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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je přestavba terminálu veřejné dopravy v Soběslavi. V rámci 

práce byl analyzován současný a výhledový provozní stav a poptávka po veřejné dopravě 

v oblasti obsluhované z terminálu. Cílem práce bylo popsat a definovat návrhové parametry 

přestavby terminálu tak, aby co nejlépe vyhovoval přepravním požadavkům. Též byla kladen 

důraz na zlepšení kvality přestupních vazeb mezi jednotlivými dopravními módy, odstavování 

osobních automobilů a jízdních kol. V práci jsou předkládány dvě varianty přestavby, kdy první 

varianta akcentuje možný budoucí rozvoj autobusové dopravy a druhá klade důraz 

na jednoduchost řešení. 

Abstract 
The main topic of the bachelor’s thesis is a reconstruction of public transport terminal in 

Soběslav. Current and close future operational state and demand for the public transport in 

observed region is analyzed in this thesis. The main goal was to describe and define the 

proposal parameters of the terminal reconstruction in order to optimally meet the transport 

requirements. The thesis is focused on improvement of transfer options, Park and Ride parking 

opportunities and bike accessibility. The terminal solution is designed in two variants. The first 

design is mainly focused on the future possibility of a public transport development. The goal 

of the second one was to bring a simple solution. 

Klíčová slova 
Přestupní terminál, Soběslav, P+R, autobusová linková doprava 

Key words 
Transfer terminal, Soběslav, P+R, bus line transport 
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Seznam použitých zkratek 
AN  Autobusové nádraží 

ČSAD   Československá státní automobilová doprava 

ČSD  Československé státní dráhy 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

IAD  Individuální automobilová doprava 

JčK  Jihočeský kraj 

JŘ  Jízdní řád 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

P+R   P+R „Park and Ride“ – parkovací plocha určená pro osobní vozidla cestujících  

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 

ÚNMZ  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

VHD  Veřejná hromadná doprava 

VLD  Veřejná linková autobusová osobní doprava 

ŽST  Železniční stanice 
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1 Úvod 
Město Soběslav leželo od obdržení městských práv v roce 1390 na významné dopravní 

spojnici jižních Čech s Prahou. Největšího rozkvětu dosáhlo na přelomu 16. a 17. století, 

kdy se stalo centrem rožmberského panství. Tuto pozici však Soběslav, i kvůli vyplenění 

za třicetileté války, neuhájila. Další rozvoj města přišel až s výstavbou státní silnice na přelomu 

18. a 19. století, hlavním katalyzátorem rozvoje města pak bylo napojení Soběslavi na železnici 

Vídeň–Praha vystavěnou společností Dráha císaře Františka Josefa v roce 1871 (Město 

Soběslav 2020). V současné době prochází okolo Soběslavi dálnice D3 a čtvrtý železniční 

koridor. Silniční spojení ve směru na Prahu je zatím omezeno chybějícím úsekem dálnice D3 

z Prahy do Mezna, a je tudíž nutné využít silnici I/3. Naopak železniční spojení do Prahy 

se po dokončení výstavby dvou posledních úseků koridoru ještě zatraktivní. 

Cílem této bakalářské práce bylo prověření možnosti přestavby současného autobusového 

nádraží do podoby moderního přestupního terminálu zajišťujícího vazbu mezi vlaky 

a autobusy. V současné době je využíváno stavebně předimenzované autobusové nádraží, 

jehož problémem je nejen poloha, ale také velký zábor plochy, která není efektivně využívána. 

V rámci návrhu dopravního řešení bylo též akcentováno zřízení odstavných stání 

pro autobusy, jelikož město Soběslav počítá se vznikem odpočinkové místnosti pro řidiče 

autobusů ve výpravní budově železniční stanice (Guľašiová, Henel, Fiala 2019). 

  

Obr. 1 Poloha Soběslavi v rámci Česka a Jihočeského kraje 
Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020 
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Samotnému návrhu předcházela analýza aktuální a výhledové situace na základě současného 

a budoucího provozu veřejné linkové silniční dopravy, vyjížďky z jednotlivých obcí 

do Soběslavi a jiných jader na základě sčítání lidu domů a bytů z roku 2011. Dále byly 

porovnány sociogeografické regionální analýzy, jež akcentují dopravní a dojížďkovou 

problematiku. Též byla provedena demografická analýza zaměřená na věkové skupiny, které 

ve větší míře využívají veřejnou dopravu, tedy děti, studenti a senioři. V neposlední řadě byl 

proveden dopravní průzkum, jehož cílem bylo zjištění současného využití veřejné dopravy.  

Z údajů zjištěných v analytické části byly stanoveny požadavky na uspořádání a dopravní 

řešení přestupního terminálu, a to zejména s cílem zajistit zatraktivnění dojížďky po železnici, 

rozvoj veřejné linkové dopravy a vybudování odstavných ploch P+R „Park and Ride“ (P+R). 

Nedílnou součástí práce je výpočet kapacitních parametrů autobusového nádraží na základě 

normy ČSN 73 6425-2. Zkoumané požadavky byly též doplněny stanovením využitelných 

ploch pro výstavbu samotného autobusového nádraží. 

Návrh stavebního uspořádání byl vypracován ve dvou variantách, první varianta využívá jako 

předlohu architektonicko-urbanistickou studii (Fiala, Henel, Uhlík 2016). Druhá autorská 

varianta směřuje k vytvoření jednoduchého řešení, které by umožňovalo porovnání s poměrně 

velkým autobusovým nádražím v případě první varianty. Posledním z cílů práce bylo 

porovnání vytvořených návrhů a zhodnocení jejich vhodnosti pro další rozvoj města a regionu. 
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2 Současný stav 
Autobusové nádraží (AN) v Soběslavi je situované 100 metrů severně od železniční stanice 

Soběslav. Původně bylo navrženo s osmi zastřešenými stáními pro autobusy, která byla 

využívána jak pro nástup, tak pro výstup. V současné době jsou využívána pouze tři a zbytek 

plochy je využíván jako improvizované parkoviště P+R s vjezdem z ulice Kadlecovy mezi 

původními stáními linkové dopravy. Informace jsou cestujícím sdělovány pouze 

prostřednictvím linkových jízdních řádů (JŘ) vylepené na jednotlivých stáních. Prostor mezi 

výpravní budovou železniční stanice a autobusovým nádražím je v současné době využíván 

též pro parkování a není nijak více upraven. Naopak samotná železniční stanice prošla před 

několika lety významnou rekonstrukcí v rámci výstavby IV. tranzitního koridoru. Vzniklo zde 

jedno ostrovní nástupiště a vnější nástupiště před výpravní budovou, obě s bezbariérovým 

přístupem. Samotná historická výpravní budova nebyla zatím rekonstruována a není dnes 

využívána pro dopravní účely železnice s výjimkou odbavení cestujících prostřednictvím 

osobní pokladny a čekárny. Zaměstnanci řízení provozu sídlí v nové typové stavbě jižně od 

výpravní budovy, u níž mají k dispozici tři parkovací místa. Celé přednádraží pak doplňuje 

nezpevněná plocha mezi současnou výpravní a provozní budovou a bývalým silem, která je 

též využívána k parkování.  

 

Obr. 2 Současný stav AN Soběslav 
Zdroj: vlastní dílo 
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Obr. 3 Improvizované parkoviště v prostoru AN 
Zdroj: vlastní dílo 
 

Obr. 4 Historická výpravní budova železniční stanice Soběslav 
Zdroj: vlastní dílo 
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Obr. 3 Riegrova ulice od výpravní budovy k současnému AN. V pozadí vpravo skladiště v majetku města Soběslav 
určené k demolici.  
Zdroj: vlastní dílo 

Obr. 4 Nezpevněná plocha jižně od výpravní budovy užívaná k parkování. V pozadí nevyužívané silo v majetku 
soukromé osoby. V popředí stojany na kola umístěné ve velmi nevýhodné poloze.  
Zdroj: vlastní dílo 
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Obr. 5 Současný stav přednádražního prostoru a AN Soběslav 
Zdroj mapového podkladu: ČÚZK 2020b 
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3 Analýza provozu 
Provoz je v Jihočeském kraji (JčK) organizován společností Jikord s. r. o. Dopravcem je 

v současné době společnost COMMET PLUS s. r. o., nicméně momentálně probíhá veřejná 

soutěž o zakázku na provozování autobusové dopravy v JčK od prosince 2021. Soutěž 

probíhá po jednotlivých okresech jihočeského kraje, provoz v Soběslavi pak spadá pod okres 

Tábor (Jihočeský kraj 2020). V rámci soutěže je tedy možná změna dopravce i provozovaných 

vozidel, což by bylo určující pro návrh řešení AN v Soběslavi. 

