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Fakulta dopravní 

STUDIE USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU NOVÉHO PŘEDNÁDRAŽÍ V MILOVICÍCH 

diplomová práce 

květen 2021 

Bc. David Bortel 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích“ 

je analýza současného stavu a následný návrh nové koncepce využití prostoru u železniční 

stanice Milovice s krátkodobým i dlouhodobým výhledem. Zohledněny budou stávající 

i výhledové potřeby veřejné autobusové dopravy a také potřeby přivedení k železniční stanici 

cyklistickou dopravu. Ta bude zahrnovat i projekt cyklověže. Návrhy budou vypracovány 

ve variantních řešeních. Prověřena bude rovněž možnost realizace povrchového parkoviště 

i výhledová možnost realizace parkovacího domu. Součástí práce bude také nový návrh 

úpravy křižovatky ulic Italská a ČSA. 

Klíčová slova 

přednádražní prostor, přestupní bod, Všejanská spojka, Milovice, cyklověž, parkovací dům 

Abstract 

The subject of the diploma thesis "Proposal of the New Area Layout in front of the New Railway 

Station in Milovice" is the analysis of the current state and the subsequent proposal of a new 

concept of space use at the railway station Milovice with short-term and long-term perspective. 

The current and future needs of public bus transport will be considered, as well as the needs 

of bringing bicycle transport to the railway station. This will also include the bike tower project. 

Proposals will be developed in variant solutions. The possibility of implementing a surface 

parking lot as well as the prospective possibility of implementing a parking house 

will also be examined. The work will also include a new proposal for the modification 

of the intersection of Italská and ČSA streets. 

Key words 

pre-station area, transfer point, Všejanská spojka, Milovice, bike tower, parking house  
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Seznam použitých zkratek 

B+R  Parkoviště typu Bike and Ride 

CSD  Celostátní sčítání dopravy 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

ČSPH  Čerpací stanice pohonných hmot 

ČVUT  České vysoké učení technické v Praze 

DSP  Dokumentace pro stavebního povolení 

DUR  Dokumentace pro územní rozhodnutí 

IAD  Individuální automobilová doprava 

IDSK  Integrovaná doprava středočeského kraje 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JP  Jízdní pruh 

K+R  Parkoviště typu Kiss and Ride 

MOK  Mini-okružní křižovatka 

OK  Okružní křižovatka 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

p.č.  Parcelní číslo 

PD  Projektová dokumentace 

PID  Pražská integrovaná doprava 

P+R  Parkoviště typu Park and Ride 

ROPID  Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

SDZ  Svislé dopravní značení 

VDZ  Vodorovné dopravní značení 

VHD  Veřejná hromadná doprava 

ŽST  Železniční stanice 
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ÚVOD 

Úpravy městských komunikací a jejich přilehlého okolí jsou v dnešní době často velkým 

problémem. Zvlášť, když se jedná o komunikace v samotném centru města. Stávající řešení 

bývají mnohdy zastaralá, nefunkční a do jisté míry i nebezpečná. Návrhy jejich úprav jsou 

především v centru města velmi citlivým tématem jak pro samotná městská zastupitelstva, 

tak i pro širokou veřejnost. Centrum totiž zpravidla tvoří celkový obraz města. Největší 

složitostí návrhu úprav v centrálních částech jsou bezpochyby rozdílné názory o tom, 

jak by samotná řešená oblast měla vypadat. Je tedy velmi důležité vždy navrhnout taková 

řešení, která vyhoví co největšímu počtu obyvatel, a která budou zároveň funkční. 

Milovice, město nacházející se ve středočeském kraji, jsou právě jedním z měst, 

která o revitalizaci svého území usilují. V minulém století město fungovalo především 

pro vojenské účely, to se ovšem počátkem 90. let změnilo. Díky bývalé vojenské aktivitě 

se zde aktuálně nachází velký počet nevyužitých prostor i budov. Tato skutečnost nahrává 

snaze o jejich celkovou revitalizaci a úpravě obrazu celého města. Výhodou Milovic je rovněž 

poloha, která je pro řadu obyvatel velmi atraktivní, jelikož se Milovice nachází nedaleko velkých 

měst, jimiž jsou Nymburk, Mladá Boleslav a samozřejmě hlavní město Praha. Není tedy divu, 

že počet obyvatel ve městě konstantně stoupá již několik let. Milovice jsou tedy velmi 

dynamicky se rozvíjejícím městem. Aby bylo napojení na zmíněná města co nejlepší, musí být 

k těmto účelům zřízená také adekvátní dopravní infrastruktura, která v dnešní době 

v Milovicích chybí. To by se ovšem mělo v budoucnu změnit, a to především díky výstavbě 

nové železniční trati, tzv. Všejanské spojky, která by měla propojit Mladou Boleslav s Prahou 

a která by měla zároveň vést právě přes Milovice. Stávající přednádražní prostor, včetně 

přestupní vazby vlak-bus, je však v Milovicích momentálně nevyhovující a již nestačí aktuálním 

potřebám. Právě řešením tohoto přestupního uzlu, včetně jeho přilehlého okolí, se bude 

tato diplomová práce zabývat. 

Práce bude nejdříve zaměřena na popis samotného města. Kromě geografického hlediska 

bude popis obsahovat také charakteristiku obyvatelstva a zmíněna bude rovněž jeho stručná 

historie. Následovat bude detailní popis stávající dopravní situace ve městě, kde budou 

zmíněny všechny dostupné druhy dopravy včetně pěších vazeb. 

Další část práce se bude zabývat samotným řešeným územím nacházejícím se v centru 

města. To bude nejdříve podrobeno detailnímu popisu a vypíchnuty budou významné místní 

cíle v lokalitě, které mohou evokovat zdroj dopravy. Následovat bude rozbor stávajícího stavu 

přednádraží, který bude rozdělen na dvě části. V první části dojde k popisu aktuálních 

přednádražních prostor, v části druhé pak k popisu oblasti v místě plánovaného nového 
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přednádraží. K doplnění popisu budou sloužit přiložené fotografie z řešeného místa. Nebude 

chybět také průzkum nehodovosti v celé oblasti. 

Před samotným popisem návrhu řešení přednádražních prostor bude ještě detailně zaměřeno 

na plánovanou železniční trať, Všejanskou spojku. 

Následující, nejobsáhlejší kapitola bude obsahovat zevrubný popis navrhovaného řešení 

přednádraží. Tento popis bude opět rozdělen na dvě části – návrh úprav stávajícího 

přednádraží a celkový návrh nového přednádraží po výstavbě Všejanské spojky. Ke slovnímu 

komentáři budou rovněž pro lepší orientaci doplněny obrázky výkresů. Obě navrhovaná řešení 

budou vypracovaná ve variantách. Stávající přednádraží bude vypracováno ve třech 

variantách. Návrh nového přednádraží ve dvou variantách, které budou dále doplněny 

o podvariantní řešení jedné z dotčených oblastí. Jednotlivé varianty budou mezi sebou 

následně porovnány tak, aby lépe vynikla jejich rozdílnost. Ke všem variantám bude doložena 

také situace návrhu nového dopravního značení, zahrnujícího VDZ i SDZ. Samozřejmostí je 

dále prověření všech návrhů vlečnými křivkami, aby došlo k dokázání jejich funkčností. 

Součástí návrhu nového přednádraží je také návrh parkovacího domu, jehož popis bude 

v této kapitole rovněž obsažen. V poslední řadě bude prověřeno, zda jsou navrhovaná řešení 

v souladu s aktuálním územním plánem města.  
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1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA 

V této kapitole bude detailně popsáno město Milovice. Zaměřeno bude kromě jeho geografické 

polohy také na charakteristiku tamního obyvatelstva. Ve zkratce bude zmíněná jeho historie. 

Největší důraz však bude věnován popisu stávajícího stavu dopravní infrastruktury. 

1.1 Poloha 

Milovice jsou městem ležícím ve středočeském kraji, severovýchodně od hlavního města 

Prahy. Nachází se v okrese Nymburk, jehož okresní město (Nymburk) je od Milovic vzdáleno 

přibližně 12 km jihovýchodním směrem. Nejbližším významným sousedním městem je Lysá 

nad Labem, která se nachází jižně od Milovic. Nutné je také zmínit, že v širší blízkosti 

se nachází město Mladá Boleslav (cca 21 km severně od Milovic) a samozřejmě hlavní město 

Praha, které je od Milovic vzdálené asi 37 km. 

 

Obrázek 1 Poloha města vůči středočeskému kraji [1] 

Milovice sestávají ze dvou katastrálních území, Milovice nad Labem (číslo katastru 695190) 

a Benátecká Vrutice (číslo katastru 602060), jejichž celková výměra činí 3 119 ha [2]. Kromě 

toho je město složeno ze čtyř místních částí, jimiž jsou Milovice, Mladá, Benátecká Vrutice 

a Boží Dar (viz Obrázek 2). 
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Obrázek 2 Členění města dle jeho městských částí [mapový podklad: mapy.cz] 

1.2 Obyvatelstvo 

Výhodná poloha města je bezpochyby velmi atraktivní pro spoustu tamních obyvatel. 

Především díky krátkému spojení na větší okolní města dochází v Milovicích ke konstantnímu 

nárůstu počtu obyvatel (viz Graf 1). 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v ORP Lysá nad Labem [zdroj dat: Český statistický úřad] 
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Znázorněné údaje jsou do konce roku 2019. Z grafu je patrné, že nárůst počtu obyvatel 

v Milovicích je vysoký. Tento trend je z hlediska českých měst poměrně neobvyklý. Počet 

obyvatel v Milovicích převýšil i počet obyvatel v obci s rozšířenou působností, kterou je Lysá 

nad Labem. Rozdíl v obyvatelstvu mezi těmito dvěma městy činí přibližně 2 000 obyvatel 

a Milovice se díky tomu staly, co do počtu obyvatel, největším městem v této oblasti. Celkový 

počet obyvatel v Milovicích činil (k 1.1.2021) 12 249. Nutno podotknout, že obyvatelstvo 

Milovic je ve velké míře tvořeno především mladými lidmi. Průměrný věk zde činí 34,1 let 

(k 1.1.2020) [3]. 

1.3 Historický význam 

Město Milovice je známo především díky své vojenské minulosti. Na území dnes již zaniklé 

obce Mladá se dříve nacházel vojenský prostor, jenž byl zřízen za Rakouska-Uherska. 

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 zde žilo 

více než 100 000 vojáků s rodinnými příslušníky. Z tohoto důvodu je dnes ve městě patrná 

početná ruská a ukrajinská menšina [4] [5]. 

Bývalá součást vojenských kasáren se nacházela rovněž v městské části Boží Dar. Většina 

těchto budov již však byla, kvůli jejich špatnému stavu, zdemolována. Boží Dar byl 

pro Sovětskou armádu atraktivní především díky letišti, které se na jeho území nachází. 

V dnešní době není letiště funkční a je využíváno pouze pro sportovní letadla či kulturní akce 

(např. festivaly apod.) Po odchodu vojsk (poslední vojáci opustili prostor v červnu 1991) začala 

být celá dotčená oblast přestavována tak, aby vyhovovala potřebám civilního obyvatelstva 

[4] [6]. 

