stavu se nacházejí v příloze číslo 2. 

Na následujícím obrázku je k dispozici blokové schéma přestupního bodu. 
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obrázek 48: Blokové schéma terminálu 

3.5.1. Přestupní vazby 

Stěžejní záležitostí pro kvalitní přestupní bod jsou kvalitní přestupní vazby, proto jsou níže 

detailně rozebrány. V úvahu jsou brány všechny legálně uskutečnitelné přestupní vazby. 

Následující tabulka ukazuje přehled všech současných zastávkových stanovišť a jejich 

základní parametry. Vyjmuto je z analýzy stanoviště pro linky mimo systém PID a komerční 

linky umístěné na severním konci západního nástupiště. Obraty cestujících jsou převzaty 

z výsledků přepravních průzkumů. 

označení 

stanoviště 

zastávkové stanoviště druh 

dopravy 

počet 

linek* 

max. obrat 

[cest./hod] 

C ostrovní nástupiště metra metro 1 4000 

MS stanoviště městských linek – směr 

sever 

autobus 6 1125 

PS stanoviště příměstských linek – směr 

sever (výstupní) 

autobus 7 757 

MJ stanoviště městských linek – směr jih autobus 6 1034 
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PJ stanoviště příměstských linek – směr jih 

(pouze nástupní) 

autobus 7 462 

* v potaz jsou brány pouze denní linky 

 

obrázek 49: Nástupiště metra 

V rámci analýzy přestupních vazeb byly u všech smysluplných možností přestupů 

v terminálu změřeny jejich fyzické délky v metrech a doby chůze v sekundách zaokrouhlené 

na 5 s. Brána byla vždy nejkratší možná vazba bez ohledu na bezbariérovost. Měření 

probíhalo neovlivněně ostatními cestujícími za obvyklé rychlosti chůze (cca 1,8 m/s). 

 

obrázek 50: Vstup do metra 
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K určení kvality přestupních vazeb je použita jejich parametrizace hodnotících kritérií, kterými 

jsou přestupní vzdálenost, doba potřebná k ujití, kvalita navigace, přítomnost ztraceného 

spádu, přehlednost a zřetelnost a nakonec prostorová dimenzovanost. Způsob 

parametrizace je pro jednotlivá kritéria různý. Zatímco pro přestupní vzdálenost a dobu pro 

její ujití byly zvoleny klasické fyzikální jednotky (metry a sekundy), pro další tři kritéria byla 

použita obecná parametrizace o třech hodnotách: 

• - nepostačující, nevhodné 

• 0 neutrální, přijatelné 

• + postačující, vhodné 

Kritérium ztracených spádů nabývá pouze hodnot ano/ne. 
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obrázek 51: Znázornění přestupních vazeb (zdroj: www.googlemaps.com) 

V tabulce jsou pomocí již definovaných parametrů popsány a zhodnoceny veškeré možné 

způsoby přestupních vazeb mezi jednotlivými zastávkovými stanovišti. Pro přehlednost je 

níže opět uvedeno zavedené pomocné označení zastávkových stanovišť. V závorkách jsou 

vypsány linky obsluhující daná stanoviště. 
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• C: ostrovní nástupiště metra (C) 

• MS: stanoviště městských linek – směr sever – Litochlebské náměstí (136, 165, 

177, 181, 182, 213, 326) 

• PS: stanoviště příměstských linek (výstupní) – směr sever – Litochlebské náměstí 

(122, 326, 327, 328, 363, 385, 395) 

• MJ: stanoviště městských linek – směr jih – dálnice D1 (136, 165, 177, 181, 182, 

213) 

• PJ: stanoviště příměstských linek – směr jih – dálnice D1 (122, 326, 327, 328, 363, 

385, 395) 

přestupní 

vazba 

vzdálenost 

[m] 

doba 

ujití 

[s] 

navigace ztracený 

spád 

přehlednost, 

zřetelnost 

prostorová 

dimenzova-

nost 

C-MS 130 85 - ne - + 

C-MJ 150 85 0 ne 0 0 

C-PJ 178 100 0 ne 0 + 

MS-C 130 90 - ne - + 

MS-MJ 153 100 - ano - + 

MS-PJ 181 115 - ano - + 

PS-C 135 95 - ne - + 

PS-MS 64 30 - ne + + 

PS-MJ 141 95 - ano - + 

PS-PJ 192 120 - ano - + 

MJ-C 224 135 - ne - + 

MJ-MS 253 160 - ano - + 

MJ-PJ 28 15 0 ne + + 

 

Z hodnotící tabulky lze usoudit několik závěrů: 

• Přestupní vzdálenosti jsou ve většině případů velmi dlouhé. 

• Ekvivalentní jsou k přestupním vzdálenostem i velmi dlouhé doby na jejich ujití. 

• Navigační prvky jsou až na výjimky nedostatečné. 

• Ztracené spády jsou přítomné pouze u menší části přestupních vazeb. 