3.1 Provozovaná vozidla od roku 2021 

V současné době jsou v Soběslavi provozována vozidla různých výrobců, délek a stáří 

a v době sběru a ověřování podkladů pro bakalářskou práci (12. 3. 2020) bylo pouze jedno 

vozidlo nízkopodlažní. V zadávací dokumentaci veřejné zakázky je nízkopodlažnost striktně 

vyžadována pouze u nově zakoupených autobusů o počtu nejméně 49 sedadel, ostatní 

autobusy nízkopodlažní být nemusí. V rámci AN Soběslav budou na většinu spojů nasazována 

vozidla nejvíce kategorie S „střední autobus“ (minimálně 22 sedadel), který odpovídá přibližně 

autobusu o délce 8,5 m. Dále se na některých spojích bude vyskytovat autobus kategorie 

U „klasický autobus“ (minimálně 38 sedadel), případně autobus kategorie V „velký autobus“ 

(minimálně 49 sedadel, nízkopodlažnost), což odpovídá buď dvanáctimetrovému autobusu, 

nebo případně patnáctimetrovému, a to dle konfigurace sedadel. Povolené průměrné stáří 

vozidel je devět let a maximální stáří jednotlivého vozidla pak dvanáct let, což spolu 

s přibližným plněním standardů pro jednotlivé kategorie může způsobit nasazení v podstatě 

libovolných vozidel (Jihočeský kraj 2020). 

3.2 Nabídka relací 

Z autobusového nádraží Soběslav jsou obsluhovány přibližně obce odpovídající 

administrativnímu vymezení ORP Soběslav, což umožňuje dojížďku na úřady či za lékařem, 

linkové vedení však není nijak sjednoceno. Některé linky mají mnoho různých variant 

trasování, což může být pro nepravidelné cestující matoucí (vizte obr. 10, 11). Vedení linek 

v samotné Soběslavi není úplně logické (vizte výkresovou přílohu 4), neboť některé linky, 

respektive spoje obsluhují pouze autobusové nádraží (od Dírné, Mezné a Deštné), nebo pouze 

náměstí (od Veselí nad Lužnicí). To zhoršuje dostupnost služeb, které se nacházejí v okolí 

náměstí, či znesnadňuje přestup na vlak, nebo jiné autobusové linky (CHAPS spol 2020; 

Jihočeský kraj 2020, vlastní šetření). 
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3.3 Nabídka spojů na linkách 

Analýza nabídky spojů vychází z jízdních řádů uvedených jako příloha zadávací dokumentace 

veřejné zakázky na zajištění veřejné linkové autobusové osobní dopravy (VLD) v JčK 

(Jihočeský kraj 2020), které nicméně odpovídají současným jízdním řádům. Autobusová 

doprava je v Soběslavi provozována, respektive objednávána pouze v rámci pracovních dní. 

V některých relacích je pak výrazně omezena v období prázdnin, proto byly do analýzy 

zahrnuty i tyto hodnoty. 

Z autobusového nádraží v Soběslavi je obsluhováno 38 obcí a samotná Soběslav. Tyto obce 

byly uvedeny spolu s počtem spojů ve dny školního vyučování, respektive o letních 

prázdninách, v tabulce v příloze 1. Dále byly přehledně znázorněny na obrázcích 8 a 9. Do 

počtu spojů byly započteny všechny spoje linek obsluhujících AN Soběslav, nebo náměstí 

Soběslav vyjma linek 390820 (České Budějovice – Soběslav – Tábor) a 390490 (Soběslav – 

Košice – Tábor). Tyto linky nebyly do analýzy zařazeny z důvodu malého vlivu na regionální 

dopravu v okolí Soběslavi (politika zastavování), i přestože se jedná také o linky 

objednávané JčK. V případě, že spoj nebyl provozován celý pracovní týden, byl započítán 

zlomek na základě počtu provozních dní (spoj provozovaný jeden den odpovídá pro účely 

analýzy 0,2 spoje). 

Pro základní analýzu byla zvolena hierarchická úroveň obce, jelikož umožňuje porovnání 

s daty ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) o dojížďce. Jistým problémem jsou při použití této 

úrovně velké obce, do kterých zajíždí autobusové linky po různých trasách do různých částí 

obce. Jedná se například o obce Dírná, která je obsluhována linkami 390420 a 390470 

po odlišných trasách, a Hlavatce, jež jsou sice obsluhovány pouze linkou 390430, nicméně 

spoje obsluhující místní část Debrník neobsluhují samotné Hlavatce a naopak. Rozložení 

obsluhy území je reprezentováno pentlovým diagramem s počty jednotlivých spojů na úsecích 

linek vedených ze Soběslavi (obr. 10 pro dny školního vyučování a 11 pro letní prázdniny). 
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Obr. 9 Počet spojů z AN Soběslav do jednotlivých obcí dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zajištění 
veřejné dopravy po roce 2021 o letních prázdninách 
Zdroj dat: Jihočeský kraj 2020. Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 

Obr. 8 Počet spojů z AN Soběslav do jednotlivých obcí dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zajištění 
veřejné dopravy po roce 2021 ve dnech školního vyučování. Zdroj dat: Jihočeský kraj 2020. 
Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 
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Obr. 61 Pentlogram počtu spojů v pracovní dny o letních prázdninách na jednotlivých trasách obsluhovaných 
z AN Soběslav. 
Zdroj dat: Jihočeský kraj (2020) 

Obr. 70 Pentlogram počtu spojů v době školního vyučování na jednotlivých trasách obsluhovaných z AN Soběslav
Zdroj dat: Jihočeský kraj (2020). 
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3.4 Časové polohy spojů na autobusovém nádraží 

Na linkách není v současné době zaveden taktový jízdní řád, a ani návrh jízdního řádu na další 

desetileté období zatím taktový jízdní řád neuvádí. Větším problémem z hlediska přestupů 

v rámci uvažovaného terminálu je však v podstatě nulová návaznost autobusových linek 

na vlaky, a to i v případě vlaků osobních objednávaných stejnou institucí jako autobusy. 

Průměrné přestupní doby mezi autobusy a vlaky ve směru Tábor a České Budějovice jsou 

uvedeny v obou směrech v tabulce 1 a bohužel dosahují přibližně půl hodiny při hodinovém 

intervalu na železnici. Příčinou současného stavu je nepřizpůsobení jízdních řádů autobusů 

soudobým jízdním řádům na železnici. Za posledních třicet let nedošlo k výrazným změnám 

autobusových JŘ, došlo pouze k redukcím spojů z odpoledních směn ve večerních hodinách 

a nedělních spojů. V jízdních řádech z roku 1989 dokonce dochází k možnosti přestupů mezi 

jednotlivými módy dopravy po 5. a  15. hodině, pravděpodobně s cílem umožnit dopravu 

na a ze směny do táborské aglomerace (ČSAD České Budějovice 1989; ČSD 1988; Jihočeský 

kraj 2020). Naopak na železnici došlo v posledních letech k výraznému nárůstu dálkové 

dopravy (hodinový takt rychlíků Praha – České Budějovice / České Velenice) a v posledním 

grafikonu též dopravy regionální (dvouhodinový takt osobních vlaků Tábor – České 

Budějovice). Příjezdy a odjezdy jednotlivých autobusových spojů a vlaků na autobusové 

nádraží, respektive železniční stanici jsou zakresleny ve výkresu 1. 