Lze dojít k závěru, že Milovice jsou velmi dynamicky se rozvíjejícím městem s vysokým 

potenciálem. Tato skutečnost vyplývá z výše zmíněných souvislostí, kterými jsou výhodná 

geografická poloha, mladé obyvatelstvo a přestavba starých vojenských objektů k civilním 

potřebám. 

1.4 Dopravní infrastruktura 

V Milovicích se nachází několik druhů dopravy, jimiž jsou doprava silniční, kolejová, cyklistická 

a pěší provoz. Kromě těchto obvyklých druhů doprav se zde vyskytuje, ačkoliv v nízké míře, 

také doprava letecká. 

1.4.1 Silniční doprava 

Hlavními silničními tepnami v Milovicích jsou silnice druhých tříd číslo 272 a 332. Silnice II/272 

prochází přes městskou část Benátecká Vrutice a vede z Lysé nad Labem do Benátek 

nad Jizerou, kde se napojuje na dálnici D10. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci o šířce 

přibližně 7 m (3,5 m pro jeden jízdní pruh). V rámci této silnice je plánován severovýchodní 
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obchvat Lysé nad Labem, což by mělo jednoznačně zpříjemnit jízdu řidičům a zároveň ulehčit 

dopravě ve městě. Silnice II/332 začíná v Lysé nad Labem odbočením z již zmíněné silnice 

II/272. Tato silnice prochází centrální části Milovic a vede přes ulice Mírová, 5. května, 

Družstevní a Na Pahorku. Komunikace pak vede dále směrem na východ do sousední obce 

Zbožíčko. Její uspořádání je rovněž 1+1 jízdní pruh o celkové šířce cca 7 m. 

Kromě dvou silnic druhých tříd se v Milovicích nachází také další dvě silnice třetích tříd číslo 

3316 a 3321. Obě komunikace prochází jihovýchodní částí města a vedou přes ulici 

Družstevní. Silnice III/3316 začíná odbočením ze silnice II/331 u obce Stratov. Touto obcí 

silnice následně prochází a dále pak vede do Milovic, kde v místě křížení s komunikací 

II/332 končí. Místo křížení se nachází v křižovatce ulic 5. května a Družstevní. V křižovatce 

ulic Družstevní a Na Pahorku začíná silnice III/3321, která od této křižovatky vede po ulici 

Družstevní dále na sever. Tato komunikace vede kolem letiště Milovice a kolem pastevní 

rezervace divokých koní a praturů, jenž je jedním z hlavních návštěvnických cílů v Milovicích. 

Z povrchu vozovky, jenž je ve velké míře tvořen žulovými kostkami, i z její velkorysé šířky, 

je poměrně patrné, že v minulosti tato komunikace sloužila především pro vojenské účely. 

Zbytek silniční sítě v Milovicích tvoří místní obslužné a účelové komunikace. 

Mezi nejvýznamnější místní komunikace patří silnice na ulici Armádní a ulici Ostravské. 

Za zmínku rovněž stojí velmi blízko (západně od Milovic) situovaná dálnice D10 vedoucí 

z Prahy do Mladé Boleslavi. Napojení na tuto dálnici je umožněno ze silnice II/272 v blízkosti 

Benátek nad Jizerou (exit č. 27). Kromě dálnice se naopak východně od Milovic nachází silnice 

první třídy číslo 38. Na tu se v obci Krchleby napojuje silnice II/332. 

K úplnému popisu stavu silniční dopravy v Milovicích je vhodné doplnit také velikosti intenzit 

místní motorové dopravy. Zde lze vycházet z průzkumu, jenž byl proveden v úterý 10.4.2018 

a jeho zpracovatelem bylo ČVUT v Praze, fakulta dopravní. 

Z tohoto průzkumu je patrné, že jednoznačně největší podíl intenzit dopravy se nachází na ulici 

Armádní, která prochází napříč téměř celým městem. Největší hodnoty byly naměřeny v úseku 

mezi křižovatkami s ulicemi Topolová a Višňová. RPDI zde činil téměř 7 000 voz/24 hod [7]. 
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Obrázek 3 Úsekové hodnoty intenzit dopravy [7] 

Velké hodnoty intenzit dopravy vykazuje také oblast v místě náměstí 30. června, kde dochází 

ke křížení celkem pěti ulic – Armádní, Kaštanová, Ostravská, ČSA a Průmyslová. 

Nejzatíženější směr byl dle předpokladu mezi ulicemi Armádní a ČSA. Následován byl směrem 

z ulice Armádní do ulice Ostravská. Zbylé dva dopravní směry, tedy směr do/z ulic Kaštanová 

a Průmyslová, byly v rámci křižovatky již zanedbatelné [7]. Vzhledem k tomu, že náměstí 

30. června lze považovat za centrum města, nejsou tyto hodnoty příliš uspokojivé. 

Na následujícím obrázku se nachází zátěžový diagram intenzit dopravy v místě náměstí 

30. června, který detailně znázorňuje křižovatkové pohyby v dané oblasti. 



14 
 

 

Obrázek 4 Zátěžový diagram intenzit – náměstí 30. června [7] 

Poslední dvě zmíněné křižovatky, které rovněž vykazují poměrně velké hodnoty intenzit 

dopravy, jsou křižovatky ulic ČSA, Mírová, Ke Hřišti a severněji situovaná průsečná křižovatka 

ulic Mírová a 5. května [7]. 

Tyto dvě křižovatky na sebe navazují. Nachází se od sebe pouhých cca 125 metrů, 

takže lze tvrdit, že se ve velké míře navzájem ovlivňují. Oběma křižovatkami prochází 

již zmíněná silnice druhé třídy č. 332, která se nachází na ulici Mírová a následně pokračuje 

ulicí 5. května východním směrem. Jelikož se jedná o (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) komunikaci II. třídy, a tedy nejnadřazenější 

komunikaci v oblasti, byl vysoký podíl intenzit dopravy právě v těchto křižovatkách 

předvídatelný. Následující dva zátěžové diagramy názorně zobrazují směrové pohyby v obou 

křižovatkách. 
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Obrázek 5 Zátěžový diagram intenzit – křižovatka ulic ČSA, Mírová, Ke Hřišti [7] 

 

Obrázek 6 Zátěžový diagram intenzit – křižovatka ulic Mírová, 5. května [7] 

Druhá komunikace druhé třídy č. 272, jenž prochází městskou částí Benátecká Vrutice, nebyla 

do průzkumu prováděného ČVUT v Praze, fakultou dopravní, zahrnuta. Její hodnotu intenzit 

dopravy však lze zjistit z CSD v roce 2016 [8]. Tato hodnota činí celkem 5 969 voz/24 hod, 

ovšem její význam v rámci této práce není důležitý. 
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1.4.2 Železniční doprava 

V Milovicích se nachází železniční trať číslo 232. Jedná se o jednokolejnou regionální dráhu, 

která spojuje město Milovice s Lysou nad Labem. Trať je dlouhá přibližně 5,5 km a v Milovicích 

(za železniční stanicí) končí. 

 

Obrázek 7 Železniční trať číslo 232 [1] 

Železniční trať v Milovicích byla uvedena do provozu již v roce 1921 původně jako vojenská 

vlečka. Po dvou letech (v roce 1923) byla změněna na trať veřejnou. Celá trať prošla v roce 

2009 rekonstrukcí a byla zároveň elektrifikována [9] [10]. 

Tato trať nabízí poměrně kvalitní propojení Milovic s hlavním městem Prahou, jelikož je oblast 

obsluhována přímými vlaky linky S22, která spadá systém Esko Praha (PID) [11]. Toto spojení 

je cestujícími hojně využíváno a poptávka po něm stále stoupá. 

Velmi dlouho se také mluví o železničním spojení Prahy a Mladé Boleslavi, které zatím 

neexistuje. To by se ovšem mělo v nejbližších letech změnit, jelikož se plánuje trať nová, 

tzv. Všejanská spojka, která by právě toto spojení měla umožnit. Trať má zároveň vést právě 

přes Milovice [12]. Detailnější informace o Všejanské spojce jsou uvedeny v kapitole 

3 Všejanská spojka. 

1.4.3 Veřejná hromadná doprava 

Hromadnou dopravu v Milovicích tvoří kromě již zmíněné vlakové linky S22 rovněž dalších 

pět autobusových linek. Konkrétně se jedná o linky číslo 432, 434, 436, 442 a 497 [13]. 

Mezi nejvýznamnější jednoznačně patří linky číslo 432 a 434, které projíždí skrz celé město. 

Na lince č. 432 jsou v dnešní době nasazeny kloubové autobusy, takže o velkém využití těchto 
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linek není pochyb. Další dvě linky, číslo 436 a 497, obsluhují východní část Milovic. Naopak 

linka č. 442, projíždí pouze místní částí Benátecká Vrutice, jenž je situována na západě města 

[13]. 

Všechny linky propojují Milovice s okolními městy, kterými jsou Benátky nad Jizerou 

(434 a 442), Lysá nad Labem (432, 442 a S22), Mladá Boleslav (432) a Nymburk 

(434, 436 a 497) [13]. 

Nejvytíženější zastávkou je bezesporu zastávka „Milovice, železniční stanice“, 

která je obsluhována všemi linkami s výjimkou jedné (linka č. 442) [13]. Tento jev je zřejmý, 

jelikož se jedná se o přestupní vazbu vlak – bus. Autobusy sváží cestující v rámci regionu 

na vlakovou linku, která nabízí možnost propojení s Prahou. Konkrétně tato zastávka bude 

v rámci diplomové práce dále podrobně zpracována. 

Nutno podotknout, že veškerá hromadná doprava v Milovicích spadá pod PID, 

jejímž organizátorem je společnost ROPID [13]. 

Na následujícím obrázku je znázorněn orientační plán schématu linek PID v Milovicích. 

 

Obrázek 8 Orientační plán schématu linek PID v Milovicích [13] 

1.4.4 Cyklistická doprava 

Na území města se nachází jedna cyklotrasa s číselným označením 0037. Tato cyklotrasa má 

svůj začátek v obci Káraný v blízkosti Čelákovic a končí v Milovicích u železniční stanice. 

V Milovicích trasa prochází třemi městskými částmi – Benáteckou Vruticí, Mladou 

a Milovicemi. Délka cyklotrasy činí přibližně 22 km. Kromě obce Káraný a Milovic trasa 
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prochází rovněž Lysou nad Labem a obcí Stará Lysá. Ve větší míře se však trasa nachází 

ve volné přírodě [1]. 

 

Obrázek 9 Cyklotrasa číslo 0037 [1] 

Kromě této cyklotrasy se v Milovicích nachází také jedna cyklostezka ležící na ulici 

Pod Liškami v severní části města. Konkrétně se jedná o stezku se společným provozem 

chodců a cyklistů (dle označení pomocí SDZ C9 – „Stezka pro chodce a cyklisty společná“). 

Její délka činí cca 560 m [1]. 

Vyjma těchto dvou cyklistických komunikací se v Milovicích žádné další cyklotrasy 

ani cyklistické stezky nevyskytují [1]. 

1.4.5 Pěší provoz 

V Milovicích se nachází celkem tři značené turistické trasy. Jsou označeny barvami (žlutá, 

modrá, červená) a všechny se sbíhají v místě železniční stanice [1]. 