• Přestupní vazby jsou jasně zřetelné pouze v případech, kdy jsou obě stanoviště u 

jedné nástupní hrany. Ve dvou případech byla zřetelnost zhodnocena jako neutrální, 

v ostatních pak nedostatečná. 
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• Jediné kritérium, které obstálo, je dimenzovanost prostorů v terminálu na objemy 

davů přestupujících cestujících. 

silné stránky + většinou bez ztracených spádů 

+ prostorová dimenzovanost 

slabé stránky − časová i vzdálenostní délka 

− navigační prvky 

− přehlednost a zřetelnost vazeb 

celkové hodnocení přestupních vazeb*  

*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.2. Autobusové zastávky a odstavná stání 

Ve směru na jih se nacházejí tři zastávková stanoviště, první pro příměstské linky, druhé pro 

linky městské a třetí pro komerční spoje. První dvě jsou dimenzována pro dva standartní 

autobusy, stanoviště pro komerční spoje je podstatně kratší. V opačném směru, na sever, je 

umístěno jedno přibližně 60 m dlouhé stanoviště pro městské linky a kratší, výstupní 

stanoviště pro příměstské linky. Nástupní hrany nejsou dostatečně zvýšené a nástupiště 

nejsou vybavena kasselským obrubníkem usnadňujícím zajetí autobusu co nejblíže 

k nástupní hraně. 

  

obrázek 52: Autobusová stanoviště – směr sever obrázek 53: Autobusová stanoviště – směr jih 

 

Autobusy zajišťující provoz na linkách na Opatově končících jsou odstavovány především 

v odstavných pruzích u krajnic hlavní komunikace za oběma konci terminálu. Při obratu u 

příměstské linky musí autobus vykonat dlouhý závlek až na Litochlebské náměstí. Délka 

trasy závleku od severního stanoviště přes okružní křižovatku na Litochlebském náměstí do 

stanoviště opačného směru je 1 km. Pokud budeme brát v úvahu, že průměrná spotřeba 

autobusu je 35 l na 100 km, 1 l nafty stojí 30 Kč a za jeden pracovní den se takto otočí 

přibližně 250 spojů, tak poměrně jednoduchým výpočtem znázorněným níže dojdeme 

k závěru, že se pouze obratem příměstských linek na Opatově denně utratí zhruba 2 625 Kč, 
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což za měsíc, který má 22 pracovních dnů činí již 57 750 Kč. Roční útrata za tyto obraty je 

pak 693 000 Kč. 

35

100
∗ 30 ∗ 250 = 2 625 𝐾č ∗ 22 = 57 750 𝐾č ∗ 12 = 693 000 𝐾č 

 

obrázek 54: Odstavná stání pro autobusy 

silné stránky + délky nástupních hran 

+ velká nástupiště 

slabé stránky − výška nástupních hran 

− absence kasselských obrubníků 

− umístění odstavných stání 

− vzdálenost místa pro obrat (dlouhý 

závlek) 

celkové hodnocení autobusových 

zastávek a odstavných stání* 

 

*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.3. Pěší vazby z/do okolí 

Z okolní zástavby vede k terminálu nespočet různě širokých i různě zpevněných chodníků a 

cest. Téměř všechny ústí z dolního patra, kde se nachází vestibul metra a většina služeb pro 

cestující. Zatím jediný výstup z metra je řešen pouze pevným schodištěm. Přístup do horního 

patra, kde se nacházejí všechna autobusová stanoviště je zajištěn eskalátory a 

bezbariérovým spirálovitým nakloněným chodníkem, který ale zajišťuje přístup pouze 
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k autobusovým stanovištím v jižním směru. V horní úrovni není zajištěno přecházení mezi 

stanovišti autobusů pro odlišné směry. Stanoviště jsou totiž fyzicky oddělené širokou 

komunikací pro IAD a zdí. Cestující kvůli tomu velmi často přebíhající silnici a zeď obcházejí. 

Příchod k parkovacím místům K+R není nijak zajištěn. Cestující jsou nuceni přecházet 

komunikaci pro autobusy. 

  

obrázek 55: Přístupový chodník z Centrálního parku obrázek 56: Vestibul metra 

  

obrázek 57: Spirálovitý chodník obrázek 58: Nelegální cesta přes horní komunikaci 

silné stránky + přístup ze všech světových stran 

slabé stránky − technický stav komunikací 

− bariéra v horním patře 

− dlouhý a nepraktický spirálovitý 

chodník 

celkové hodnocení pěších vazeb z/do 

okolí* 

 

*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.4. Navigační systém 

Veškerá navigace pro cestující je v terminálu zajištěna pouze jednoduchými tabulkami 

zavěšenými na stropech, které jsou ve stanicích metra a v podobných přestupních uzlech po 

celé Praze umístěny už několik desetiletí. Jejich informační hodnota není valná a je spíše 

orientační. Na tabulích chybí uvedení konkrétních druhů dopravy, linek, cílových stanic nebo 
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údaje o bezbariérovosti a vzdálenosti stanoviště. Často mohou být zavádějící i směry 

znázorněné šipkami. K dispozici cestujícím nejsou například ani tabule s odjezdy spojů. 