Tab. 1 Průměrné a maximální přestupní doby mezi vlaky a autobusy v uzlu Soběslav AN, ŽST Soběslav při 
přestupní době 4 minuty. 
Zdroj dat: CHAPS spol 2020; Správa železnic 2020 

Přestup z autobusu Přestup na autobus 

Na vlak směr 
České Budějovice 

Na vlak směr 
Tábor 

Z vlaku ze směru 
České Budějovice 

Z vlaku ze směru 
Tábor 

průměrné maximální průměrné maximální průměrné maximální průměrné maximální 

[min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] 

27,1 61 28,9 61 23,6 48 25,7 64 

Součástí analýzy jízdních řádů bylo i zjištění poptávky po odstavných stáních. Ta vychází 

z počtu autobusových spojů začínajících a končících v Soběslavi. Jedná se o spoje již 

popsaných linek a o spoje linky 390490 Tábor – Košice – Soběslav a 390820 Tábor – Soběslav 

– České Budějovice. Pro výpočet nebyly brány v potaz přesné oběhy, ale pouze příjezdy a 

odjezdy jednotlivých spojů. Přes noc jsou v Soběslavi odstavená 4 vozidla, maximální je pak 

požadavek na odstav 8 vozidel, který ale trvá pouze 2 minuty, pro dlouhodobější odstav je 

potřeba 7 stání. Z důvodu připravované investice do opravy výpravní budovy železniční 

stanice, součástí níž bude zřízení zázemí pro řidiče autobusů (Guľašiová, Henel, Fiala 2019), 

by měla odstavná stání být umístěna v prostoru přednádraží. Potřeba odstavu v čase byla 

zakreslena ve výkresu 1.(Jihočeský kraj 2020; Sakura 2018; Správa železnic 2020) 
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4 Analýza poptávky po dopravě 
Cílem analýzy poptávky po dopravě v přestupním terminálu Soběslav bylo zjištění současného 

stavu, případně krátkodobý výhled do budoucna. V rámci této práce byla využita vyjížďková 

data ze SLDB z roku 2011 s cílem zjistit maximální možný počet cestujících, kteří by cestovali 

přes AN v Soběslavi, pokud by všichni využili veřejnou dopravu. Tato analýza postavená 

pouze na jednom zdroji dat byla doplněna dvěma sociogeografickými regionálními analýzami. 

První z nich byla opět založena na dojížďkovém stanovení regionů dle Hampla (1996; 2005), 

respektive Hampla a Marady (2015). Druhá analýza byla následně postavena na provozu 

individuální automobilové dopravy (IAD), jejíž intenzita byla monitorována v rámci celostátního 

sčítání dopravy 2010 (Kraft, Marada, Popjaková 2014). Současnou poptávku po veřejné 

hromadné dopravě (VHD) také implikuje rozmístění věkových skupin (děti, studenti a senioři), 

které ze zdravotních, či legislativních důvodů veřejnou dopravu pro dojížďku využívat musí. 

V případě mladší skupiny je pak možná velmi snadná predikce do budoucna. Poslední užitou 

metodou pak byl celodenní profilový dopravní průzkum provedený ve čtvrtek 12. 3. 2020 

na autobusovém nádraží Soběslav, bohužel však z důvodu vládních opatření proti šíření 

nemoci covid-19 neposkytl validní data o běžném provozu.  

4.1 Na základě dat o vyjížďce ze SLDB 2011  

Český statistický úřad zjišťuje v rámci SLDB vyjížďku a dojížďku obyvatel do zaměstnání a škol 

na úrovni obcí. Díky směrovému určení dojížďky je možné zjišťovat mobilitu obyvatelstva mezi 

obcemi. Limitace směrovosti je v absenci dat pro všechny směry – z důvodu ochrany osobních 

údajů jsou uváděny pouze nejvýznamnější obce, do kterých obyvatelé dojíždí, což 

znehodnocuje data pro malé obce. Dalším z limitů je stáří dat, jelikož census probíhá jednou 

za 10 let a naposledy proběhl v roce 2011. Posledním a možná nejvýznamnějším limitem je 

datová neúplnost z důvodu, že uvedení místa zaměstnání není ze strany ČSÚ striktně 

vyžadováno, dle Hampla a Marady (2015) je evidována přibližně polovina dojížďky 

rovnoměrně rozložená v rámci Česka. Výhodou využití těchto dat je, i přes již zmíněné 

významné limitace, jejich dostupnost a srovnatelnost napříč celou republikou. Pro dopravu 

jsou údaje o dojížďce velmi významné, neboť popisují vznik potřeby cestovat mezi dvěma 

obcemi, a zvláště u školní dojížďky definují poptávku po veřejné dopravě mezi dvěma sídly. 

V rámci analýzy byl zjišťován počet dojíždějících do Soběslavi a pro návrh terminálu 

významnější počet teoretických přestupujících v Soběslavi. Základním pramenem pro analýzu 

byla tabulka 714 Vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce 

vyjížďky a obce dojížďky pro jednotlivé okresy (ČSÚ 2013a; 2013b; 2013c). Dojížďka 

do Soběslavi byla stanovena součtem dojíždějících z obcí obsluhovaných autobusy z AN 

Soběslav v kategorii pracovní a školní dojížďka. Přestupy byly započteny, pokud existuje 
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spojení mezi obcemi vyjížďky a dojížďky s jedním přestupem právě na AN Soběslav, a naopak 

nebyly započteny, pokud existuje přímé spojení mezi obcemi vyjížďky a dojížďky. Další 

veličinou, která definuje využití terminálu veřejné dopravy v Soběslavi, je volba dopravního 

prostředku pro dojížďku. V roce 2011 volilo pro dojížďku do práce autobus v okrese 

Tábor 15 % obyvatel, vlak pak pouze 8 % obyvatel (ČSÚ 2011). Bohužel však nebyl v rámci 

SLDB evidován výběr dopravního prostředku pro žáky a studenty. Ještě významnějším 

problémem je pak dostupnost dat pouze na okresní úrovni a nemožnost propojení využívaných 

dopravních prostředků s konkrétní vyjížďkou a dojížďkou. Z výše uvedeného vyplývá, že není 

možná přesná kvantifikace dat, proto byli rámci práce uvedeni „teoretičtí dojíždějící 

a přestupující“, což je suma spočtena na základě výše uvedených kritérií neupravená o volbu 

dopravního prostředku. Hodnoty pro jednotlivé obce jsou uvedeny v příloze 2 a zobrazeny 

v obrázku 12 pro dojížďku, respektive v obrázku 13 pro přestupy. Dojíždějící a přestupující 

v Soběslavi jsou souhrnně uvedeni v tabulce 2. 

Tab. 2 Dojížďka do Soběslavi a přestupy na základě údajů o dojížďce SLDB 2011. V každém ze sloupců uveden 
počet „teoretických dojíždějících a přestupujících“. 
Zdroj: ČSÚ 2013a; 2013b; 2013c 

Pracovní Školská Celkem 

Dojížďka Přestup Dojížďka Přestup Dojížďka Přestup 

488 56 279 43 767 99 

Celkové počty přestupujících, které vychází z hodnot zjištěných v rámci SLDB jsou velmi malé. 

Přibližně 100 cestujících v daných směrech je i při znalosti faktu, že je evidována pouze 

polovina dojížďky, velmi nízké číslo, zvláště s přihlédnutím k modal splitu autobusové dopravy 

v okrese Tábor. Jednoduchou úvahou se tak dostáváme k maximálnímu číslu 30 cestujících. 

Naopak dojížďka (pracovní i školní) do Soběslavi je přibližně osmkrát významnější 

než případné přestupy. Z hlediska dopravního návrhu by tudíž měla být více akcentována 

obsluha samotného města Soběslav spíše než upřednostnění přestupních vazeb v lokalitě 

železniční stanice.  

Ze zjištěných údajů o dojížďce vyplývají dva základní trendy. Největší dojížďka do Soběslavi 

v rámci sledované oblasti byla evidována ze sousedních obcí a z Veselí nad Lužnicí (město 

s 6000 obyvateli). Naopak ze vzdálenějších obcí obsluhovaných autobusy ze Soběslavi nebyla 

dojížďka evidována, a to ani školní. V rámci přestupních cest dominovaly opět sousední obce, 

kde není teoretický přestup limitován dlouhou cestovní dobou do Soběslavi. Výjimkou je školní 

dojížďka, která byla evidována i u několika relací ze vzdálenějších obcí. Cílem přestupních  

cest jsou v případě pracovní dojížďky nejčastěji města táborské aglomerace (Tábor, Sezimovo 

Ústí a Planá nad Lužnicí), v případě školní dojížďky jsou cílem také České Budějovice.  
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Obr. 10 Teoretičtí přestupující v rámci terminálu Soběslav na základě údajů o dojížďce SLDB 2011. 
Zdroj dat: ČSÚ 2013a; 2013b; 2013c. Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 

Obr. 11 Dojížďka z jednotlivých obcí do Soběslavi na základě dat ze SLDB 2011. 
Zdroj dat: ČSÚ 2013a; 2013b; 2013c. Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 
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4.2 Sociálněgeografická regionalizace 

Údaje o dojížďce jsou cenným zdrojem dat, kterému avšak chybí kvalitativní prvek. V případě 

návrhu dopravního řešení se jedná hlavně o tradiční zvyky lidí cestovat za službami. 