 

Obrázek 10 Turistická mapa Milovic [1] 
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Žlutá, nejkratší trasa vede od železniční stanice do Lysé nad Labem. Červená trasa směřuje 

na Loučeň, odkud pak dále vede trasa směrem na Mladou Boleslav či do Mladějova. Modrá 

trasa jako jediná v místě železniční stanice nezačíná ani nekončí, nýbrž jen daným místem 

prochází. Směrem na jihovýchod směřuje trasa do obce Ostrá a dále pak pokračuje 

do okresního města Nymburk. V severním směru míří modrá trasa do Benátek nad Jizerou, 

konkrétně do Dražic [1]. 

Vyjma těchto tří značených turistických tras se v Milovicích nachází rovněž síť chodníků 

pro pěší, jenž jsou situovány podél místních komunikací [1]. 

1.4.6 Letecká doprava 

Kromě konvenčních druhů dopravy se v Milovicích nachází také letiště, jenž může evokovat 

dopravu leteckou. Letiště je situováno v severovýchodní části města, konkrétně v místní části 

Boží Dar, která dříve byla samostatnou obcí [1]. V minulosti sloužilo letiště pro vojenské účely 

a největší rozmach zažívalo za dob socialismu (60. a 70. léta 20. století). V dnešní době je celá 

oblast poměrně zchátralá a samotné letiště je využíváno pouze pro sportovní letadla či různé 

kulturní akce (např. festivaly). Klasická, civilní letecká doprava, ani nákladní letecká doprava 

se v současnosti v Milovicích neprovozuje [14]. 

 

Obrázek 11 Letecký pohled na letiště v Milovicích [1] 
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2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území je situováno ve střední části města Milovice, konkrétně na hranici 

dvou městských částí – Mladá (západně od žel. trati) a Milovice (východně od žel. trati). Jedná 

se o katastrálním území Milovice nad Labem (695190). Zájmová oblast je tvořena především 

zelení. Dále se v oblasti nachází železniční stanice „ŽST Milovice“ a železniční trať číslo 232, 

která zde končí. V blízkosti se následně vyskytují prvky občanské vybavenosti, jimiž jsou 

obchody a čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČSPH), průmyslový areál a rovněž 

vysoký podíl zástavby rodinných domů. Ulicemi v řešeném území jsou ulice Ostravská, 

Nádražní, 5. května, Školská, ČSA, Italská a Armádní. 

Všechny dotčené komunikace patří dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, mezi místní komunikace III. třídy. Dle své urbanisticko-dopravní 

funkce lze tyto komunikace zařadit do funkční skupiny C, tedy mezi místní obslužné 

komunikace, dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Jelikož se v oblasti 

nenachází žádné značení upravující rychlost, je maximální rychlost stanovena na 50 km/h. 

Všechny komunikace slouží především pro napojení soukromých nemovitostí na síť místních 

komunikací. Tato skutečnost má za následek větší výskyt chodců. Vyšší počet pěších je zde 

způsoben také kvůli přestupnímu uzlu vlak-bus v blízkosti ŽST Milovice a kvůli přilehlým 

obchodům (Penny market, Tesco, „Nákupní park Milovice“). 

Po levé, západní straně železniční trati se nachází tzv. brownfield. Jedná se o plochu, 

jenž vznikla jako pozůstatek bývalé vojenské aktivity v Milovicích a která není v současnosti 

nijak využívána. Výhodou této plochy je velká možnost jejího využití, zvlášť když se nachází 

v centru města, jako je tomu právě v tomto případě. Další velkou výhodou je, že plocha 

brownfieldu se nachází na pozemku (parcelní číslo 1754/1), který patří právě městu 

a lze na něm tedy bezpečně plánovat a budovat novou infrastrukturu včetně jakékoliv 

zástavby, pokud je to v souladu s územním plánem města. Nehrozí tedy komplikace s výkupy 

pozemků od soukromých majitelů, které celý tento proces bohužel mnohdy zkomplikují 

či dokonce znemožní. Díky těmto plochám se mohou Milovice dále rozvíjet, aniž by bylo nutné 

rozšiřovat hranice města. 

Na následujícím obrázku je na mapovém podkladu znázorněna řešená oblast. 
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Obrázek 12 Oblast řešeného území [mapový podklad: mapy.cz] 

2.1 Významné návštěvnické cíle v oblasti 

Zájmová oblast, především díky své poloze v centru města, nabízí mnoho významných 

návštěvnických cílů. 

Největší výskyt obyvatel lze odhadovat v oblasti mezi Nákupním parkem Milovice, Tescem 

a Penny marketem. Kromě těchto zmíněných obchodů se v blízkosti nachází také lékárna. 

Nákupní park Milovice v sobě obsahuje kromě obchodů s oblečením, elektronikou, dětským 

sortimentem, chovatelskými potřebami také stravovací zařízení, banku či lékárnu. Společně 

s okolními obchody se smíšeným zbožím, jimiž jsou Tesco supermarkert a Penny market, 

je tato oblast největším návštěvnickým cílem v daném území. 

Dalším cílem, který evokuje díky své významnosti velký pohyb osob, je oblast kolem ŽST 

Milovice. Kromě samotné žel. stanice se zde nachází také dvě autobusová stanoviště 

a probíhá tak zde přestupní vazba vlak-bus. Autobusové zastávky jsou obsluhovány rovnou 

čtyřmi linkami, takže jejich vytíženost je zřejmá. Vlak následně nabízí spojení s hlavním 

městem Prahou. Před železniční stanicí je umístěn rozcestník, který zde přivádí všechny 

turistické a cyklistické trasy z okolí. I tato skutečnost zvyšuje poptávku po tomto cíli. Řešení 

přednádražního prostoru bude dále v rámci této práce podrobně zpracováno. 
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V neposlední řadě je třeba zmínit městský úřad, který je situován na náměstí 30. června. 

V budově městského úřadu se totiž nachází také informační centrum, městská knihovna, 

restaurační zařízení, květinářství, fitness a wellness. Tuto oblast lze také považovat 

za významný návštěvnický cíl. 

Podél ulice Ostravská se kromě městského úřadu dále nachází ČSPH s automyčkou 

a Hakenův stadion, ten by však měl být v budoucnu nahrazen obytnou zástavbou. U křižovatky 

ulic Ostravská a Nádražní se v jihovýchodním nároží nachází autoservis. 

Poslední zmíněnou částí je oblast ulice Mírová a Poštovní. Zde se nachází Pošta 

a dále pak kostel svaté Kateřiny Alexandrijské nebo obchod se smíšeným zbožím 

„Můj obchod“. 

Nedaleko řešené lokality je směrem na severovýchod situována rozsáhlá oblast pastevní 

rezervace divokých koní a praturů. Zde by v budoucnu měl vzniknout nový park „Ostravská“, 

což bezpochyby povede ke zvýšení poptávky. Dalšími turisticky atraktivními oblastmi 

v Milovicích je zábavní park Mirakulum či letiště. Obě tyto lokality se však již nachází 

na okrajích města a řešenou oblast tedy neovlivňují. 

 

Obrázek 13 Návštěvnické cíle v území [mapový podklad: mapy.cz] 
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2.2 Popis stávajícího stavu 

2.2.1 Oblast stávajícího přednádraží 

Oblast stávajícího přednádraží sestává ze tří ulic – Nádražní, Školská a 5. května. Řešená 

oblast zahrnuje úpravu celé ulice Školské, většinu ulice Nádražní a část ulice 5. května 

(do křížení s ulicí Poštovní). Ulice V Zahrádkách, jenž spojuje ulici Nádražní a Školskou, 

již není předmětem řešení. Celá popisovaná oblast se nachází v poměrně husté zástavbě 

tvořené převážně rodinnými domy. 

 

Obrázek 14 Oblast stávajícího přednádraží [mapový podklad: mapy.cz] 

Ulice Nádražní začíná v křižovatce s ulicí Ostravská. Je vedena ve dvoupruhovém režimu 

až do oblasti nově zřízeného parkoviště. Dále, směrem na jih, je již ulice jednosměrná. Na ulici 

Nádražní se napojují další tři ulice – V Zahrádkách, jenž je obytnou zónou, Školská a 5. května. 

Živičný povrch v první polovině ulice (po výpravní budovu) je v poměrně zachovalém stavu 

a nejeví velké známky povrchových trhlin, dále je již vozovka značené degradovaná. 

První polovina ulice prošla v relativně nedávné době rekonstrukcí. Byl doplněn nový chodník 

po levé straně vozovky a dále byla ulice doplněna novým parkovištěm, jenž je situováno 

severně od výpravní budovy. Kromě toho byla podél západní strany ulice, ke zvýšení kapacity 

parkovacích míst v oblasti, zřízena podélná a kolmá parkovací stání. 
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Obrázek 15 Ulice Nádražní – severní část [foto autor] 

Před výpravní budovou jsou situována dvě autobusová stání sloužící pro přestupní vazbu vlak-

bus. 

Druhá polovina ulice Nádražní (jižní část) již není příliš kvalitně stavebně řešena. Povrch 

vozovky je nevyhovující, stejně tak i uspořádání uličního profilu, který neumožňuje příjezd 

cyklistů k nádraží a mnohdy nenabízí ani bezpečný pohyb pěších (absence chodníku). Jižně 

od železniční stanice se vyskytuje budova evidována v katastru nemovitostí jako stavba 

pro dopravu. Právo s jejím hospodařením patří Správě železnic [15]. Budova je relativně 

zchátralá a nejeví známky používání. Podél západní strany ulice se vyskytuje stromořadí, 

jenž je tvořeno poměrně mohutnými a zachovalými stromy. Ulice Nádražní na svém jižním 

konci ústí do ulice ČSA. 
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Obrázek 16 Ulice Nádražní – jižní část [foto autor] 

Přibližně uprostřed ulice Nádražní (před výpravní budovou) dochází ke křížení ulice Nádražní 

s ulicemi Školská a 5. května. Toto křížení je velmi nevhodné a nepřehledné. Nachází 

se na velké asfaltové ploše, která slouží zároveň jako parkoviště, autobusová zastávka 

i jako křižovatka výše zmíněných ulic. Toto uspořádání jeví velké nedostatky především 

z hlediska bezpečnosti silničního provozu z důvodů již zmíněné nepřehlednosti i absence 

chodníků pro pohyb pěších. 

 

Obrázek 17 Křížení ulic Nádražní, Školská a 5. května [foto autor] 



26 
 

Ulice Školská je obousměrnou ulicí, jejíž živičný povrch je značně degradovaný povrchovými 

trhlinami. Šířka vozovky je proměnlivá a pohybuje se v intervalu 4,50 až 6 metru. Podél severní 

strany ulice je veden chodník o přibližné šířce 2 metry. Jižní část vozovky je lemována zelení. 

Na ulici se nachází celkem 15 vjezdů na soukromé pozemky, což vypovídá o obslužné funkci 

této komunikace. Na ulici se napojuje ulice V Zahrádkách, jenž je vedena v režimu obytné 

zóny a která dále ústí do ulice Nádražní. Ulice Školská končí v místě křížení s ulicí Mírovou 

a její celková přibližná délka v řešené oblasti činí 175 metrů. 