 

obrázek 59: Nevyhovující navigační systém 

silné stránky + orientační uvedení směrů autobusů 

slabé stránky − pozice navigačních cedulí 

− srozumitelnost informací 

− rozsah informací 

celkové hodnocení navigačního systému*  

*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.5. Služby pro cestující 

Horní patro je hojně vybavené lavičkami, které ale díky svému vzhledu mnoho cestujících 

nenalákají. U autobusových zastávek se nachází trafiky. V dolním patře je vybavenost 

službami podstatně bohatší. Kromě dalších trafik a obchodu s potravinami se zde nachází 

například pekárna, veřejné toalety, restaurace, čistírna, lékárna, květinářství, papírnictví, 

autoškola, antikvariát, bankomaty, poštovní schránka a k dispozici jsou tu také automaty 

s jízdenkami a výdejní okénko PID. 
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obrázek 60: Obchodní pasáž obrázek 61: Lavičky pro cestující 

silné stránky + pestrost služeb 

+ množství obchodů 

slabé stránky − odpudivý vzhled komerčních prostorů 

celkové hodnocení služeb pro cestující*  

*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.6. Prvky a vybavení pro OsSSPaO 

V celém prostoru terminálu se v současnosti nenacházejí prakticky žádné vodicí prvky pro 

nevidomé a slabozraké, ani žádné vybavení pro vozíčkáře a handicapované. 

silné stránky +  

slabé stránky − absence prvků pro OsSSPaO 

celkové hodnocení prvků pro OsSSPaO*  

*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.7. B+R a cyklotrasy 

V úrovni vestibulu je umístěn jeden nevyhovující kovový stojan pro ponechání pouhých 

sedmi jízdních kol. Žádné jiné vybavení pro odstavení bicyklů se v terminálu nenachází. 

Přímo skrz terminál prochází v západovýchodním směru cyklotrasa A22. Její vedení zde ale 

není nijak značeno. 
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obrázek 62: Stojan na bicykly 

silné stránky + přítomnost stojanu na kola 

slabé stránky − vzhled a použitelnost B+R 

− absence cyklotras 

celkové hodnocení B+R a cyklotras*  

*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.8. Parkování vozidel 

Kromě již zmíněného parkování K+R na hlavní komunikaci o kapacitě čtyř míst stání 

v každém směru je v docházkové vzdálenosti přibližně 350 m od terminálu umístěno 

parkoviště P+R s kapacitou 208 parkovacích stání. [14] Parkovné činí 20 Kč pro jeden 

osobní automobil na celý den. [15] V okolních účelových komunikacích zároveň probíhá i 

„živelné“ parkování. 

  

obrázek 63: Parkování K+R obrázek 64: Nelegální parkování 

silné stránky + přítomnost P+R i K+R 

+ umístění parkovišť 

slabé stránky − počet parkovacích míst 

− docházková vzdálenost 

celkové hodnocení parkování vozidel*  
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*subjektivní odborné hodnocení 

3.5.9. Celkový vzhled a vizuální dojem 

Vzhled a vizuální dojem terminálu je skutečně tristní. Většina svislých ploch je posprejovaná 

nebo jinak poničená, podlahy a pěší komunikace nejsou uklízené ani udržované, vybavenost 

jako lavičky nebo automaty jsou znečištěné a odpuzující. Také celková architektura odpovídá 

nevkusu komunistických architektů minulého století, což navíc motivuje vandaly ke zdejšímu 

řádění. Terminál Opatov je pro Prahu zkrátka velkou ostudou a nové cestující do hromadné 

dopravy jistě nenaláká. 

 

obrázek 65: Vzhled terminálu 

silné stránky +  

slabé stránky − vzhled a design 

− údržba 

− bezpečnost 

celkové hodnocení vzhledu a vizuálního 

dojmu* 

 

*subjektivní odborné hodnocení 

3.6. Plnění kritérií moderního přestupního bodu 

Kvalitativní kritéria pro posuzování přestupních bodů uvedené v první kapitole jsou v tomto 

odstavci aplikována na zhodnocení současného stavu opatovského terminálu. Vybrány jsou 

ale pouze kritéria, která jsou smysluplná pro tento typ přestupního uzlu a která mohou být 
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řešena v rámci této práce. Každá odpověď je na konci označena symboly „+“, nebo „-“ 

označující splnění či nesplnění daného kritéria. 

Urbanistické hledisko Jedná se o přestupní bod ve 

významném veřejném 

prostranství nebo 

samostatný terminál? Je toto 

vhodně zvoleno? Odpovídá 

zvolené řešení charakteru 

prostředí? 

V současnosti se jedná o 

samostatný terminál, protože 

plánovaná okolní zástavba 

dosud nebyla vystavěna. 

Terminál takovéhoto 

významu by ale měl 

navazovat na vhodná 

veřejná prostranství. 

Jsou vhodně řešeny pěší 

vazby s okolním územím? 

Netvoří přestupní bod 

bariéru v prostoru? 

 

Obě patra terminálu jsou pro 

pěší dostupná ze všech 

světových stran a ani netvoří 

prostorovou bariéru. Většina 

přístupových cest ale není 

zpevněná. 

Uspořádání přestupního 

bodu 

Jsou vytvořeny podmínky 

pro multimodální chování 

(B+R, P+R, K+R, 

bikesharing…)? 

Parkoviště P+R a K+R jsou 

na Opatově přítomná. Pro 

jízdní kola se zde nachází 

pouze jeden malý stojan. 

Všechna tři parkoviště jsou 

kapacitně i uživatelsky 

nevyhovující. 

Splňují přestupní vazby 

pravidla pro snadný přesun? 

Přestupní vazby jsou často 

velmi dlouhé, komplikované, 

nepřehledné a se ztracenými 

spády. 