Tato tradiční dojížďka byla definována pro naše území hlavně okresním uspořádáním z roku 

1960, které přineslo významnou alokaci služeb do okresních měst. Na nižší úrovni pak vznik 

soustavy střediskových obcí. Území obsluhované autobusy z AN Soběslav se nachází na 

území tří okresů: Tábor, Jindřichův Hradec a Pelhřimov (v kraji Vysočina). Do okresů 

Jindřichův Hradec a Pelhřimov nicméně zajíždí pouze jednotlivé spoje, z toho je možné 

pozorovat, že okresní hranice mají stále velký vliv na dopravní politiku, byť ve státní správě 

nefigurují od vzniku samosprávných krajů a ORP po roce 2000. Tyto jednotlivé vlivy byly 

zapracovány do Sociálně geografické regionalizace dle Hampla, která kromě již zmíněné 

dojížďky ze statistik ČSÚ zpracovává i tradiční vlivy dojížďky (Hampl 2005). 

Základem stanovení sociálně geografického nodálního mikroregionu dle Hampla je denní 

pracovní dojížďka. Ta byla zvolena, neboť lépe reflektuje současný vývoj jednotlivých sídel 

než dojížďka školní, kde je větší setrvačnost v rozmístění škol. Naopak pro zařazení do 

vyšších územních celků je školní dojížďka klíčová, neboť více reflektuje směr nedenní mobility 

obyvatelstva (dojížďka do vysokých a některých středních škol). Území mikroregionu je 

určováno od jádra tak, aby bylo souvislé a nedocházelo k vzniku enkláv a exkláv. Jako limitující 

faktor pro existenci funkčního mikroregionu byla zvolena jeho velikost, která musí dosahovat 

minimálně 15 tisíc obyvatel, z nichž nejméně 5 tisíc žijících v zázemí. Tyto hodnoty jsou dle 

autora považovány za minimální pro vznik fungujícího provázaného nodálního mikroregionu, 

nicméně připouští výjimky v periferních oblastech s malou konkurencí okolních mikroregionů 

(Hampl 2005).  

Jiným přístupem, který je z dopravního pohledu ještě zajímavější, je určení regionu na základě 

dat z celostátního sčítání vozidel. Vstupními daty jsou roční průměry denních intenzit (RPDI) 

osobních vozidel pro jednotlivé silnice. Na nich jsou s pomocí geografických informačních 

systému zvolena sedla s nejmenším provozem, která pak vytváří hranici autory popsaného 

dopravního regionu. Hranice regionu je vedena tak, že nedělí obce z důvodu možného 

srovnání s daty ČSÚ, která nejsou většinou dostupná pro menší jednotky než obce. V rámci 

regionu je pak zvoleno jádro na základě velikosti intenzit dopravy, které směrem od jádra 

klesají. Jistým problémem je nedostatečná síť pro sledování RPDI (nejsou sledovány všechny 

silnice III. třídy) a dále vliv tranzitní dopravy, který nemůže být plně odfiltrován. Autoři také ve 

své studii, která se týkala Jihočeského a Moravskoslezského kraje, upozorňují na možnou 

umělost stanovení regionů v oblastech s nedostatečným pokrytím silniční sítí. Pro plánování 

veřejné dopravy jde o vhodný popis území z důvodu svobodné volby cílů cesty řidičů IAD, na 
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rozdíl od cestujících veřejné dopravou, kteří jsou závislí na její síti, jež je méně rozsáhlá 

než silniční (Kraft, Marada, Popjaková 2014).  

 Dojížďkový region Soběslav 

Aby bylo možné popsat vývoj Soběslavska, je nutné využít regionalizaci vycházející 

ze SLDB 1991, 2001 a 2011. Toto srovnání je umožněno díky takřka totožné metodice 

pro vytyčení jednotlivých regionů a jejich vazeb. V roce 1991 byla Soběslav určena jako jádro 

mikroregionu s 22 tisíci obyvateli, jenž byl v podřízeném vztahu k mikroregionu Tábor, na vyšší 

úrovni (mezoregionální) pak podřízený Praze (Hampl 1996). Po 10 letech se však okolí města 

Veselí nad Lužnicí dojížďkově přiklonilo k Českým Budějovicím a zázemí Soběslavi tak přišlo 

o 10 tisíc obyvatel a s 12,1 tisíci obyvateli nesplňovalo kritérium samostatného mikroregionu. 

Přesto však díky relativně vysoké míře autonomie a koncentraci služeb (centrum 

vznikající ORP) působila Soběslav jako subregionální centrum podřízené mikroregionu Tábor 

(Hampl 2005). Trend přesunu pracovních míst do Tábora však pokračoval a ve studii 

vycházející ze SLDB 2011 je Soběslav zařazena do obcí, které není již možné počítat ani jako 

subregionální centrum (Hampl, Marada 2015). V rámci sčítání 2011 směřovala dojížďka 

do Soběslavi z obcí, jejichž počet obyvatel se pohyboval okolo 5,5 tisíce, samotná Soběslav 

měla pak 7,2 tisíce obyvatel. Vliv Tábora na dojížďku z obcí v atrakčním obvodu Soběslavi je 

znázorněn na obr. 14.  

Obr. 12 Dojížďka do Tábora z jednotlivých obcí obsluhovaných autobusy z AN Soběslav na základě SLDB 2011 
Zdroj dat: ČSÚ 2013a; 2013b; 2013c. Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 
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 Dopravní region Soběslav 

V kontrastu s předchozí kapitolou 4.2.1 Dojížďkový region Soběslav ukazuje stanovení 

regionů na základě celostátního sčítání dopravy 2010 na větší vliv Soběslavi, jako jádra 

regionu. Soběslav spolu s Veselím nad Lužnicí tvoří jádro dopravního regionu, který víceméně 

odpovídá obcím obsluhovaným autobusy s AN v Soběslavi (Kraft, Marada, Popjaková 2014). 

V tomto je možné hodnotit stávající síť veřejné dopravy jako správně orientovanou vzhledem 

k tomu, že odpovídá provozu IAD v dané oblasti. Jistým problémem je v daném regionu 

nepříliš široká síť sledovaných silnic. Jde hlavně o silnice II. třídy, které v oblasti vedou pouze 

radiálně ze Soběslavi, doplněné o nelogické izolované úseky silnic III. tříd, což bohužel 

zhoršuje přesnost určení regionu zvláště v jeho hraničních oblastech. Radiální vedení 

měřených silnic také zvyšuje vliv Soběslavi, jelikož jsou hranice vedeny vždy přibližně kolmo 

na měřené silnice.  

4.3 Demografická analýza 

Demografický vývoj v předcházejících dvaceti letech v řešené oblasti nebyl nijak dynamický, 

nicméně celkově docházelo k mírnému přírůstku obyvatel, a to poměrně vyrovnaně napříč 

oblastí. 

Ve vztahu k veřejné dopravě je však důležitější zaměřit se spíše na přírůstky či úbytky 

věkových skupin, pro které v řadě případů není z legislativních nebo zdravotních důvodů 

umožněna volba mezi IAD a VHD. Jde zejména o žáky základních a středních škol a seniory. 

U první zmíněné žákovské skupiny je možné velmi snadno predikovat vývoj jejich počtů 

v následujících pěti letech za předpokladu nulové migrace a úmrtnosti. V rámci 

této demografické analýzy jsou pak jednotlivé sledované kategorie (5-9 let, 10-14 let a 15-19 

let) pouze posunuty o pět let dopředu. Pro výhled do roku 2024 jsou tak použity počty z roku 
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Obr. 13 Vývoj středního počtu obyvatel (pro rok 2003 dopočteno z údajů k 31. 12. 2002 a 31. 12. 2003) území 
obsluhovaného z AN Soběslav a počtu obcí s přirozeným přírůstkem a úbytkem obyvatel. 
Zdroj dat: ČSÚ 2020a; 2020b 
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2019 v kategoriích (0-4 roky, 5-9 let a 14-15 let). U seniorské skupiny (osoby starší 65 let) je 

modelování z hlediska významného parametru úmrtnosti velmi problematické, a proto nebylo 

zahrnuto v této práci.  