Ulice 5. května vede od nádražní budovy dále směrem na jihovýchod. Její uliční profil 

je poměrně velkorysý. Ulice je tvořena vozovkou o šířce cca 7 metrů, vjezdy na soukromé 

pozemky, chodníkem podél severní strany vozovky a značným množstvím zeleně (především 

pak vzrostlými stromy). Na ulici se napojuje komunikace na ulici Poštovní. Dále na východ 

se pak ulice 5. května kříží s ulicí Mírová. Povrch vozovky je zde rovněž značně degradovaný. 

V oblasti křižovatky s ulicemi Nádražní a Školská se nachází dvě autobusová stání 

s nástupištěm a přístřeškem. Toto stání bylo zřízeno v rámci výstavby nového parkoviště 

a lze jej tedy považovat za poměrně nové. 

V ulici Školská, 5. května a jižní části ulice Nádražní je poměrně velký nedostatek parkovacích 

stání. Tato skutečnost nabádá účastníky silničního provozu k parkování na nevyhrazených 

místech a dochází tak k nepřehlednosti celé oblasti. 

 

Obrázek 18 Nová autobusová zastávka "Milovice, žel. stanice" [foto autor] 
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Z kapitoly 1.4.3 Veřejná hromadná doprava je patrné, že je v oblasti tato doprava zavedena. 

Kromě železniční stanice se zde nachází několik autobusových stání, která jsou obsluhována 

linkami číslo 432, 434, 436 a 497. Všechny autobusy přijíždí po Nádražní ulici (od ulice 

Ostravská), obslouží zastávku „Milovice, žel. st.“ situovanou před ŽST Milovice a dále pak 

odjíždí po ulici 5. května (viz obrázek č. 19). Současné řešení je nevyhovující a v rámci počtu 

autobusových stání již zcela nedostatečné. 

 

Obrázek 19 Směr jízdy autobusů v oblasti železniční stanice [mapový podklad: mapy.cz] 

2.2.2 Oblast nového přednádraží 

Oblast nového přednádraží do sebe kromě lokality současného přednádraží zahrnuje 

také velkou část brownfieldu situovaného západně od železniční tratě a rovněž části ulic 

Ostravská, ČSA a Italská. 

Plánovaná nová železniční trať, tzv. Všejanská spojka, má ležet oproti stávající trati více 

na západ. Rozdílnost poloh obou tratí ovšem bude minimální (v řádu jednotek metrů). 

Dále bylo nutné řešení oblasti nového přednádraží rozšířit o již zmíněnou západní část. 

Ta je ve značné míře tvořená brownfieldem (zelení), obchody se smíšeným zbožím (Penny 

market, Tesco supermarket) a nákupním parkem Milovice. Podél severní části ulice Ostravská 

se dále nachází také ČSPH s automyčkou či průmyslový areál. Důležité je zmínit fakt, že nová 

trať bude v řešené oblasti na estakádě, což dává nemalou příležitost využití okolního prostoru. 

Na následujícím obrázku je přehledně znázorněno rozložení ploch v oblasti nového 

přednádraží včetně zákresu stávající i nově plánované železniční tratě. 
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Obrázek 20 Aktuální využití ploch v řešeném území [mapový podklad: mapy.cz] 

Ulice Ostravská, ČSA i Italská jsou vedeny ve dvoupruhovém režimu s občasnými přidanými 

pruhy pro levá odbočení. Šířky všech komunikací se pohybují od cca 7 do 9 metrů. Ulice 

Ostravská a Italská nabízí poměrně široký uliční profil. Jejich povrch je tvořen z kamenné 

dlažby. Tyto poznatky vypovídají o vojenském využití těchto ulic v minulosti. Povrch obou ulic 

je již však velmi degradovaný. Asfaltový povrch na ulici ČSA je do křížení s železniční tratí 

poměrně zachovalý. Dále směrem na východ jsou ovšem opět zřejmé povrchové trhliny. 

Všechny ulice jsou po stranách opatřeny chodníky. 

Lze zhodnotit, že stavební uspořádání těchto ulic již není vyhovující. Komunikace jsou 

ve značné míře zbytečně předimenzované a v dnešní době nevyhovují aktuálním standardům 

dopravní infrastruktury. Z tohoto důvodu lze rovněž tyto komunikace považovat za poměrně 

nebezpečné, jelikož svádí účastníky silničního provozu k jízdě nad maximální dovolenou 

rychlost. 
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Obrázek 21 Pohled na brownfield z parkoviště Penny marketu [1] 

Z velikostí intenzit dopravy (viz kapitola 1.4.1 Silniční doprava) na zmiňovaných ulicích 

je zřejmé, že se jedná o poměrně důležité komunikace v centru města. Jedná se především 

o ulici ČSA, na které byly hodnoty intenzit silniční dopravy nejvyšší. 

Oblast stávajícího přednádraží již byla popsána v předchozí kapitole. 

2.3 Přehled nehodovosti v řešeném území 

K celkovému popisu dopravní situace v oblasti byla zpracována statistika její nehodovosti. 

Tato statistika byla vypracována pomocí webového portálu „Dopravní nehody v ČR“. 

Mapovány jsou nehody v období od 1.1.2015 do 31.3.2021 [16]. Přesné polohy nehod jsou 

zobrazeny na obrázku č. 22. 

 

Obrázek 22 Mapa výskytu dopravních nehod [16] 
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V celé oblasti došlo celkem k 28 nehodám, z toho 6 nehod bylo s lehkým zraněním (v mapě 

oranžově), zbylých 22 nehod se obešlo bez zranění (v mapě zeleně). Nehody s lehkým 

zraněním se nacházely především v křižovatce ulic ČSA a Italská (celkem 4). Nejvíce nehod 

je situováno na parkovišti před Penny marketem. Ve velké míře se ovšem jednalo o drobné 

dopravní nehody, které se obešly bez zranění. Větší výskyt nehod se nachází také v místě 

ČSPH či v křižovatce ulic ČSA a Nádražní [16]. 

Z celkového počtu nehod je patrné, že řešená oblast jeví mírné nedostatky v rámci dopravní 

infrastruktury. Tyto nedostatky však nejsou stěžejní pří návrhu nového dopravního řešení, 

jelikož se v převážné míře jednalo o lidské pochybení, a nikoliv o špatný současný stav 

komunikací. Velká část nehod se rovněž vyskytovala na soukromých pozemcích (parkoviště 

před Penny marketem, Tescem, v místě ČSPH), do kterých se při návrhu nového řešení oblasti 

nezasahovalo [16]. 

V následujících dvou tabulkách jsou popsány druhy všech vyskytovaných dopravních nehod 

a jejich hlavní příčiny. 

Typ dopravní nehody 
Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

Srážka s vozidlem 
zaparkovaným, odstaveným 

12 0 0 0 

Srážka s jedoucím 
nekolejovým vozidlem 

8 0 0 4 

Srážka s pevnou překážkou 4 0 0 0 

Srážka s chodcem 2 0 0 2 

Havárie 1 0 0 0 

Jiný druh nehody 1 0 0 0 

Tabulka 1 Typy a počet dopravních nehod včetně jejich závažnosti [zdroj dat: Dopravní nehody v ČR] 
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Příčina dopravní nehody 
Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

Nesprávné otáčení nebo 
couvání 

9 0 0 1 

Řidič se plně nevěnoval 
řízení vozidla 

7 0 0 1 

Proti příkazu dopravní 
značky DEJ PŘEDNOST 

3 0 0 1 

Chyby při udání směru jízdy 2 0 0 1 

Nepřizpůsobení rychlosti 
vlastnostem vozidla a 
nákladu 

2 0 0 0 

Při předjíždění došlo 
k ohrožení předjížděného 
řidiče vozidla 

1 0 0 1 

Jízda po nesprávné straně 
vozovky, vjetí do protisměru 

1 0 0 0 

Při odbočování vlevo 1 0 0 1 

Nepřizpůsobení rychlosti 
dopravně technickému 
stavu vozovky 

1 0 0 0 

Nedodržení bezpečné 
vzdálenosti za vozidlem 

1 0 0 0 

Tabulka 2 Příčiny dopravních nehod včetně jejich závažnosti [zdroj dat: Dopravní nehody v ČR] 
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3 VŠEJANSKÁ SPOJKA 

Všejanská spojka je název pro novou železniční trať, jenž by měla vést z Lysé nad Labem 

přes Milovice do Čachovic, kde by se měla napojit na stávající trať číslo 071 spojující Nymburk 

s Mladou Boleslaví. Její důvod je zřejmý – propojit centrum Prahy s Mladou Boleslaví. V létě 

2020 vypsala Správa železnic výběrové řízení na zhotovitele tohoto projektu a její samotná 

stavba je plánovaná na rok 2027. Do provozu by měla být následně uvedena o tři roky později 

[12] 

Stávající trať mezi Lysou nad Labem a Milovicemi bude zrušena a v přibližně stejné stopě 

nahrazena tratí novou. Má se jednat o dvoukolejnou elektrizovanou trať, po které by mohly 

vlaky jezdit rychlostí až 200 km/h. Pomocí mimoúrovňového přesmyku povede trať 

z Lysé nad Labem přibližně ve stejné stopě do Milovic, které protne v místě stávající stanice. 

Společně s výstavbou nové trati vznikne v Milovicích také nová železniční stanice, 

která by měla být umístěna na estakádě [12]. 

Následně se bude nová trať stáčet směrem na severovýchod, konkrétně na místní část 

Boží Dar, kde vznikne rovněž nová železniční stanice „Milovice – Boží Dar“. Z Božího Daru 

trať dále povede přes novou zastávku „Vanovice“ až do Čachovic, kde se zapojí do jižního 

kolejového rozvětvení stanice. V Čachovicích dojde k propojení Všejanské spojky se stávající 

tratí č. 071. Po této trati lze z Čachovic pokračovat dále na Mladou Boleslav či Nymburk. 

V této souvislosti by mělo zároveň dojít k elektrifikaci a zdvoukolejnění i této trati. Spojení 

centra Prahy s Mladou Boleslaví by tedy mohlo nově trvat maximálně 45 minut [12]. 

 

Obrázek 23 Plánovaná trasa nové železniční trati (tzv. Všejanské spojky) [17] 
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Na trati číslo 071 je východně od obce Nepřevázky plánovaná tzv. Bezděčínská spojka, 

která by měla pokračovat paralelně s dálnicí D10 až do stanice Mladá Boleslav – město. 

Správa železnic dále uvedla, že stanice Mladá Boleslav – město bude přestavěna do podoby 

městského železničního terminálu a bude tak moct být díky kombinaci nových traťových úseků 

obsluhována přímými vlaky ze všech směrů [12]. 