Je v rámci přestupních 

vazeb zajištěn bezpečný 

pohyb cestujících? 

Cestující jsou často nuceni 

přebíhat pozemní 

komunikace s intenzivním 

provozem automobilové 

dopravy. Pro cestující 

s kočárky nebo pro 

OsSSPaO je nebezpečná 

většina zdejších cest. 

Existují v rámci přestupního Ačkoliv je přestupní bod po 
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bodu místa, která nesplňují 

parametry “občanské 

bezpečnosti” jako např. 

temná zákoutí nebo 

neosvětlené podchody? 

celý den značně vytížený, 

nacházejí se v něm zákoutí, 

která nejsou ukázkou 

bezpečného prostředí. 

Je přestupní bod uspořádán 

přehledně? 

Terminál je poměrně 

komplikovaný a pro cestující 

nesrozumitelný. Neznalý 

cestující může své cílové 

stanoviště hledat i několik 

minut. 

Existují nějaké zbytečné 

bariéry (např. zábradlí) v 

rámci přestupního bodu? 

Především v horním patře se 

nachází zeď, která brání 

v pohybu přestupujícím 

cestujícím a kvůli níž jsou 

cestující nuceni využít trasy 

se ztracenými spády. 

Zastávky povrchové 

dopravy 

Jsou vhodně zvoleny 

stavební typy zastávkových 

stanovišť? 

Zastávková stanoviště jsou 

zvolena vhodně pomocí 

velkých zálivů zcela 

separovaných od IAD. 

Splňují zastávky povrchové 

dopravy parametry pro 

nástupiště a nástupní hranu? 

Nástupním hranám u 

autobusových zastávek 

chybí kasselské obrubníky a 

výška splňující technické 

normy. 

Je uspořádání zastávkových 

stanovišť vhodně zvoleno? 

Uspořádání zastávkových 

stanovišť je poměrně 

zmatečné a nelogické. Jsou 

navíc umístěna daleko od 

sebe. 

Provozní požadavky Je pohyb spojů veřejné 

dopravy řešen efektivně 

nebo dochází ke 

„zbytečným“ odjetým 

kilometrům? Je-li součástí 

Součástí přestupního bodu 

není obratiště. Příměstské 

spoje se jezdí obracet ke 

vzdálenému Litochlebskému 

náměstí, což generuje 
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přestupního bodu obratiště, 

je umístěno vhodně? 

značné náklady. Pohyb 

spojů není efektivní. 

Jsou aplikovány principy 

preference VHD (například 

při výjezdu z přestupního 

bodu)? 

Ano, autobusy po výjezdu 

z terminálu pokračují v jízdě 

ve svém vlastním jízdním 

pruhu. 

Informace a vybavení Je v rámci přestupního bodu 

instalován navigační nebo 

informační systém? 

Jednoduchý informační 

systém zde je instalován. 

Je tento systém řešen 

účelně a přehledně? 

Systém je nepřehledný a 

neúčinný. Nepodává 

užitečné informace a není 

umístěn na vhodných 

místech. 

Je přestupní bod vybaven 

odjezdovými informačními 

panely s on-line odjezdy? 

On-line informace o 

odjezdech spojů zcela chybí. 

Existuje občanská 

vybavenost v rámci 

přestupního bodu? 

Občanská vybavenost 

terminálu je bohatá a pestrá. 

Jak je zajištěna ochrana 

cestujících proti 

povětrnostním vlivům? 

Všechna zastávková 

stanoviště i cesty k nim jsou 

kryté. 

Je zajištěna možnost nákupu 

jízdenky či další služby? 

Na Opatově se nachází 

automaty na jízdenky i 

výdejní okénko PID. 

 

Celkové skóre při plnění kvalitativních kritérií 7/19 

Analýza plnění kritérií detekovala dvanáct nesplněných a sedm splněných hodnotících 

kritérií. Přestupní bod je dostatečně vybaven službami a je dobře přístupný z okolí. Hlavními 

negativy nekvalitní přestupní vazby a nedostatečný navigační systém.  



51 
 

4. Analýza současných plánů a návrhů 

V oblasti přestupního bodu Opatova bylo identifikováno i několik dalších záměrů. Ze 

Spořilova má až na Jižní Město vést zcela nová tramvajová trať. V blízkém okolí 

opatovského terminálu je zase plánovaná rozsáhlá developerská zástavba zahrnující i 

několik nových pozemních komunikací. 

4.1. Tramvajová trať 

Mezi záměry hlavního města Prahy patří také 

výrazné rozšíření tramvajové sítě. Jednou z nově 

postavených tratí má být také trať vedoucí od 

nynější smyčky na Spořilově na Jižní Město. 

Součástí projektu je také výstavba nové vozovny 

v Záběhlicích. Celková délka nové tratě je 

necelých 8 km a obsahuje dvanáct zastávek. 