Z údajů uváděných ve statistických ročenkách vyplývá větší zastoupení kategorie žáků 

a studentů zejména v obcích sousedících se Soběslaví. Senioři mají naopak větší podíl 

v obcích vzdálenějších od Soběslavi, kde je možné očekávat i větší přírůstek žáků a studentů 

do roku 2024 (ČSÚ 2020a; 2020b). V rámci veřejné dopravy zajišťující základní dopravní 

obslužnost je tak nutné počítat s potřebou seniorů cestovat za lékařskou péčí a nákupy 

do Soběslavi jako místního centra. Ve studentské kategorii je pak nutné zajistit školní spoje, 

které umožní jednotlivým žákům cestovat do škol. 

 

 

Obr. 14 Podíl žáků a studentů na počtu obyvatel v jednotlivých obcích obsluhovaných z AN Soběslav k 31.12.2019. 
Průměrný podíl žáků a studentů je 19,4 %. 
Zdroj dat: ČSÚ 2020b; 2020a. Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 
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Obr. 16 Podíl obyvatel starších 65 let v obcích obsluhovaných z AN Soběslav k 31.12.2019. Průměrný podíl seniorů 
v obcích je 21 %. 
Zdroj dat: ČSÚ 2020b; 2020a. Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 

Obr. 15 Predikce změny podílu žáků a studentů mezi lety 2019 a 2024 v území obsluhovaném z AN Soběslav a 
predikovaný podíl žáků a studentů v jednotlivých obcích. 
Zdroj dat: ČSÚ 2020b; 2020a. Zdroj mapových podkladů: ARCDATA PRAHA 2020; Seznam.cz 2020 
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4.4 Dopravní průzkum 

Dne 12. 3. 2020 mezi 4:30 a 17:45 byl na autobusovém nádraží v Soběslavi proveden profilový 

dopravní průzkum. Cílem bylo analyzovat současné využití autobusového nádraží a zároveň 

zjistit režim autobusové dopravy na místě. Z důvodu začínajících opatření proti šíření nemoci 

covid-19 však průzkum není směrodatný. Bohužel byly v daný den již uzavřeny školy a mnoho 

obyvatel omezilo své cesty na minimum a počty cestujících tak neodpovídají standardnímu 

stavu (uvedeny v příloze 3). Průzkum nicméně přinesl cenné informace o provozu autobusů 

v rámci autobusového terminálu, zvláště pak počet odstavených vozů a zjištění typů vozidel 

v současné době provozovaných. Provozovatel autobusové dopravy společnost COMMET 

PLUS provozuje na linkách vyjíždějících z AN Soběslav několik typů vozidel: Karosa C955, 

Irisbus Crosway, Sor CN9.5, C10.5, CG12. Vozidla také často přechází z linky na linku, a není 

tak možné definovat standardní vozidlo pro danou linku. 

Vzhledem k již zmíněným faktům je z hlediska počtu cestujících dopravní průzkum slabinou 

této práce a příležitostí pro další prověření využití budoucího dopravního terminálu. Tato 

možnost však nastane nejdříve v září 2020, kdy se jízdní řády a pravděpodobně i poptávka po 

přepravě vrátí do normálního stavu.  
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5 Stanovení parametrů pro autobusové nádraží 

5.1 Na základě provozu VHD 

Provedená analýza současných a navrhovaných jízdních řádů pro desetileté období po roce 

2021 ukázala, že z hlediska počtu objednávaných spojů nedojde pravděpodobně ze strany 

Jihočeského kraje ke změně oproti současnému stavu. Jedinou významnou změnou je 

příprava pro zavedení integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (CHAPS spol 

2020; Jihočeský kraj 2020). V současné době je z autobusového nádraží provozováno 

76 spojů denně (pouze v pracovní dny) na 7 regionálních linkách, jež zajišťují obsluhu obcí 

v okolí Soběslavi. Tyto spoje využívají 3 stání původního autobusového nádraží a to jak pro 

výstup, tak pro nástup. Směrovost není v rámci současného stavu řešena, takže mnohdy ze 

stejného stanoviště odjíždí linky na opačnou stranu. I proto nebylo nutné v rámci dopravního 

návrhu autobusového nádraží požadovat stejný počet stání, při zajištění drobných minutových 

posunů v rámci jízdních řádů. 

Naopak klíčovým parametrem provozního řešení byl odstav autobusů z důvodu vytvoření 

odpočinkové místnosti pro řidiče autobusů v historické výpravní budově železniční stanice 

(Guľašiová, Henel, Fiala 2019). Dnes jsou autobusy odstavovány, i v průběhu dne, v areálu 

bývalé ČSAD za železniční tratí ve směru na Chlebov. Z důvodu zrušení železničního přejezdu 

v rámci dostavby IV. tranzitního koridoru, které způsobí zvýšení vzdálenosti do v současné 

době užívaného areálu, bylo požadováno zřízení odstavné plochy v oblasti přednádraží. 

V rámci provozní analýzy byl určen počet odstavných stání na sedm, nicméně to je využíváno 

pouze krátkodobě v rámci ranní a odpolední špičky. Z hlediska rozměrů byla požadována 

alespoň dvě stání pro patnáctimetrové autobusy, které pro provoz v Soběslavi nebudou 

typické, nicméně k jejich nasazení může dojít, kvůli požadavku na nízkopodlažní autobus 

s 49 místy k sezení. Většina vozidel tak nejspíše budou nejvýše autobusy o klasické délce 

12 metrů, nicméně přesné specifikace vozidel JčK v zadávací dokumentaci nevyžaduje 

(Jihočeský kraj 2020), a proto nebylo možné dimenzovat odstavná stání na míru provozní 

poptávce. 

5.2 Na základě poptávky po přepravě 

Současné využití autobusové dopravy jako součásti systému veřejné dopravy je limitováno 

chybějící návazností na vlaky, kdy průměrná přestupní doba na vlak činí 23–29 minut, což je 

při hodinovém taktu rychlíků značně nevyhovující stav. Bohužel se z důvodu opatření proti 

šíření nemoci covid-19 nepodařilo prověřit reálné využití přestupů v Soběslavi, nicméně pro 

každodenní dojížďku je spojení nevhodné, a tudíž bylo odhadnuto, že není příliš využíváno. 

Autobusová spojení jsou naopak využívána pro cesty přímo do Soběslavi, pro něž nicméně 

AN nemá výhodnou polohu a pro většinu cestujících je tak výhodnější využít zastávky 
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na náměstí, kde jsou koncentrovány služby. Demografická situace ukazuje možnost nárůstu 

přepravy z okolních obcí, kde je možné očekávat nárůst podílu dětí, a tím dedukovat zvýšení 

školní dojížďky, i zde však platí nevýhodnost polohy AN a využití dostupnějších zastávek. 

Naopak snížení vlivu Soběslavi jako mikroregionálního centra by mohlo indukovat zvýšení 

poptávky po přestupních cestách směrem na Tábor a Prahu. Tato poptávka však kvůli 

nevhodným jízdním řádům a tarifní politice bude spíše realizována IAD, případně s přestupem 

na vlak. Dostavba IV. tranzitního koridoru by mohla zvýšit poptávku po parkovacích místech 

v režimu P+R v okolí železniční stanice kvůli snížení cestovní doby do Prahy na přibližně 

90 minut a Českých Budějovic na 45 minut. Proto je vhodné vyčlenit významné parkovací 

plochy pro automobily, které by kultivovaly současnou nevyhovující parkovací situaci v místě 

(parkování v prostoru AN a na neupravených plochách). Vzhledem k vhodnému terénu 

v samotné Soběslavi i v okolí je předpokládána poptávka po možnosti parkování jízdních kol, 

jelikož je i přes absenci odstavných ploch pro kola tato možnost využívána.  