Všejanská spojka má být tedy součástí nového komfortního spojení hlavního města Prahy 

s Mladou Boleslaví, které již velmi dlouho schází. Po jejím vybudování bude toto spojení 

konkurenceschopné individuální automobilové dopravě a odlehčí tak dálnici D10, 

která tato města rovněž propojuje. Pro město Milovice to znamená již zmíněnou výstavbu nové 

železniční stanice. Z tohoto důvodu vyvstává nutnost návrhu nového dopravního řešení celé 

oblasti v okolí nové trati i stanice samotné. Díky jejímu plánovanému umístění na estakádě 

se nabízí nemalé prostorové možnosti, jak celou oblast kvalitně dopravně využít. 
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4 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Úprava stávajícího přednádraží 

Než dojde k plánované výstavbě dlouho očekávané Všejanské spojky, je nejdříve nutné upravit 

oblast stávajícího přednádraží, která aktuálním podmínkám nevyhovuje. Jak již bylo zmíněno 

výše, oblast železniční stanice v Milovicích je obsluhována celkem čtyřmi autobusovými 

linkami (432, 434, 436 a 497). Na lince číslo 432 jsou nasazeny kloubové autobusy o délce 

cca 18 metrů. Na zbylých linkách jsou použity autobusy o standardní délce 12 metrů. V celé 

oblasti přednádražního prostoru jsou aktuálně k dispozici čtyři autobusová stání 

na dvou stanovištích. 3 Stání mají délku přibližně 13 metrů, jedno stání je dlouhé cca 18 metrů. 

Stanoviště jsou umístěná před výpravní budovou (starší stanoviště) a na začátku ulice 

5. května (nové stanoviště). Na novém stanovišti se nachází přístřešek. 

 

Obrázek 24 Pohled na obě autobusová stanoviště [foto autor] 

Z popisu stávajícího stavu (kapitola 2.2.1 Oblast stávajícího přednádraží) je zřejmé, 

že současná situace zcela nevyhovuje aktuálním ani budoucím podmínkám a je nutné 

navrhnout nové, funkční řešení, které již bude v oblasti železniční stanice vyhovující minimálně 

do doby, než bude zprovozněna Všejanská spojka (výhledově rok 2030). 
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Obrázek 25 Fotografie dokazující nedostatky současného řešení [foto autor] 

Nejprve bylo nutné zjistit aktuální a výhledové počty spojů, jenž řešenou oblast obsluhují 

a také požadavky na počty autobusových stání. V této záležitosti byl kontaktován organizátor 

dopravy v oblasti Milovic, jimž je organizace IDSK. Přidání autobusových linek 

se nepředpokládá, byly však vzneseny požadavky na navýšení celkového počtu autobusových 

stání. Ze stávajících 4 stání je požadováno rozšíření na 6 stání s následujícím 

rozdělením – 1 výstupní, 3 odstavná, 2 nástupní. Všechna navržená řešení tento požadavek 

splňují a zároveň respektují stávající trasu autobusů. 

Kromě požadavků na VHD ze strany IDSK byl vznesen také požadavek na bezpečné přivedení 

cyklistů ze severní a jižní strany k výpravní budově, u které se má v nejbližší době nově zřídit 

cyklověž. Tento požadavek byl rovněž zapracován do všech variant. 

Úprava stávajícího přednádraží byla zpracována v celkem třech variantách. Všechny 

tři varianty respektují výše zmíněné požadavky a liší se pouze v uspořádání dopravy 

v řešeném území (zjednosměrnění vybraných ulic). 

Řešení ulice Nádražní je ve všech variantách totožné. Úprava ulice začíná v křižovatce s ulicí 

V Zahrádkách a výjezdem z nového parkoviště. Od tohoto místa dále na jih je ulice Nádražní 

vedena jako jednosměrná směrem k výpravní budově. Jsou zde navrženy dva jízdní pruhy, 

z nichž pravý je vyhrazen pouze pro vozidla VHD. Levý pruh slouží pro zbylou část motorové 

dopravy a cyklistickou dopravu. Kromě toho je na ulici navržen protisměrný vyhrazený pruh 

pro cyklisty tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd cyklistů směrem k ulici Ostravská. Šířka 
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vyhrazeného pruhu pro cyklisty činí 1,50 m. Vyhrazený pruh pro autobusy je široký 3,25 m. 

Poslední z pruhů má šířku 3 m. Ve vyhrazeném pruhu pro vozidla VHD se nachází 

dvě autobusová stání o délce 19 m. První stání slouží výhradně pro výstup cestujících, 

další stání lze využít pro výstup cestujících i odstav vozidel VHD. Díky komfortní délce 

obou navržených autobusových stání je lze využívat i kloubovými autobusy. Nové parkoviště 

včetně přilehlého chodníku zůstává zachováno. 

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v severním směru je navržen v celém řešeném úseku ulice 

Nádražní, jelikož je ulice vedena, jako jednosměrná směrem na jih. Tento pruh umožňuje 

cyklistům bezpečný průjezd podél celé ulice. Jeho šířka je konstantní v celé délce 

a činí 1,50 m. 

 

Obrázek 26 Řešení ulice Nádražní – severní část [vlastní tvorba] 

Do prostoru před nádražní budovou byla zanesena nová cyklověž. Poloha cyklověže 

respektuje již vypracovanou projektovou dokumentaci (firma OPTIMA spol, s.r.o., 

stupeň PD: DUR+DSP). Stávající chodník podél komunikace byl zrušen a nahrazen dalšími 

dvěma autobusovými stáními o délce 13 m. Tato stání slouží pro autobusy standardní délky 

12 m a mohou být využívána jako výstupní i odstavná stání. U obou stání je navržen chodník 

o šířce 2,15 m. Tento chodník je na třech místech propojen s nově navrženou společnou 

stezkou pro chodce a cyklisty, která má sloužit pro bezpečný a pohodlný přístup cyklistů 

k cyklověži, tedy parkovišti typu B+R. Tento typ stezky (se společným provozem chodců 

a cyklistů) je navržen pouze v bezprostřední blízkosti výpravní budovy. Cyklisté jedoucí 

dále na jih jsou následně pohodlným sjezdem vyvedeni zpět do vozovky a chodník, 

jenž pokračuje stejným směrem, je vyhrazen opět pouze pro chodce. Cyklisté jedoucí 

severním směrem od nádražní budovy jsou svedeni do vyhrazeného jízdního pruhu pomocí 
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jednosměrného přejezdu pro cyklisty. Je nutno podotknout, že kvůli těmto změnám 

před výpravní budovou bude nezbytné odstranit stávající dřeviny. Návrh však nabízí prostor 

pro výsadbu dřevin nových. 

 

Obrázek 27 Řešení ulice Nádražní – střední část [vlastní tvorba] 

Dále směrem na jih od výpravní budovy je podél západní strany ulice Nádražní nově navržen 

chodník o šířce 2 m a také občasná podélná parkovací stání. Stání byla v maximální možné 

míře vměstnána mezi stávající stromořadí tak, aby nedošlo ke kácení žádného ze stromů. 

Celkem je zde nově navrženo 7 nových podélných parkovacích stání. Z důvodu početných 

vjezdů a vchodů na soukromé pozemky podél východní strany ulice, je zde nově navržen 

také chodník o šířce 1,50 m. Vzhledem ke zmenšující se šířce západního chodníku 

bylo zapotřebí zřídit kolem stromů tzv. rabátka, aby byl umožněn pohodlný pohyb pěších. 

Prostor mezi rabátky může sloužit jako výhybna. Tento chodník je ve spodní části ulice 

ukončen v místě stávajícího přechodu pro chodce, u kterého zároveň končí také úprava ulice 

Nádražní. 
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Obrázek 28 Řešení ulice Nádražní – jižní část [vlastní tvorba] 

Oblast křížení ulic Nádražní, Školská a 5. května, včetně řešení ulic Školská a 5. května, byla 

vypracována ve třech variantách. 

4.1.1 Varianta 1 

Tato varianta respektuje stávající polohu nového autobusového stanoviště (včetně přístřešku), 

situovaného na začátku ulice 5. května. Toto stání je pouze upraveno pomocí VDZ tak, 

aby zde mohly projíždět primárně kloubové autobusy. Dvě stání o délce 13 m byla 

tedy zredukována na jedno stání dlouhé 19 m. Toto stání bude sloužit pouze pro nástup 

cestujících. Vedle stávajícího stání je navrženo nové ostrovní nástupiště o šířce 2,50 m. 

Toto stání má opět sloužit pouze jako nástupní a lze jej obsluhovat pouze autobusy standardní 

délky 12 m, jelikož jeho nástupní hrana je, z důvodu nedostatečných prostorových možností, 

stejně dlouhá. Ostrovní nástupiště je pro větší bezpečí cestujících opatřeno bezpečnostním 

zábradlím, aby nedocházelo k nežádoucím pohybům osob ve vozovce. Vedle tohoto stání 

se nachází další ostrůvek o šířce 3,70 m. Tento ostrůvek slouží pro pohodlný a bezpečný 

pohyb pěších v oblasti a také nabízí příjezd cyklistů z ulice 5. května až k výpravní budově 

(pomocí krátké jednosměrné cyklostezky umístěné na ostrůvku). Šířka vozovky podél 

jednotlivých ostrůvků je vždy navržena na 4 metry. Řešení této části je rovněž graficky 

znázorněno na obrázku č. 29. 

Z ulice Nádražní vede jednosměrný jízdní pruh východním směrem. Z něj lze dále pokračovat 

oběma ulicemi. Ulice Školská je v celé své délce obousměrná, dvoupruhová ulice o konstantní 

šířce 6 m (3 m pro jeden JP). Podél její severní strany je navržen chodník o šířce 2,85 m. 
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Podél jižní strany je, opět z důvodu výskytu vjezdů a vchodů na soukromé pozemky, chodník 

nový o proměnlivé šířce, která závisí na prostorových možnostech. Podél této strany ulice 

je navrženo také dalších 6 podélných parkovacích stání. Není opomenuta ani poloha 

kontejnerů na tříděný odpad, jenž jsou umístěny u nově navrženého přechodu pro chodce. 

U tohoto přechodu je chodník podél jižní strany vozovky ukončen. V blízkosti přechodu 

dochází také ke křížení ulice s ulicí V Zahrádkách, jenž je vedena v režimu obytné zóny. 

Úprava ulice Školská končí v křižovatce s ulicí Mírová. 

Od místa křížení ulic Nádražní, Školská a 5. května je ulice 5. května dále vedena 

jako jednosměrná ve východním směru, tedy ve směru jízdy autobusových linek. 

Jednosměrnost této ulice je ovšem zakrátko ukončena přibližně v místě vjezdu na soukromý 

pozemek p.č. 14/2. Dále již pokračuje ulice v obousměrném režimu a její šířka činí 7 m. Ulice 

je, stejně jako ulice Nádražní, lemována vzrostlými stromy, které návrh respektuje. Stávající 

chodník podél severní strany vozovky zůstává zachován. Tento chodník je od vozovky oddělen 

poměrně širokým pásem zeleně, a proto v něm bylo nově navrženo celkem 11 kolmých 

parkovacích stání. Také podél jižní strany vozovky byla navržena 4 nová parkovací stání, 

z nichž 3 jsou vyhrazena pro vozidla policie ČR. Pro pohodlný a bezpečný příjezd cyklistů 

z této ulice k cyklověži byl i zde navržen poměrně krátký, vyhrazený cyklopruh, 

jenž se napojuje na společnou stezku pro chodce a cyklisty, která vede dále směrem 

k výpravní budově. Úprava ulice 5. května končí za křižovatkou s ulicí Poštovní. 