V celém úseku bude trať dvojkolejná, většinou 

uprostřed tělesa pozemní komunikace a v několika 

případech i na samostatném tělese. [16] 

Tato trať pod označením v trase Choceradská – Chodovec – Opatov – Háje – Jižní Město 

spadá do kategorie tratí, u kterých se počítá s projektovou přípravou dokončenou do roku 

2030. V dohledné době se tedy nepředpokládá její realizace. [17] 

Hlavním smyslem této tramvajové tratě je odlehčení přetíženým autobusovým linkám 

v oblasti Jižního města. 

kilometráž název zastávky návazné druhy dopravy 

0,4 Bohdalecká autobus 

0,9 Teplárna Michle autobus 

1,5 U mlýna autobus 

1,8 Spořilov autobus 

2,2 Hlavní autobus 

2,7 Choceradská autobus 

3,2 Chodovec autobus 

4,1 Chodovská tvrz autobus 

4,4 Litochlebské náměstí autobus 

5,0 Opatov metro, autobus 

5,9 Ke Kateřinkám autobus 

obrázek 66: Situační mapa tramvajové tratě 
(zdroj: METROPROJEKT PRAHA, a.s.) 



52 
 

6,3 Metodějova autobus 

6,9 Háje metro, autobus 

7,5 Horčičkova autobus 

7,9 Jižní Město autobus 

 

Tramvajová trať má nahradit některé spoje městských autobusových linek, které přes Opatov 

projíždí. Jedná se zejména o linky trasované paralelně se zamýšlenou tramvajovou tratí. 

Potřeba míst k odstavu autobusů tedy zůstane stejná, protože odstavů využívají převážně 

příměstské linky. Přesnější úpravy budoucího linkového vedení v oblasti Opatova zatím 

nejsou známy. 

4.2. Nová zástavba a její dopravní napojení 

 

obrázek 67: Vizualizace Nového Opatova (zdroj: www.novy-opatov.cz) 

Okolí stanice metra Opatov mělo být podle původních plánů ze sedmdesátých let minulého 

století zastavěno především obytnými domy, nicméně dodnes terminál stojí v nezastavěné 

oblasti, proto není divu, že pro tuto lukrativní lokalitu již existují ambiciózní developerské 

projekty, které budou opatovský terminál obklopovat ze všech stran. Podle územní studie 

z roku 2019, jejíž výřez je zobrazen na obrázku níže, je v plánu zastavět prakticky celé 

území, kde se dnes nachází travnaté plochy a nevyužívané plochy. 
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Západní část oblasti je již naprojektována investorem s názvem Nový Opatov. Tento 

developerský projekt zahrnuje výstavbu zcela nové městské části, která se bude snažit co 

nejvíce přibližovat trendům moderního a ekologického života. 

Na západním konci současného podchodu je naprojektováno náměstí s rozsáhlou vodní 

plochou obklopené budovami zajišťujícími všemožnou občanskou vybavenost, jako jsou 

supermarkety, restaurace, kavárny, sportoviště nebo zdravotnická zařízení. Ve velké míře 

bude mezi i okolo budov implementována zeleň a parky sloužící ke sportování či relaxaci. 

Severní křižovatka 

s ulicí Bartůňkovou a 

křižovatka u 

parkoviště P+R na 

jihu se budou 

výrazně zvětšovat a 

osazovat světelnou 

signalizací. 

Především pomocí 

těchto křižovatek 

bude nová zástavba 

napojena. Je 

počítáno i se 

zachováním 

současných 

cyklistických tras. 

[16]  

obrázek 68: Územní studie Opatova (zdroj: MHMP – odbor územního rozvoje) 
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5. Návrh nového uspořádání terminálu 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, návrh nového terminálu je zpracován ve více variantách. Ty 

jsou graficky znázorněny v přílohách s čísly 3, 4 a 5. 

5.1. Varianta 1 

První varianta se vyznačuje odvážným a netradičním řešením tramvajové tratě, která vede 

přímo skrz vestibul metra. 

 

obrázek 69: Varianta 1 – dolní vestibul 

U této varianty dochází k zásadní rekonstrukci celého dolního podlaží včetně redukce většiny 

obchodní zóny. Jak již bylo uvedeno, dolním patrem prochází tramvajová trať, jež je součástí 

rozlehlé chodníkové plochy, která volně navazuje na náměstí v nové zástavbě na západní 

straně. Vše je umístěno v jedné výškové úrovni s výjimkou tramvajových nástupišť, jejichž 

nástupní hrany jsou umístěny o 20 cm výše. Tato hodnota odpovídá standardu pro pohodlný 

bezbariérový nástup do tramvajových vozidel. Hrany nástupišť jsou kvůli co 

nejkomfortnějšímu přístupu po celých svých přístupných délkách zkoseny. Délka nástupišť je 

67 m, což je délka potřebná pro dvě tramvajové soupravy za sebou. V severovýchodním 

rohu dolního patra je umístěno velké parkoviště B+R, které je přístupné cyklistům 

přijíždějícím z východního či západního směru. Pro cyklisty přijíždějící po Chilské ulici jsou 

umístěny stojany na kola přímo u cyklistických vyhrazených pruhů v horním patře terminálu. 

Všechny čtyři přístupy k autobusovým stanovištím disponují dvojicí eskalátorů. 

Bezbariérovost potom zajišťují dva výtahy umístěné na západním a východním okraji 

terminálu. 
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V horním patře dominuje centrální dělící pás pokrytý zelení. Na jižním a severním konci 

terminálu jsou lokalizovány dva přechody pro chodce spojující autobusová nástupiště a 

parkovací místa K+R, jichž je deset pro každý směr. Pro IAD byl v každém směru zachován 

jeden jízdní pruh o šířce 3,25 m. Nově jsou na povrchu také vedeny jízdní pruhy pro cyklisty. 