5.3 Plochy pro návrh přestupního terminálu 

Pro samotný návrh terminálu bylo navrženo využití ploch vlastněných městem Soběslav 

doplněných o pozemky státu, které jsou spravovány Správou železnic. Město Soběslav vlastní 

pozemky pod pozemními komunikacemi a současným autobusovým nádražím, doplněné 

o skladiště severně od výpravní budovy, které využívá místní sklenářská firma. V rámci 

avizovaného záměru úpravy autobusového terminálu uvažuje město Soběslav využití všech 

svých pozemků v této oblasti včetně toho pod skladištěm, s jehož demolicí je počítáno. Ty by 

bylo možné pro návrh doplnit o pozemky Správy železnic, jež se nachází jižně od výpravní 

budovy a v současné době jsou využívány jako nezpevněná plocha pro parkování. V rámci 

návrhu pak nebylo zasahováno do pozemků soukromých vlastníků a přednádražního parku. 

5.4 Dle znění normy ČSN 73 6425-2 

Norma stanovuje počet odjezdových a příjezdových stání na základě desetiminutové 

odjezdové špičky, respektive pětiminutové příjezdové špičky. Odjezdová špička nastává mezi 

14:45 a 14:55 a v 17:20. V obou případech odjíždí v desetiminutovém intervalu čtyři spoje. 

Na základě normy je tak požadován vznik 5 odjezdových stání. Příjezdová špička pak nastává 

mezi 5:10 a 5:13, kdy přijíždí 7 autobusových spojů, na základě normy je tak požadováno 

8 příjezdových stání. Celkově je tudíž dle normy ČSN 73 6425-2 požadováno 13 stání na AN. 

V porovnání se současností jde tak o nárůst 10 stání, případně 4, pokud bychom brali v úvahu 

původní rozsah autobusového nádraží.  

Bohužel nebylo z prostorových důvodů možné tento rozsah do uvažované plochy pro výstavbu 

zakomponovat. Dále by došlo k významnému úbytku parkovacích míst v okolí železniční 

stanice a k předimenzování celého terminálu, kdy by 76 spojů za den využívalo 13 stanovišť. 
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I přes požadavky normy tak byl rozsah autobusového nádraží v obou předkládaných návrzích 

oproti normě zredukován. Případné špičky, které nastávají jedenkrát za den, by bylo možné 

řešit drobnou úpravou časových poloh spojů v souvislosti s navázáním spojů na železniční 

dopravu.  
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6 Návrhy dopravního řešení přednádraží 
V rámci bakalářské práce byly vypracovány dva návrhy řešení přednádraží. První vychází 

z architektonicko-urbanistické studie Fialy, Henela a Uhlíka (2016) vypracované na zakázku 

města Soběslav, druhý je pak autorským návrhem řešení.  

6.1 Návrh 1 

 Architektonicko-urbanistická studie 

Základním architektonickým prvkem návrhu Fialy, Henela a Uhlíka (2016) je zastřešené 

ostrovní nástupiště umístěné v Riegrově ulici na prostoru dnešního skladiště. Autoři počítají 

se čtyřmi odjezdovými stáními a dvěma příjezdovými, ta jsou doplněna o 2 odstavná stání ve 2 

variantách. Dále autoři uvažují parkoviště v ploše stávajícího autobusového nádraží. Varianty 

navrhované v rámci architektonicko-urbanistické studie se liší umístěním odstavných stání. 

Autoři je umísťují buď přímo k ostrovnímu nástupišti, nebo do prostoru současného 

autobusového nádraží na úkor parkovacích míst parkoviště P+R. V prostoru nástupiště autoři 

navrhují umístění stojanů pro jízdní kola, nicméně ty jsou navrhovány v nezastřešeném části 

v nejvzdálenějším místě od výpravní budovy. Autoři uvádějí jako hlavní myšlenku návrhu 

vizuální propojení autobusového nádraží a železniční stanice a tím zpřehlednění celého 

dopravního systému. 

 Návrh dopravního řešení na základě urbanistické studie 

V rámci návrhu dopravního řešení byl zachován prvek ostrovního nástupiště v prostoru mezi 

výpravní budovou železniční stanice a současnou polohou AN. Nástupiště bylo doplněno 

o parkoviště P+R, které bylo navrženo v ploše současného AN, čímž byla zachována 

myšlenka výše zmíněné studie (Fiala, Henel, Uhlík 2016). Navrhované řešení bylo rozkresleno 

ve výkresové příloze 2. 

6.1.2.1 Nástupiště autobusové dopravy 

Ostrovní nástupiště bylo oproti studii (Fiala, Henel, Uhlík 2016) z prostorových důvodů, 

v souladu s normou ČSN 73 6425-2, navrženo pouze se šesti stanovišti ve složení: 

tři nástupní, dvě výstupní a jeden krátkodobý odstav, čímž by došlo k rozšíření kapacity 

odstavných a výstupních stání oproti současnému stavu. Nástupiště bylo koncipováno tak, 

aby umožnilo přejezdy mezi stáními, což by zajistilo velkou variabilitu využití navrhovaného 

autobusového nádraží v případě budoucích provozních změn. Přejezdy mezi autobusovými 

stáními byly prověřeny programem Autodesk Vehicle Tracking 2018 na základě TP 171.  

Z prostorových a provozních důvodů, zvláště pak zvýšení přehlednosti, byla navržena ulice 

Riegrova v prostoru terminálu pouze s jednosměrným provozem. Nevýhodou tohoto řešení by 

bylo možné navýšení provozu v rezidenčních paralelních ulicích. V rámci úpravy Riegrovy ulice 
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mezi ulicemi 28. října a Kadlecova bylo navrženo zřízení 5 parkovacích míst vyhrazených pro 

rezidenty, která by kompenzovala nemožnost podélného stání po zřízení nástupiště v této 

lokalitě. 

Odstavování jízdních kol bylo v návrhu řešeno odlišně od architektonicko-urbanistické studie. 

Bylo navrženo zřízení věžové automatické úschovny kol Biketower přímo u vstupu do 

podchodu železniční stanice. Výhodou tohoto řešení oproti stojanům na nástupišti 

autobusového nádraží, či současnému uzamykání kol k zábradlí před výpravní budovou, by 

pro uživatele bylo zvýšení bezpečnosti uložení kol a jejich ochrana před povětrnostními vlivy. 

6.1.2.2 Parkovací plocha pro IAD 

Nedílnou součástí návrhu bylo zřízení parkoviště P+R na místě současného AN, které je 

navrženo k demolici. Parkoviště P+R by umožnilo parkování 66 osobních automobilů doplněné 

o 3 místa vyhrazené pro invalidy. Ta byla situována nejblíže k železniční stanici, aby byla 

minimalizována docházková vzdálenost. Návrh parkoviště počítá s vjezdem z Kadlecovy ulice. 

Režim průjezdu parkovištěm byl navržen jednosměrný okružní, z důvodu snadnějšího 

zajíždění do parkovacích míst, která byla z prostorových důvodů navržena kolmá. V rámci 

parkoviště bylo též nutné zřídit vjezd na pozemek přiléhající k ploše současného AN. V rámci 

výstavby parkoviště P+R byl uvažován přesun současného chodníku od železniční stanice 

z okraje současného AN do prostoru mezi parkovištěm a Kadlecovou ulicí. V rámci této úpravy 

by nicméně nedošlo k prodloužení docházkových vzdáleností. Řešení IAD v prostoru 

terminálu bylo doplněno zřízením 4 míst K+R před historickou výpravní budovou z důvodu 

umožnění krátkodobé obsluhy terminálu veřejné dopravy.  