 

Obrázek 29 Řešení ulic Školská a 5. května – varianta 1 [vlastní tvorba] 
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4.1.2 Varianta 2 

Hlavní rozdíl této varianty oproti předchozí je v režimu ulice Školská, která je v této variantě 

navržena (až po křižovatku s ulicí V Zahrádkách) jako jednosměrná směrem na západ, 

tedy k výpravní budově. Od křižovatky s ulicí Mírová, po křižovatku s ulicí V Zahrádkách 

je ulice Školská stejná jako v první variantě. Dále za křižovatkou je ovšem zúžena 

na 3,5 m a vedena jednosměrně na západ, kde se následně kříží s ulicí Nádražní. Od tohoto 

místa je pak řešení této varianty opět totožné s variantou č. 1. Vzhledem k zjednosměrnění 

části ulice Školská muselo dojít k rozšíření nově navrženého chodníku podél jižní strany 

vozovky a vést jej v režimu společné stezky pro chodce a cyklisty. Ta končí u přechodu pro 

chodce a cyklisté jsou svedeni vyhrazeným pruhem do vozovky. Byl zde zároveň zredukován 

počet parkovacích stání z šesti na čtyři. Ve zbylém ohledu se tato varianta oproti první variantě 

neliší. 

 

Obrázek 30 Řešení ulic Školská a 5. května – varianta 2 [vlastní tvorba] 

4.1.3 Varianta 3 

Třetí varianta se oproti prvním dvěma liší ve více faktorech. Tato varianta zobousměrňuje ulici 

5. května v celé její délce. Naopak ulice Školská je, stejně jako v předchozí variantě, vedena 

jednosměrně až po křižovatku s ulicí V Zahrádkách. Na rozdíl od 2. varianty je však provoz 

na ulici Školská veden v opačném směru, tedy ve směru na východ (od výpravní budovy). 

Tato varianta zároveň nerespektuje stávající autobusové stanoviště. To je oproti současnému 

stavu mírně upraveno. 
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Šířka jízdního pruhu v jednosměrném režimu na ulici Školská činí 3,50 m. V obousměrném 

režimu je pak šířka vozovky i obou pruhů stejná, tedy 6 m (3+3). I tato varianta nabízí 

6 podélných parkovacích stání podél této ulice. 

Ulice 5. května začíná v křižovatce s ulicemi Nádražní a Školská. Její šířka 

činí 7 m (3,5 m pro každý směr). V oblasti nově zřízeného přechodu je úsekově snížena 

na 6,50 m. Tento přechod zde byl navržen pro bezpečný přístup pěších k výpravní budově, 

jelikož přechod v místě křižovatky nebylo možné, z nedostatečných prostorových možností, 

navrhnout. Podél ulice 5. května je navrženo celkem 11 kolmých parkovacích stání. Stávající 

stromy jsou vyjma jednoho zachovány. 

 

Obrázek 31 Řešení ulic Školská a 5. května – varianta 3 [vlastní tvorba] 
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4.2 Srovnání variant návrhu úprav stávajícího přednádraží 

Přehledné srovnání jednotlivých variant je zobrazeno v následující tabulce. Ulice Nádražní 

nebyla do srovnání variant zahrnuta, jelikož je pro všechny varianty stejná. 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Ulice Školská 
Obousměrná v celé 

délce 

Z části 
jednosměrná 

směrem na západ 

Z části 
jednosměrná 

směrem na východ 

Ulice 5. května 
Jednosměrná po 

vjezd na pozemek 
p.č. 14/2 

Jednosměrná po 
vjezd na pozemek 

p.č. 14/2 

Obousměrná 
v celé délce 

Počet parkovacích 
stání 

21 stání (6+15) 19 stání (4+15) 17 stání (6+11) 

Stávající autobusové 
stanoviště 

Zachováno Zachováno Upraveno 

Přivedení cyklistů 
k výpravní budově 

(cyklověži) 
Ano Ano 

V této variantě 
nebylo řešeno 

Kácení 
Strom v blízkosti 

p.č. 40 
Strom v blízkosti 

p.č. 40 
Strom v blízkosti 

p.č. 40 

Tabulka 3 Srovnání variant návrhu úprav stávajícího přednádraží [vlastní tvorba] 

4.3 Návrh nového přednádraží 

S výstavbou Všejanské spojky přichází nutnost úpravy prostoru kolem plánované trati a nové 

železniční stanice. Vzhledem k velkému významu a důležitosti projektu týkajícího se centrální 

části Milovic, byly jeho jednotlivé kroky při zpracování podrobně probírány s vedením města 

tak, aby došlo ke splnění co největšího počtu požadavků. 

Návrh polohy železniční trati a celé stanice dodala Správa železnic. Tento návrh je považován 

za finální a nikterak se do něj nezasahovalo. 

Počty autobusových stání (výstupní, nástupní, odstavná) byly navrženy podle požadavků IDSK 

(viz 4.1 Úprava stávajícího přednádraží). Při návrhu byl kladen důraz především na dopravu 

v klidu. Ve všech variantách je zakomponován parkovací dům společně s velkým podílem 

povrchových parkovacích stání. Kromě toho byl důraz kladen také na nemotorovou dopravu 

(přístup cyklistů a chodců k výpravní budově). 

Na jižním konci (ulice Italská) návrh navazuje na projektovou dokumentaci, kterou zpracovává 

firma Advisia, s.r.o. Na konci severním se návrh napojuje na křižovatku ulic Ostravská, Jiřická 
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a Nádražní, která je součástí studie zpracovávané ČVUT v Praze, fakultou dopravní. 

V neposlední řadě jsou do obou variant řešení zakomponovány rovněž navazující 

architektonické prvky týkající se nového urbanistického návrhu Milovic zpracovávaného firmou 

Knesl Kynčl architekti, s.r.o. Zároveň každé variantní řešení počítá s prostorovou rezervou 

pro možný skatepark umístěný vedle parkovacího domu. Návrh tohoto skateparku byl rovněž 

vznesen ze strany firmy Knesl Kynčl architekti, s.r.o. 

Návrh nového přednádražního prostoru byl vypracován ve dvou hlavních variantách. Řešení 

ulice Ostravská pak bylo následně na požadavek zástupců města zpracováno ještě v dalších 

třech podvariantách, v závislosti na typu křižovatky, na kterou se ulice napojuje a na možnosti 

zřízení nové čerpací stanice pohonných hmot. 

Popis každé z variant bude pro větší přehlednost probíhat po vybraných úsecích tak, 

jak tomu bylo i v případě popisu úprav stávajícího přednádraží. Každý úsek bude rovněž 

opatřen schématickým obrázkem, jenž bude slovní komentář doplňovat. 

4.3.1 Varianta 1 

Křižovatka ulic ČSA a Italská 

Kvůli vzniku kompletní nové ulice „Nová Nádražní“ byly pro větší přehlednost v oblasti mírně 

pozměněny délky jednotlivých okolních stávajících ulic. Konkrétně se jedná o ulici Armádní 

a ČSA. Ulice Armádní, jenž končí v místě náměstí 30. června, byla prodloužena po stykovou 

křižovatku s ulicí Italská. Ulice ČSA byla naopak zkrácena do místa dnešní stykové křižovatky 

s ulicí Nádražní. 

Celá řešená oblast začíná v místě současné křižovatky ulic ČSA a Italská. Místo stávající 

stykové křižovatky je zde navržena čtyř paprsková okružní křižovatka. Tři paprsky nové 

okružní křižovatky (východní, jižní a západní) jsou tvořeny již zmíněnými ulicemi – tedy ulicemi 

Armádní (západ), Italská (jih) a „Nová Nádražní“ (východ). Čtvrtý paprsek, severní, 

jenž je ve výkrese označen jako „Větev A“, slouží pro budoucí napojení nové plánované 

městské čtvrti. Jižní paprsek na ulici Italská navazuje na projektovou dokumentaci, 

kterou zpracovává firma Advisia, s.r.o. (v obrázku č. 32 zeleně). 

Okružní křižovatka má vnější průměr 32 m. Šířka jízdního pruhu činí 5,80 m a šířka 

pojížděného prstence je 1,60 m. Západní rameno křižovatky (ul. Armádní) je tvořeno 

dvěma jízdními pruhy o celkové šířce 8 m (4 m pro jeden JP). Jižní rameno křižovatky, 

nacházející se na ulici Italská, tvoří dva jízdní pruhy a ostrůvek, jenž umožňuje bezpečný 

pohyb cyklistů a chodců v oblasti křižovatky. Za ostrůvkem (směrem na jih) se nachází 

další jízdní pruh sloužící pro vozidla odbočující doleva směrem k nákupnímu parku Milovice 

či Tescu. Tento jízdní pruh má šířku 3 m. Zbylé dva pruhy jsou navrženy v šířce 3,25 m. 

Tyto šířky byly dimenzovány na základě navazující projektové dokumentace od firmy 
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Advisia, s.r.o., se kterou bylo nutné oba projekty zkoordinovat. Severní paprsek křižovatky, 

jenž směřuje do budoucí nové zástavby v centru Milovic, sestává ze dvou jízdních pruhů 

o šířkách 3,50 m. Posledním z paprsků, je východní paprsek na ulici „Nová Nádražní“. 

Tento paprsek je, stejně jako paprsek jižní, tvořen dvěma jízdními pruhy a ostrůvkem. Šířka 

jízdních pruhů je 4 m (pro JP směřující do OK) a 3,50 m (pro JP směřující z OK). Ostrůvek 

má šířku 3 m. Tato šířka byla navržena tak, aby bylo umožněno bezpečné přecházení 

pro cyklisty a rovněž pro osoby s dětskými kočárky. Bezprostředně za ostrůvkem je navržen 

vyhrazený pruh pro levé odbočení, jehož šířka činí 3,50 m. 

Stávající vjezd/výjezd z parkoviště Penny marketu je zjednosměrněn a nově jej lze použít 

pouze pro výjezd z parkoviště. Nový vjezd k Penny marketu je navržen na severním konci 

jeho stávajícího parkoviště (viz obr. č. 33). K němu vede nově zřízená komunikace podél 

západní strany nádraží (ve výkresu označena jako „Větev B“), na které se mimo jiné nachází 

autobusová zastávka, jejíž délka činí 19 m a lze ji tedy obsluhovat i kloubovými autobusy. 

Celá tato oblast je doplněna o síť stezek pro chodce a cyklisty tak, aby byl umožněn bezpečný 

pohyb všech účastníků provozu. Stezky byly navrženy na základě předpokládaných 

směrových pohybů a obsluhují tak všechny směry. V místě stávající rušené železniční trati 

je dle aktuálních trendů navrženo napojení na možnou novou cyklostezku. 

 

Obrázek 32 Nové přednádraží – varianta 1 – křižovatka ulic ČSA a Italská [vlastní tvorba] 
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Jih 

Vozovka na ulici „Nová Nádražní“, vedoucí dále východním směrem, se bezprostředně 

za novou tratí stáčí směrem na sever. V místě oblouku se nachází křižovatka, ve které dochází 

ke křížení nové a stávající komunikace, která pokračuje dále na východ. 