Autobusová stanoviště jsou rozdělena pouze na příjezdová a odjezdová stání. 

 

obrázek 70: Varianta 1 – horní patro 
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Pro příměstské linky je k dispozici celkem pět odstavných stání umístěných vedle 

odjezdového stanoviště ve směru na sever a po obou stranách Chilské ulici směrem 

k Litochlebskému náměstí. Nově autobusy těchto linek nebudou muset v rámci obratů 

zajíždět až na okružní křižovatku na zmíněném náměstí. Zajištěno pro ně bude otáčení 

v křižovatce Chilské a Bartůňkovy ulice pomocí speciální fáze, která bude v signálním plánu 

křižovatky připravená na výzvu. 

 

obrázek 71: Varianta 1 – odstavná stání 

Obraty a odstavná stání na jižní straně terminálu zůstaly nezměněné. Po obou stranách 

Chilské ulice jsou v celé její délce navrženy 2 m široké chodníky. 
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5.2. Varianta 2 

Druhá varianta je charakteristická vedením tramvajové tratě na povrchu v místě stávající 

betonové zdi v ose horního patra terminálu. 

Dolní patro zůstává velmi podobné současnému stavu především kvůli co největší úspoře 

finančních prostředků. V případě štědřejší investice je ale samozřejmě možné patro 

přestavět radikálněji. Dodány jsou ve všech čtyřech rozích terminálu dva protisměrné 

eskalátory a celkově dva výtahy. Zcela odstraněná je současná spirálovitá rampa a upravené 

je západní napojení na navazující Nový Opatov. 

 

obrázek 72: Varianta 2 – dolní patro 

Horní střední dělící pás je rozšířený a jsou na něm umístěny dvě tramvajové zastávky dlouhé 

67 m a široké 3,5 m. Tramvajové kolejiště v celé délce Chilské ulice je kvůli dosažení co 

nejnižších hlukových emisí a kvůli estetice pokryto zeminou a v ní vyrůstající travou. V obou 

směrech byl pro IAD zachován jeden průběžný jízdní pruh se šířkou 3,25 m. Nově jsou 

umístěny pruhy pro cyklisty a značně zvýšený je počet parkovacích míst K+R. Parkovací 

místa pro jízdní kola se nachází v obou dvou patrech. Autobusová stanoviště jsou stejně jako 

u první varianty upravena na příjezdová a odjezdová smíšeně pro všechny linky. 
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obrázek 73: Varianta 2 – horní patro 

Odstavná stání jsou přesunuta na západní stranu Chilské ulice. I u této varianty je možné 

v křižovatce Chilské a Bartůňkovy ulice provést otočení autobusu na speciální fázi. Pro 

příměstské linky je k dispozici stání pro čtyři kloubové autobusy na severní straně. Pro 

městské linky je vyhrazeno stání pro dva takové autobusy. Všechna zastávková stanoviště 

jsou spojena dvěma hlavními přechody pro chodce. Nově jsou navrženy po obou stranách 

ulice chodníky o šíři 2 m. 

5.3. Varianta 3 (alternativní) 

Třetí varianta je alternativou k variantě druhé a počítá s možností, že se tramvajová trať na 

Opatov do doby rekonstrukce terminálu nepostaví, nebo se její výstavba vůbec nerealizuje. 
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Výstavba tramvajové trati na Jižní Město je totiž podmíněna postavením východní 

tramvajové tangenty, jejíž datum realizace je zatím prakticky neznámé. 

Dolní patro třetí varianty je zcela shodné s druhou variantou. 

Stavební uspořádání horního patra je řešeno tak, aby byl nutný co nejmenší zásah do 

současné podoby terminálu. Většina nynějších hran i zdí je tedy zachována. Stejně jako u 

předchozích variant jsou největší změnou dva přechody pro chodce spojující konce nástupišť 

a zřízení zeleného středního dělícího pásu. Stejně tak je nově k dispozici čtvero 

protisměrných eskalátorů a dva výtahy. Autobusová zastávková stanoviště i odstavy včetně 

obratů autobusů zůstaly nezměněné. Parkoviště B+R je v tomto případě umístěno pouze 

v dolním patře, kde je ale očekáván intenzivnější pohyb cyklistů. Horní patro nově disponuje 

zvýšeným počtem parkovacích stání K+R, vyhrazenými pruhy pro cyklisty a chodníky po 

obou stranách komunikace v celé její délce. 
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obrázek 74: Varianta 3 

5.4. Přínosy navržených variant 

Celkové shrnutí přínosů navržených variant je společné pro všechny tři varianty, neboť 

filozofie jejich návrhu byla stejná a tudíž poskytují víceméně stejné výhody pro budoucí 

uživatele. 

• zprůchodnění horního patra – zkrácení a zlepšení zřetelnosti některých přestupních 

vazeb 

• zvýšení bezpečnosti přidáním přechodů pro chodce, prvků pro OsSSPaO a 

odstraněním temných zákoutí 

• zlepšení bezbariérovosti dodáním výtahů a eskalátorů 
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• zavedení zelených ploch a vysazení stromů 

• přidání infrastruktury pro jízdní kola (stojany a parkoviště B+R) 

• realizace vyhrazených pruhů pro cyklisty 

• rozšíření parkování K+R 

• úpravy nástupních hran autobusových zastávek podle aktuálních norem a požadavků 

• zkrácení obratů příměstských linek 

• zvýšení počtu a zlepšení umístění odstavných stání pro autobusy 

• revitalizace prostoru a soulad s plánovanou zástavbou 

• příprava na budoucí vedení tramvajové tratě na Jižní Město  
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6. Porovnání navržených variant 

Navržené varianty budou nejdříve porovnány mezi sebou a následně se současným stavem. 