Obr. 17 Instalace Biketower v Hradci Králové 
Zdroj obrázku: Systematika (2020), upraveno 
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6.1.2.3 Odstavná plocha pro autobusy 

Z provozních důvodů bylo nutné zřídit v prostoru terminálu veřejné dopravy 7 odstavných stání 

pro autobusy. Jedno z míst bylo navrženo přímo v prostoru samotného nástupiště, a tak by 

bylo vhodné zejména pro krátkodobé odstavení mezi jednotlivými spoji. Další místa však 

nebylo možné umístit v souladu s architektonicko-urbanistickou studií, jelikož požadovaný 

počet stání významně převyšuje počet navrhovaný ve výše uvedené studii. Pro umístění 

odstavných stání byla navržena dnes nezpevněná plocha jižně od současné provozní 

a výpravní budovy Správy železnic ve správě právě této organizace. V dané ploše bylo 

navrženo zřízení 6 šikmých odstavných stání dle normy ČSN 73 6425-2, z nichž pouze dvě 

byla z prostorových důvodů určena pro patnáctimetrové autobusy, zbylá čtyři byla navržena 

pro autobusy dvanáctimetrové. Vzhledem k nutnosti couvat ze stání bylo navrženo zavedení 

jednosměrného provozu v ulici Riegrova mezi ulicemi Rašínova a Žižkova. Pro zajištění 

bezpečnosti byl provoz oddělen od odstavných stání ostrůvkem, čímž by bylo zajištěno 

zvýšení bezpečnosti při couvání. Z prostorových důvodů, které indukují malé poloměry 

oblouků v objízdné cestě okolo odstavu, bylo nutné povolit vjezd těžké nákladní dopravy 

prostorem odstavu. To bylo požadováno na základě prověření vlečných křivek dle TP 171 

v programu Autodesk Vehicle Tracking 2018. 

Příjezd od AN k odstavným stáním byl veden ulicemi 28. října, třída Edvarda Beneše 

a Rašínova (znázorněno ve výkresové příloze 4). Délka této objízdné trasy činí přibližně 

800 metrů, nicméně by umožnila obsluhu zastávky Soběslav, škola, což by v ranní špičce 

vylepšilo dostupnosti škol oproti současnému stavu.  

  

Obr. 18 Schematické zakreslení provozního uspořádání návrhu 1. Červenou barvou jsou vyznačeny příjezdy 
autobusových linek, modrou barvou odjezdy, černou barvou pak manipulační jízdy do odstavných stání 
Zdroj mapového podkladu: ČÚZK 2020b. 
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6.2 Návrh 2 

Základní myšlenkou návrhu 2 byla úspora prostoru a jednoduchost řešení, které by nicméně 

odpovídalo požadovaným parametrům pro AN z analytické části a zároveň přineslo rozšíření 

možnosti odstavení osobních automobilů v rámci parkoviště P+R. V návrhu byla kladena do 

popředí jednoduchost a srozumitelnost pro cestující oproti možnému rozvoji veřejné linkové 

autobusové dopravy. Samotný návrh je uveden ve výkresové příloze 3.1. 

 Nástupiště autobusové dopravy 

Nástup a výstup z autobusové linkové opravy byl řešen pomocí pouze jednoho výstupního 

a jednoho nástupního stání. Výstupní stání bylo navrženo o délce dvou autobusů, čímž by byla 

zajištěna možnost současného příjezdu více spojů, či krátkodobý odstav mezi dvěma spoji. 

Nástupní zastávka byla navržena pouze jedna, což by zvýšilo přehlednost systému pro 

cestující, jelikož by všechny spoje do centra Soběslavi odjížděly ze stejného místa. Na druhou 

stranu by při budoucím navýšení provozu či při zavedení rozjezdů autobusů v návaznosti na 

vlak mohlo dojít k překročení kapacity daného dopravního konceptu. Prostor nástupiště byl 

doplněn o automatické zařízení pro úschovu jízdních kol Biketower, jehož výhody již byly 

popsány v odstavci 6.1.2.1 Nástupiště autobusové dopravy. I přes naprostou minimalizaci 

počtu zastávek je toto řešení v souladu s požadovanými parametry a pro současný provozní 

koncept je dostačující. 

 Parkovací plochy pro IAD 

Dojížďka osobním autem na železniční stanice a další cesta vlakem je v současné době 

významným trendem v západní Evropě i u nás, zvláště v oblastech s kvalitní železniční 

infrastrukturou (Meek, Ison, Enoch 2008). Z důvodu významného zlepšení spojení v rámci 

výstavby IV. železničního koridoru byla tudíž v tomto návrhu akcentována možnost odstavení 

osobních automobilů formou tří oddělených parkovišť P+R.  

První parkovací plocha byla navržena na dnes nezpevněné ploše jižně od výpravní budovy. 

Tato plocha je i v současné době využívána pro odstavování osobních automobilů, a tak by 

zůstalo současné využití zachováno. V rámci plochy bylo navrženo 24 parkovacích míst, 

z nichž část byla řešena jako kolmá stání, většina pak jako šikmá stání pod úhlem 45°, což by 

umožnilo pohodlné využívání parkoviště. Dále byla v rámci prostoru parkoviště zřízena 

tři vyhrazená místa pro provozní zaměstnance Správy železnic. Vjezd do parkoviště byl 

umožněn z Riegrovy ulice mezi ulicemi Rašínova a Žižkova. Výjezd byl pak veden taktéž 

do Riegrovy ulice a to pouze směrem k výpravní budově. 

Druhá parkovací plocha byla umístěna v prostoru skladiště určeného k demolici a přiléhající 

plochy severně od výpravní budovy. Bylo navrženo 30 míst, jež byla řešena jako šikmá stání 
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pod úhlem 45°. Běžná parkovací místa byla doplněna o 3 kolmá místa rezervovaná pro invalidy 

situovaná v nejbližším místě k autobusovým zastávkám a železniční stanici. Parkoviště bylo 

řešeno jako jednosměrné s vjezdem z křižovatky ulic Riegrova a Kadlecova a výjezdem 

do ulice Riegrova severně od výpravní budovy. 

Třetí parkovací plocha byla lokalizována v severní části prostoru současného autobusového 

nádraží. Parkoviště je opět řešeno jako jednosměrné se šikmými stáními pod úhlem 45°, 

jejichž počet dosahuje 20. Vjezd byl navržen z ulice Riegrova jižně od křižovatky 

s Kadlecovou, výjezd byl pak řešený jako společný s odstavnými autobusovými stáními 

do ulice Kadlecova ve směru do Riegrovy ulice.  

Systém parkovišť P+R by poskytoval 74 parkovacích stání ve 3 parkovištích, doplněných o 

3 místa vyhrazená pro invalidy. Nevýhoda řešení 3 oddělených parkovišť byla řešena 

možností dojet z každého parkoviště jednoduše na jiné. Možnosti pro individuální dopravu byly 

doplněny o 3 místa K+R, která by umožnila krátkodobé zastavení v prostoru terminálu a byla 

lokalizována před novou výpravní a technologickou budovou. Obdobně jako u varianty 1 bylo 

navrženo zřízení 5 míst pro rezidenty v Riegrově ulici, kterými bylo kompenzováno 

znemožnění podélného stání v Riegrově ulici. 

 Odstavná plocha pro autobusy 

Na základě požadavků definovaných v analytické části byla navržena odstavná plocha 

s 5 stáními pro patnáctimetrové autobusy a 2 stáními pro autobusy dvanáctimetrové v prostoru 

současného autobusového nádraží. Odstavná plocha byla navržena jako jednosměrná 

průjezdná s vjezdem z Riegrovy ulice ze směru od výpravní budovy. Příjezd do odstavné 

plochy by měřil od výstupní zastávky 180 metrů. Odjezd z odstavné plochy byl veden 

společným výjezdem s třetím parkovištěm P+R do Kadlecovy ulice, kterou bylo nutné z důvodu 

odbočování autobusů zjednosměrnit ve směru od Husovy ulice k Riegrově. K nástupnímu 

stání by autobusy pokračovaly Riegrovou ulicí do ulice 28. října. Touto a ulicemi U Nádraží 

a Žižkova by proběhlo otočení autobusů, jež by umožnilo příjezd do nástupní zastávky v ulici 

Riegrova před výpravní budovou. Délka této manipulační cesty činí 560 metrů. V rámci 

manipulační cesty by bylo nutné provést stavební úpravy na křižovatkách 28. října U Nádraží 

(výkres 3.2) a U Nádraží Žižkova (výkres 3.3) pro umožnění průjezdu autobusů. Dále byly 

navrženy provozní úpravy v ulicích 28. října, U Nádraží a Žižkova. Ulice 28. října byla navržena 

jako jednosměrná v úseku Riegrova – U Nádraží. V ulici U Nádraží bylo nutné ze šířkových 

důvodů a umožnění parkování taktéž zavést jednosměrný provoz ve směru od ulice 28. října 

do Žižkovy ulice. Provozní změny byly doplněny změnou jednosměrnosti v ulici Žižkova, která 

byla nově navržena ve směru od třídy Edvarda Beneše k Riegrově ulici.  
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6.3 Srovnání navrhovaných variant 