Jedná se o komunikaci na ulici ČSA. Za touto křižovatkou je navržen jednosměrný sjezd 

na původní ulici Nádražní. Ta je nově jednosměrná v severním směru. V oblasti křižovatky 

je také navržen pruh pro bezpečné levé odbočení na ulici ČSA sloužící pro vozidla jedoucí 

jižním směrem. Šířka tohoto pruhu, včetně dvou průběžných pruhů, činí 3,50 m. 

Ulice Nová Nádražní pokračuje od místa křížení s ulicí ČSA dále severním směrem 

ve dvoupruhovém uspořádání, kde šířka jízdního pruhu činí 3,50 m. Na této ulici se v oblasti 

přibližně uprostřed železniční stanice nachází další z přechodů, jenž je opatřen dvěma 

bezpečnostními ostrůvky a propojuje žel. stanici s původní ulicí Nádražní. Tento přechod 

kromě vozovky na ulici Nová Nádražní prochází přes oblast odstavných autobusových stání 

(na obrázku č. 33 modře). Jsou zde navržena tři odstavná stání, z nichž jižní je vyhrazeno 

pro kloubové autobusy, zbylé dvě pak pro autobusy standardní délky (tedy 12 m). Provoz 

v tomto místě je jednosměrný směrem na jih. Z oblasti odstavných stání jsou vozidla 

VHD dále vedena k nástupní hraně dlouhé 33 m (v obrázku tmavě zelené autobusové stání). 

Toto stání je určeno pouze pro nástup cestujících a jeho komfortní délka umožňuje použití 

dvou autobusů (kloubového + standardního) zároveň. Po odbavení cestujících pokračují 

dále autobusy na ulici Nová Nádražní směrem k okružní křižovatce. 

Úprava ulice ČSA, jenž vede od křižovatky s ulicí Nová Nádražní dále na východ v původní 

stopě, je ukončena za křižovatkou s ulicí Dělnická. 

Úprava původní ulice Nádražní je vedena obdobně jako tomu bylo u návrhu úprav stávajícího 

přednádraží. Muselo zde ovšem z důvodu změny směru jízdy dojít také k prohození 

vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty, který nově směřuje na jih. Cyklisté jedoucí směrem 

na sever (k původní výpravní budově) jsou rampou svedeni do vozovky. Tato ulice 

je z obou stran lemována chodníky. Stávající stromořadí zůstává zachováno. Přibližně 

uprostřed této části ulice je navržen nový přechod pro chodce, aby bylo zachováno přímé 

napojení na novou výpravní budovu. 

Podél západní strany železniční trati vede vozovka (na větvi B) v severním směru v konstantní 

šířce 3,50 m. Za vjezdem k Penny marketu je silnice mírně odkloněna od nové výpravní budovy 

z důvodu větších prostorových možností mezi budovu a novou komunikací. Díky tomu zde bylo 

umožněno navrhnout tři podélná stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Jejich bezprostřední blízkost k výpravní budově slouží k co největšímu pohodlí pro pohybově 

postižené osoby. Podél druhé (západní) strany vozovky je rovněž navrženo několik podélných 
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parkovacích stání. Ta jsou vyhrazená pro vozidla taxi služby nebo pro parkování 

typu K+R (krátkodobé odstavení vozidla). 

Rovněž tato oblast je doplněna o poměrně hustou síť chodníků a stezek se smíšeným 

provozem chodců a cyklistů. Jedna z těchto stezek směřuje dále na západ. Tento úsek 

společné stezky pro chodce a cyklisty by se měl v budoucnu napojit na již zmíněnou novou 

městskou zástavbu. 

 

Obrázek 33 Nové přednádraží – varianta 1 – jižní část [vlastní tvorba] 

Střed 

Oblast autobusových stání podél východní strany železniční stanice začíná v její severní části, 

kde je zřízeno jedno autobusové stání o délce 19 m sloužící výhradně pro výstup cestujících. 

Z něj pak mohou vozidla VHD libovolně pokračovat dle potřeby na odstavná stání 

či k nástupnímu stání a dále pak pokračovat v jízdě. 

Ulice Nová Nádražní se za přechodem pro chodce stáčí na západ k nové železniční trati tak, 

aby nedošlo ke kolizi s původní výpravní budovou. Ta bude zachována. Její budoucí využití 
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může být libovolné (např. zázemí pro řidiče autobusů). Oblast autobusových stání je od ulice 

Nová Nádražní oddělena fyzickým ostrůvkem, jehož povrch je tvořen zelení. Mezi novou 

a původní ulicí Nádražní je rovněž navržena zeleň s případnou výsadbou nových stromů, 

aby došlo k co největšímu oddělení hlavní komunikace od zástavby rodinných domů. 

Úpravy přednádražního prostoru v oblasti původní výpravní budovy navazují na již navržené 

úpravy (jenž jsou popsány v kapitole 4.1 Úprava stávajícího přednádraží) z toho důvodu, 

aby stavební práce byly v této oblasti co nejmenší. Poloha chodníků zůstává tedy nezměněná. 

V místech odstavných (a výstupních) autobusových stání jsou díky dostatečné šířce navržena 

dvě vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Mezi těmito 

stáními byl umístěn nově také přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Provoz na ulici 

Nádražní je z obou stran sveden k původní výpravní budově, odkud lze pokračovat 

pouze odbočením na ulici 5. května. Tato ulice, včetně řešení ulice Školská, bude popsána 

dále. Od původní výpravní budovy směrem na sever vede již vyhrazený cyklopruh ve stejné 

stopě, jako tomu je v úpravách stávajícího přednádraží. Zachovány jsou rovněž šířky 

jednotlivých pruhů i poloha cyklověže. 

Rovněž stávající parkoviště je ve velké míře zachováno. Z důvodu propojení obou ulic 

Nádražní (původní i nové) bylo nutné zrušit dvě krajní stání po obou stranách. Zbytek 

parkoviště byl však zachován. Zároveň bylo také nutné změnit natočení dvou šikmých 

vyhrazených stání, jelikož je vjezd na stávající parkoviště i do severní části původní ulice 

Nádražní umožněn primárně z ulice Nová Nádražní. 

Podél západní strany trati se v severní části železniční stanice nachází další autobusové stání. 

Toto stání lze využít pro nástup, výstup i odstav vozidel VHD. V celé oblasti přednádražního 

prostoru se nachází celkem 7 autobusových stání – 2 západně od trati a 5 východně od trati. 

Jedno stání (délky 19 m) slouží pouze pro výstup, druhé (délky 33 m) pouze pro nástup. 

Další tři jsou vyhrazená pro odstav a zbylá dvě (obě délky 19 m) lze použít libovolně 

dle potřeby. 
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Obrázek 34 Nové přednádraží – varianta 1 – střední část [vlastní tvorba] 

Oblast stávajícího přednádraží 

V oblasti stávajícího přednádraží se kromě ulice Nádražní nachází dále ulice 5. května a ulice 

Školská. Ulice 5. května začíná v místě křížení s ulicí Nádražní a je vedena jako jednosměrná 

ulice směrem na východ. Její šířka činí 5 m a je na ní navrženo celkem 13 šikmých parkovacích 

stání. Za těmito stáními do této ulice ústí ulice Školská, jenž je rovněž jednosměrná. Ulice 

5. května dále pokračuje ve stejném návrhu, jako tomu bylo u návrhu úprav stávajícího 

přednádraží (varianta 1 a 2). Úpravy ulice Školské jsou rovněž totožné s úpravami 

ve 2. variantě stávajícího přednádraží (viz kapitola 4.1.2 Varianta 2). 
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Obrázek 35 Nové přednádraží – varianta 1 – oblast stávajícího přednádraží [vlastní tvorba] 

Sever 

Vozovka podél západní strany železniční trati se za nádražím kříží s dalšími ulicemi, 

které jsou rovněž (vyjma jedné) jednosměrné. Směrem na východ směřuje vozovka 

(větev E2), jež propojuje tuto oblast s ulicí Nová Nádražní. Tato ulice je jednosměrná směrem 

k Nové Nádražní. Její protipól tvoří severněji situovaná ulice (větev E1), která je naopak 

jednosměrná směrem od Nové Nádražní. Obě tyto komunikace mají šířku 5 m a jsou na nich 

navržená šikmá parkovací stání. Mezi nimi se nachází dvě parkoviště s kolmým řazením 

(každé parkoviště mezi dvěma mostními pilíři). Tato parkoviště poskytují shodně 

12 parkovacích stání, z nichž 4 jsou vyhrazená. 

Další z nových komunikací, konkrétně větev D, je jednosměrná ulice, jenž směřuje na západ 

k ulici Ostravská. Její šířka je 3,50 m a její napojení na ul. Ostravskou bude popsáno níže. 

Kromě dvou již zmíněných parkovišť mezi propojujícími komunikacemi opačných směrů 

(větve E1 a E2) se v oblasti nachází ještě další dvě parkoviště s kolmým řazením. 

Tato parkoviště jsou situována severně od popisované oblasti. Opět jsou obě parkoviště 

umístěna mezi jednotlivé pilíře železniční estakády. Tato parkoviště poskytují celkem 

20 parkovacích stání (10+10) a jsou napojena na jednosměrnou komunikaci označenou jako 

větev C. Z tohoto důvodu je výjezd z těchto parkovišť možný pouze severním směrem k ulici 

Ostravská. 
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Všechna parkoviště jsou od průběžné komunikace oddělena zpomalovacím prahem. 

Ten je zde navržen pro pohodlnější pohyb pěších a cyklistů po společné stezce pro chodce 

a cyklisty, jenž je široká 4 m. Rampy zpomalovacích prahů jsou navrženy v šířce 1 m, 

jejich sklon činí 1:10. 

Ulice Nová Nádražní je vedena ve dvoupruhovém režimu, kde každý z jízdních pruhů má šířku 

3,50 m (včetně levého odbočovacího pruhu na větev E1). Tato ulice se následně napojuje 

na okružní křižovatku (v obrázku růžově), jenž je součástí navazující studie, 

která tuto křižovatku včetně zbylé části ulice Ostravská řeší. Studii zpracovala fakulta dopravní 

na ČVUT. 

Stávající ulice Nádražní je v místě původního parkoviště jednosměrná k současné výpravní 

budově. Podél západní strany vozovky jsou navržená podélná parkovací stání. 

Na druhé straně vozovky se nachází vyhrazený pruh pro cyklisty, jenž cyklistům umožňuje 

jízdu v severním směru (stejně tak tomu je i v návrhu úprav stávajícího přednádraží). Poslední 

část ulice Nádražní je široká 6 m. Ulice končí v místě vjezdu na soukromý pozemek 

na p.č. 1749/100. V tomto místě se nachází dvě cyklistické rampy – každá pro jiný směr. 

Tyto rampy slouží pro pohodlný pohyb cyklistů mezi vozovkou a vyhrazenou stezkou 

pro chodce a cyklisty, jenž pak vede dále k okružní křižovatce. V tomto posledním úseku 

jsou rovněž navržena další parkovací stání (celkem 9) s kolmým řazením, z nichž jedno stání 

je vyhrazené. Za stávajícím parkovištěm (v obrázku šedě) se ulice Nádražní napojuje na novou 

komunikaci jednosměrným nájezdem. 
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Obrázek 36 Nové přednádraží – varianta 1 – severní část [vlastní tvorba] 

Ulice Ostravská 

Poslední z popisovaných částí řešení oblasti nového přednádražního prostoru je ulice 

Ostravská a její bezprostřední okolí. Tato ulice je dvoupruhová s občasnými levými 

odbočeními. Základní šířka průběžných jízdních pruhů činí 3,25 m. Šířka obou odbočovacích 

pruhů je 3 m. Jeden z těchto pruhů slouží pro odbočení ke stávající ČSPH umístěné podél 

severní strany ulice. Druhý z pruhů je pro vozidla jedoucí od OK k parkovacímu domu, 

jenž bude detailněji popsán kapitole 5 Návrh parkovacího domu. 