Každá z variant skýtá svá určitá pozitiva i negativa. 

6.1. Porovnání variant mezi sebou 

Všechny tři navržené varianty mají jednu základní společnou vlastnost, kterou je umožnění 

bezpečného přecházení cestujících skrz horní patro terminálu pomocí dvou hlavních 

přechodů pro chodce. Dále všechny varianty zahrnujíce vyhrazené jízdní pruhy a parkoviště 

B+R poskytují zázemí pro cyklisty, umožňují bezbariérový pohyb mezi všemi nástupišti bez 

ztracených spádů, disponují přidanou zelení zlepšující ovzduší i celkový dojem z prostředí a 

počítají s napojením na zástavbu Nový Opatov na západní straně. 

Ve své podstatě jsou všechny tři návrhy založeny na stejném principu, ale každá z nich má 

své charakteristické vlastnosti uvedené v následující tabulce. 

varianta 1 varianta 2 varianta 3 (alternativní) 

• přechody pro chodce 

na obou koncích 

nástupišť 

• tramvajová trať 

vedoucí dolním 

patrem 

• dosazení rozsáhlých 

zelených ploch 

• přechody pro chodce 

na obou koncích 

nástupišť 

• tramvajová trať v ose 

horního patra 

terminálu 

• přechody pro chodce 

na obou koncích 

nástupišť 

• odstranění betonové 

bariéry v horním 

patře a dosazení 

zeleně 

• zachování co 

největšího možného 

množství původních 

hran 

 

6.2. Porovnání se současným stavem 

kritérium současný stav varianta 1 varianta 

2 

varianta 3 

(alternativní) 

přestupní 

vazby 

Přestupní vazby 

jsou dlouhé a 

nepřehledné. Chybí 

jim kvalitní 

navigační prvky. 

 

Docházková doba ani vzdálenost přestupních vazeb 

se s novými návrhy z důvodu ponechání zastávkových 

stanovišť na přibližně stejných místech (s výjimkou 

tramvajové tratě ve variantě 1) příliš nezměnily, 

všechny vazby ale nyní nemají ztracené spády, jsou 

přímější, komfortnější, přehlednější a bezbariérově 
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přístupné. 

autobusové 

zastávky a 

odstavná 

stání 

Zastávky jsou 

dostatečně 

rozměrné, avšak jim 

chybí správná výška 

a kasselské obruby. 

Umístění 

odstavných stání a 

délka obratů je 

nevyhovující. 

Autobusovým zastávkám byly 

zarovnány, adekvátně upraveny 

délky a osazeny kasselskými 

obrubníky nástupní hrany. 

Výrazně zkráceny byly závleky 

při obratech a upravena i 

odstavná stání. 

Samotné zastávky 

zůstaly beze 

změny, zkráceny 

ale byly obraty 

autobusů. 

pěší vazby 

z/do okolí 

Terminál je 

přístupný ze všech 

směrů. Cesty jsou 

ale často 

nezpevněné a 

nepřímé. 

Ve všech směrech byly po obou stranách komunikace 

umístěny chodníky. Obě patra terminálu jsou tak 

přístupná ze všech světových stran. 

navigační 

systém 

Navigační systém 

postrádá logické 

umístění i relevantní 

a užitečné 

informace. 

V rámci rekonstrukce se počítá s osazením kompletně 

nového informačního systému obsahujícího nové 

navigační cedule a digitální panely zobrazující aktuální 

časy s odjezdy všech spojů na Opatově. 

služby pro 

cestující Nabídka služeb pro 

cestující je bohatá a 

pestrá. Obchodní 

zóny jsou ale 

neudržované a 

nevzhledné. 

Umístěním 

tramvajové trati do 

dolního patra byla 

značně redukována 

komerční plocha. Tyto 

prostory by ale měla 

nahradit navazující 

zástavba. 

Komerční prostory zůstaly 

téměř nezměněné. Nové 

obchody a služby pro 

cestující by měla poskytnout 

navazující zástavba. 

prvky a 

vybavení pro 

OsSSPaO 

Terminál 

neobsahuje žádné 

prvky pro 

OsSSPaO. 

V celém terminálu jsou nově 

umístěny navigační a 

bezpečnostní prvky pro 

OsSSPaO. 

K přechodům pro 

chodce byly 

umístěny prvky 

pro OsSSPaO. 

B+R a 

cyklotrasy 

K dispozici je jen 

jeden malý stojan 

pro jízdní kola. 

Přes horní patro terminálu byly umístěny vyhrazené 

jízdní pruhy pro cyklisty a v dolním vestibulu je nově 

k dispozici velké parkoviště B+R. Cyklotrasa probíhá 
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Cyklotrasy 

v terminálu nejsou 

nijak vyznačeny. 

v západovýchodním směru skrz velkou plochu pro 

smíšený pohyb chodců a cyklistů. 

parkování 

vozidel 

V horním patře jsou 

umístěna stání K+R 

a v blízkosti se 

nachází parkoviště 

P+R. V okolí 

terminálu ale i tak 

probíhá nelegální 

„živelné“ parkování. 