Navrhované varianty odpovídají rozdílnému přístupu k řešení veřejného prostoru a dále pak 

rozdílné interpretaci vstupních dat z analytické části. Varianta 1, jejímž základem byla 

architektonicko-urbanistická studie (Fiala, Henel, Uhlík 2016), počítá s možností výrazného 

navýšení provozu autobusové dopravy oproti současnému stavu, což by naopak mohl být při 

aplikaci druhého navrhovaného řešení problém. Nicméně z důvodu současné soutěže na 

provozování autobusové linkové dopravy v JčK, která navýšení provozu v příštích deseti 

letech neobjednává, a ani neočekává, není možné ve střednědobém horizontu s nárůstem 

dopravy počítat. Z hlediska dojížďky se sice pravděpodobně bude projevovat současný trend 

zvyšování atraktivity jiných cílů (táborská aglomerace, České Budějovice, Praha), nicméně 

tyto cesty budou pravděpodobně z důvodu nedostatečného systému veřejné dopravy 

realizovány IAD, není tak možné počítat s výrazným nárůstem počtu přestupů. Výhodou 

varianty 1 je také centrální řešení parkoviště P+R, které je ale v případě varianty 2 

kompenzováno vyšším počtem parkovacích míst, jež jsou navíc řešena řidičsky pohodlnějšími 

šikmými stáními. Výhodou varianty 2 je naopak oddělený autobusový odstav, který umožňuje 

obsluhu bez couvání a má o jedno místo větší kapacitu (sedm autobusů, oproti šesti ve 

variantě jedna). V první variantě je řešeno toto místo v rámci nástupiště pro cestující, což na 

jedno stranu umožňuje jeho krátkodobé využití, na druhou stranu je zabráno cenné místo u 

nástupní hrany.  

Obr. 19 Schematické zakreslení provozního uspořádání návrhu 2. Červenou barvou je vyznačen příjezd 
autobusových linek, modrou barvou odjezd, černou barvou pak manipulační jízdy do odstavných stání 
Zdroj mapového podkladu: ČÚZK 2020b. 
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Celkově není možné jednoznačně určit, které z navrhovaných řešení by v budoucnu lépe 

sloužilo. Varianta 1 výrazně preferuje veřejnou autobusovou dopravu na úkor IAD, a to za cenu 

vzniku poměrně rozsáhlého autobusového nádraží. Tato varianta nicméně umožňuje změnu 

dopravní koncepce JčK a zvýšení frekvence jednotlivých spojů. Varianta 2 naopak akcentuje 

jednoduchost, která je uvažována z důvodu odhadovaného dopravního chování uživatelů 

veřejné dopravy, kdy cílem terminálu bude hlavně odstav autobusů mimo přepravní špičky 

a případný nekaždodenní přestup cestujících na vlak. U obsluhy samotného města Soběslav 

je pak počítáno se zvýšením významu zastávek na náměstí, jelikož se nachází blíže typickým 

cílům cest.  
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7 Závěr 
Město Soběslav ztratilo v posledních dvaceti letech pozici mikroregionálního centra z důvodu 

probíhající transformace hierarchie osídlení po společenských změnách. Projevem tohoto 

stavu v dopravě je pak pokles významu cest do jádra mikroregionu (tj. Soběslavi) a naopak 

nárůst cest do hierarchicky vyšších center (Tábor, České Budějovice, Praha) ze samotné 

Soběslavi i jejího okolí (Hampl 2005). Tento stav by mohl vést k zvýšení atraktivity přestupů 

v rámci terminálu veřejné dopravy v Soběslavi, nicméně spíše došlo k zvýšení využívaní IAD 

z důvodu nevyužitelnosti autobusové linkové dopravy v okolí Soběslavi. 

Z provozního hlediska došlo v okolí Soběslavi k nevhodné konzervaci jízdních řádů na stavu 

konce osmdesátých let dvacátého století, bez reakce na současnou poptávku po veřejné 

dopravě. Jízdní řád je tak torzem původního dopravního konceptu, jehož cílem bylo zajištění 

dopravy na a ze směn. Autobusové jízdní řády tak striktně dodržovaly uzly s návaznostmi 

na Sezimovo Ústí a Tábor. V posledních 30 letech však došlo v autobusové dopravě pouze 

ke škrtům, aby mohla být zajištěna pouze jednou směnou řidiče (provoz od 4:30 do 17:30). 

Bohužel také nedošlo k navázaní autobusových spojů na vlaky v rámci terminálu Soběslav, 

přestože jsou na železniční trati 220 provozovány rychlíky v taktu 60 minut a osobní vlaky 

v taktu 120 minut. Jihočeský kraj v současné době hledá v rámci veřejné soutěže nového 

provozovatele autobusové dopravy, nicméně ani v rámci této soutěže nedojde ke změně 

provozního konceptu a současná nevhodná situace bude konzervována i nadále. Z provozních 

důvodů tak není možné očekávat nárůst cestujících autobusové dopravy.  

Naopak v případě pouze železničních cest probíhá v posledních letech významné zlepšení 

infrastruktury i provozního konceptu, a proto je možné očekávat nárůst cestujících. Jedním 

z cílů úpravy terminálu je tak umožnění pohodlného odstavení osobního automobilu v prostoru 

přednádraží v rámci parkoviště P+R, jež by sloužilo jak obyvatelům Soběslavi, tak přilehlých 

obcí. Podobně je navrhována výstavba automatické úschovny jízdních kol Biketower, která by 

umožnila rozvoj již existující dojížďky na vlak na jízdním kole.  

Z důvodu zřízení odpočinkové místnosti pro řidiče autobusů v rámci plánované rekonstrukce 

historické výpravní budovy, která již není v současné době užívána Správou železnic, je 

požadován vznik odstavných stání v okolí výpravní budovy. V obou návrzích jsou odstavy 

řešeny odlišně. Návrh 1 počítá s šesti šikmými stáními v prostoru jižně od výpravní budovy a 

jedním místem přímo v autobusovém terminálu. Naopak návrh 2 navrhuje sedm průjezdných 

míst v prostoru současného autobusového nádraží.  

Oba návrhy, které jsou součástí práce, odpovídají provozním požadavkům popsaných výše 

s tím, že návrh 1 inspirovaný architektonicko-urbanistickou studií (Fiala, Henel, Uhlík 2016) 
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umožňuje v budoucnu výrazný rozvoj linkové autobusové dopravy, jelikož poskytuje 

významnou rezervu oproti současnému provoznímu stavu, umožnil by například jednoduché 

zavedení rozjezdů od přípojných osobních vlaků. Z prostorových důvodů pak umožňuje zřízení 

nižšího počtu parkovacích míst oproti návrhu druhému. Druhý návrh naopak staví na ideji 

zachování současného provozního stavu ze strany Jihočeského kraje a akcentuje naopak 

rozvoj individuální automobilové dopravy směrem k vlaku. Dále také z důvodu jednoduchosti 

zkracuje přestupní vazby v rámci terminálu a optimálně využívá zázemí historické výpravní 

budovy.   

V rámci práce byla potvrzena potřeba na přestavbu přestupního terminálu v Soběslavi 

z důvodu současného nevyhovujícího stavu autobusového nádraží, a zvláště pak parkovacích 

ploch, které jsou vyznačeny buď improvizovaně, nebo nejsou ani zpevněné. Každý z návrhů 

akcentuje jiný přístup a pro rozhodnutí záleží na budoucí koncepci veřejné dopravy 

v Jihočeském kraj, což je ale bohužel neovlivnitelné ze strany investora autobusového nádraží, 

tedy města Soběslav. Pokud by se vývoj v Jihočeském kraji vyvíjel podobně jako v Ústeckém, 

kde jsou v podstatě veškeré autobusové linky provozovány v taktu, bylo by možné doporučit 

velkorysejší variantu 1. Naopak pokud bude zakonzervován současný stav autobusové 

dopravy, dojde pravděpodobně ještě ke zvýšení podílu individuální automobilové dopravy, pak 

je výhodnější úspornější varianta 2, která zajišťuje více parkovacích míst v okolí autobusového 

nádraží.  
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