Výrazně přibyla parkovací místa K+R v obou směrech. 

Ve spodní části terminálu byly odstraněny nelegální 

parkovací plochy. 

celkový 

vzhled a 

vizuální 

dojem 

Dnešní vzhled a 

design terminálu je 

skutečně odpudivý. 

Selhává navíc i 

údržba terminálu, 

který je tak špinavý 

a poničený. 

Vzhled terminálu ovlivní především zástavba Nový 

Opatov, výrazně příjemnější prostředí ale způsobí 

také vysazení nové zeleně ve středním dělícím pásu, 

umístění nových podlahových krytin a odstranění 

betonových bariér. Vizáž samotného terminálu pak 

závisí hlavně na architektonickém ztvárnění. 

 

Z tabulky je patrné, že i realizace alternativní, úsporné varianty bude znamenat velký posun 

kupředu co se týče celkové kvality přestupního terminálu. Žádné z hodnotících kritérií by 

nemělo u nových variant utrpět. 

Z porovnání navržených variant celkově tedy vyplývá, že po realizaci jakékoliv z nich by se 

měl přestupní terminál na Opatově stát ve všech směrech kvalitnějším. 
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7. Závěr 

Většina staveb nebo modernizací přestupních terminálů v současné době probíhá bez 

daného postupu či manuálu, který by konkrétně určoval, jak má takový přestupní uzel 

vypadat a fungovat. Vlastně se jedná o vcelku otevřenou disciplínu, která je závislá na 

schopnostech, znalostech a fantazii projektanta, navrhovatele. Opřít se ale lze o povedené 

lokality v praxi tak, jako to bylo realizováno v této práci. 

Analýza opatovského terminálu byla doprovázena mírnými komplikacemi způsobenými 

pandemií koronaviru, kdy nebylo možné zachytit snímky dokazující nebezpečnost nebo 

nefunkčnost nynější infrastruktury a také nebyla zachycena reálná dopravní špička. Intenzity 

cestujících byly totiž méně než poloviční oproti běžnému stavu. Nicméně věřím, že i tak je 

analýza současného stavu, která disponuje několika různými úhly pohledu a metod 

zkoumání, dostatečně detailní a je kvalitním zdrojem podkladů pro vytvoření návrhů. 

Samotné návrhy jsou si ve výsledku dosti podobné s výjimkou neobvyklého vedení 

tramvajové tratě skrz částečně vnitřní prostor dolního patra terminálu ve variantě 1 a 

všechny tři varianty preferují stejnou filozofii s dominantními přechody na koncích nástupišť 

spojujícími protilehlá zastávková stanoviště horního patra terminálu s co nejkratšími a 

přímými přestupními vazbami. Přestupní bod byl také zbaven všech fyzických bariér. Důraz 

byl během tvorby návrhů kladen také na co největší úspory následných provozních nákladů. 

Otáčení autobusů v křižovatkách umístěných blíže k terminálu zajistí ušetření nemalého 

množství peněz stejně tak jako ponechání dolního patra v nynějším, nebo téměř shodném 

stavu. 

Otázka architektonického ztvárnění a celkového vizuálního dojmu je samozřejmě také velmi 

důležitým činitelem v celkové kvalitě přestupního terminálu. Řešení této otázky ale spadá do 

kompetence architektů a urbanistů, kteří musí celkový koncept přestupního bodu dobře 

pochopit. Stejně tak v této práci není příliš řešen informační a navigační systém, který byl 

v rámci analýzy zkoumán. Jeho konkrétní ztvárnění by ale nejspíše přesahovalo rozsah této 

práce. 

Celkově je k práci přiloženo sedm grafických a jedna textová příloha, která obsahuje 

výsledky přepravních průzkumů obou složek místní veřejné dopravy, ze kterých bylo čerpáno 

při tvorbě grafů a tabulek v analýze současného stavu. Všechny výkresy byly vytvořeny ve 

studentské verzi softwaru Autodesk AutoCAD. Přiložené výkresy by měly dostatečně 

znázorňovat, jak bude přestupní bod v realitě uspořádaný. 

Co se týče uvedení některé z variant do reality, je na místě říct, že v dnešní době, kdy se na 

každou dopravní stavbu nelehce shánějí finance z různých dotací a fondů, bude těžké 
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prosadit tak velkou stavbu. Na druhou stranu, současný stav doslova bije do očí. Současné 

plány počítají pouze s výstavbou tramvajové tratě uprostřed pozemní komunikace a 

vybudování zastávek s úrovňovým přechodem pro chodce. Celý zbytek terminálu má zůstat i 

po napojení novou zástavbou nezměněný, což rozhodně není správná cesta pro budoucnost 

veřejné dopravy, ale ani například pro veřejné prostory hlavního města Prahy. Potenciály 

tohoto místa, které se jistě bude v budoucnosti dále rozvíjet, hromadné dopravy, která se 

neustále zlepšuje a zrychluje, a velkého množství cestujících, které by sem kvalitní veřejné 

prostranství přilákalo, by se neměly opomínat. 
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