Vjezd a výjezd z parkovacího domu jsou odděleny zelení a jsou dvoupruhové pro větší rychlost 

odbavení vozidel. Výjezd z parkovacího domu se následně napojuje na jednosměrnou 

komunikaci na větvi C, která ústní na ulici Ostravská a která zároveň slouží jako výjezd pro dvě 

přilehlá povrchová parkoviště. Jízdní pruhy byly v této oblasti primárně navrhovány 

na šířku 3,50 m tak, aby zde byl umožněn případný průjezd vozidel IZS. 

Vedle parkovacího domu je vyhrazen prostor pro případný skatepark nebo jinou alternativu. 

Návrh skateparku byl vznesen ze strany architektonické firmy Knesl Kynčl architekti, s.r.o., 

která se zabývá mimo jiné také novým územním plánem města. 
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Na ulici Ostravská je dále směrem na západ navržena průsečná křižovatka. Ta propojuje ulici 

Ostravskou s jednosměrnou komunikací vedoucí od železniční stanice (větev D) 

a její protilehlou komunikaci (větev F), která by v budoucnu měla sloužit pro napojení nové 

plánované městské čtvrti. Ulice Ostravská za křižovatkou pokračuje v jihozápadním směru 

a bude rovněž navazovat na novou městskou čtvrť, jejíž urbanistickým návrhem se zabývá 

rovněž firma Knesl Kynčl architekti, s.r.o. 

Podél všech těchto komunikací je navržena společná stezka pro chodce a cyklisty v šířkách 

3–4 m. 

 

Obrázek 37 Nové přednádraží – varianta 1 – ulice Ostravská [vlastní tvorba] 

4.3.2 Varianta 2 

Popis této varianty bude zaměřen především na změny oproti variantě předchozí. Místa, 

která zůstávají stejná, nebudou znovu popsána, jelikož je jejich popis součástí 1. varianty. 

Křižovatka ulic ČSA a Italská 

Vjezd a výjezd z parkoviště Penny marketu je v této variantě sjednocen. Výjezd z parkoviště 

je opět možný jen směrem k OK. Pro vozidla jedoucí opačným směrem je nutné otočení 

v této křižovatce a následné pokračování po ulici Nová Nádražní. 
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Asi největší změnou je zde náhrada vozovky podél západní strany žel. stanice (větev B) 

za cyklostezku (v obr. 38 červeně). Šířka této cyklostezky činí 3,50 m. Zbylá plocha vozovky, 

kterou v 1. variantě tvořila rovněž autobusová zastávka, byla nahrazena chodníkovou plochou. 

Pro přímé napojení na zmíněnou cyklostezku i chodník bylo nutné posunout přechod 

pro chodce a přejezd pro cyklisty více směrem na západ. Šířka přechodu pro chodce je 4 m. 

Šířka přejezdu pro cyklisty činí 3,6 m. 

K parkovišti Penny marketu byl doplněn chodník, jenž je navržen přibližně v polohách 

dnešního, stávajícího chodníku. Přístup k tomuto chodníku vede přes cyklostezku pomocí 

přechodu pro chodce. 

 

Obrázek 38 Nové přednádraží – varianta 2 – křižovatka ulic ČSA a Italská [vlastní tvorba] 

Jih 

Na ulici Nová Nádražní je krátce za křižovatkou s ulicí ČSA navržena autobusová zastávka 

délky 19 m. Zastávka leží v severním směru a lze ji použít pro nástup i výstup cestujících. 

Odstav vozidel zde není možný. 
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Následně se ulice Nová Nádražní stáčí směrem k výpravní budově. Přibližně v její centrální 

části je rovněž navržen přechod pro chodce, který je ovšem v této variantě (z důvodu přesunutí 

odstavných autobusových stání) opatřen pouze jedním ostrůvkem šířky 2,50 m. 

K tomuto přechodu je nově navržen z původní ulice Nádražní chodník o šířce 4 m. 

Podél západní strany železniční trati vede, ve stopě vozovky na větvi B z 1. varianty, nová 

cyklostezka, která je od průběžného chodníku nejprve oddělena hmatným pásem šířky 0,40 m. 

Po jejím odklonění od výpravní budovy je pro větší bezpečnost tato stezka od chodníku 

oddělena pásem zeleně. 

 

Obrázek 39 Nové přednádraží – varianta 2 – jižní část [vlastní tvorba] 

Střed 

Za přechodem pro chodce na ulici Nová Nádražní je dále navržena druhá autobusová 

zastávka délky 33 m. Tato zastávka slouží pro vozidla jedoucí v jižním směru a díky své délce 

nabízí možnost obsluhy dvěma autobusy (kloubový + standardní) zároveň. Šířky jízdních 

pruhů na ulici Nová Nádražní jsou v celé délce ulice konstantní a činí 3,50 m. 
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Severně od zastávky je navržen vyhrazený pruh pro levé odbočení na jednosměrnou 

komunikaci (větev E2) vedoucí k povrchovým parkovištím umístěným pod železniční 

estakádou. Tato komunikace rovněž vede dále na ulici Ostravská jako větev D. Poloha i šířka 

této komunikace je stejná, jako v první variantě. Její rozdíl je ve směru jízdy. V této variantě 

je komunikace pod estakádou jednosměrná směrem na západ (v předchozí variantě 

tomu bylo naopak). 

Z ulice Nová Nádražní je v místě levého odbočení navržen také sjezd na odstavná autobusová 

stání, která se nachází v místě současného parkoviště. Tato stání budou popsána 

v následujícím odstavci („Sever“). 

Mezi novou a původní ulicí Nádražní je navržena poměrně rozsáhlá plocha zeleně s případnou 

výsadbou nových stromů, aby došlo k co největšímu oddělení hlavní komunikace od zástavby 

rodinných domů. Využití zelené plochy mezi jednotlivými nádražními ulicemi není detailně 

řešeno. Kromě výsadby stromů se zde nabízí rovněž zřízení menšího parku či dětského hřiště. 

Úpravy přednádražního prostoru v oblasti původní výpravní budovy rovněž navazují 

na již navržené úpravy (jenž jsou popsány v kapitole 4.1 Úprava stávajícího přednádraží). 

Změnou oproti předchozí variantě je zde zrušení dvou vyhrazených parkovacích stání. Ta byla 

zrušena, jelikož se jednosměrnost ulice v její severní části otočila a vyhrazený pruh pro cyklisty 

je tak veden podél celé její západní strany. Nebylo tedy možné zachovat bezpečnostní odstup 

mezi cyklisty a parkujícími vozidly. 

Podél západní strany trati je v severní části železniční stanice cyklostezka ukončena 

a napojuje se na společnou stezku pro chodce a cyklisty. 
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Obrázek 40 Nové přednádraží – varianta 2 – střední část [vlastní tvorba] 

Oblast stávajícího přednádraží 

Řešení oblasti stávajícího přednádraží je v obou variantách totožné. 

Sever 

Jak již bylo zmíněno v popisu střední části 2. varianty, jednosměrná ulice situovaná 

na severním konci nádraží, tedy větev E2, směřuje na západ (od ulice Nová Nádražní). 

Její protipól v tomto případě rovněž tvoří severněji (o tři pilíře) situovaná větev E1, 

která je jednosměrná směrem k ulici Nové Nádražní. Obě tyto komunikace mají šířku 5 m. 

Na severněji položené komunikaci jsou navržená šikmá parkovací stání. Polohy a uspořádání 

povrchových parkovišť, nacházejících se mezi mostními pilíři, zůstávají stejné 

jako v 1. variantě. 

Stávající parkoviště na ulici Nádražní je zrušeno a nahrazeno plochou určenou pro odstav 

vozidel VHD. Jsou zde navržena celkem tři odstavná autobusová stání délky 19 m a pruh 

umožňující volný průjezd. Oblast autobusových stání je následně napojena na ulici Nová 

Nádražní. V místě tohoto napojení se nachází rovněž napojení na původní ulici Nádražní. 
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Celá ulice Nádražní (vyjma severního slepého konce) je jednosměrná směrem na sever. 

Podél západní strany vozovky je proto navržen vyhrazený pruh pro cyklisty šířky 1,50 m. 

 

Obrázek 41 Nové přednádraží – varianta 2 – severní část [vlastní tvorba] 

Ulice Ostravská 

Ve 2. variantě celkového řešení nového přednádražního prostoru nedošlo na ulici Ostravská 

k žádné změně oproti předchozí variantě. Detailní popis této části řešené oblasti se nachází 

v popisu 1. varianty návrhu nového přednádraží. 
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4.4 Srovnání variant návrhů nového přednádraží 

Opět byla pro přehledné srovnání obou variant vytvořena následující tabulka. Shodné části, 

tedy oblast před původní výpravní budovou (ulice Školská a 5. května) a ulice Ostravská, 

nejsou do srovnání variant zahrnuty, jelikož jsou jejich navržená řešení shodná. 

 Varianta 1 Varianta 2 

Počet autobusových 
stání 

7 (1 výstupní, 3 odstavná, 
1 nástupní, 2 

nástupní/výstupní) 

5 (3 odstavná, 2 
nástupní/výstupní) 

Počet parkovacích stání 
v řešené oblasti 

121 87 

Parkovací dům Ano Ano 

Stávající parkoviště Zachováno Zrušeno 

Větev B Vozovka Cyklostezka 

Přivedení cyklistů 
k cyklověži 

Ano Ano 

Vjezd a výjezd z Penny 
marketu 

rozdělené sjednocené 

Tabulka 4 Srovnání variant návrhu nového přednádraží [vlastní tvorba] 

Součástí výkresů všech variant (úprav stávajícího i návrhu nového přednádraží) jsou rovněž 

ke každé variantě zvlášť vypracovány i situační výkresy návrhu dopravního značení v celém 

řešeném území. Dále byla všechna řešení prověřena obalovými křivkami a kritická místa 

také rozhledovými poměry tak, aby byla zajištěna co největší funkčnost všech navržených 

řešení. 

4.5 Alternativní řešení oblasti stávajícího přednádraží 

Mimo původní návrh řešení oblasti stávajícího přednádraží bylo navrženo 

ještě jedno její alternativní řešení. Jeho hlavní výhodou je zobousměrnění všech dotčených 

ulic vyjma jižní části ulice Nádražní, která je jednosměrná směrem na sever. Nevhodné křížení 

týkající se především ulic Školská a 5. května bylo řešeno pomocí miniokružní křižovatky 

o průměru 18 m. Ta obě ulice spojuje společně s ulicí Nádražní (severní i jižní části). 

Kromě těchto čtyř paprsků je na MOK navržen ještě paprsek pátý, sloužící výhradně 

pro cyklistickou dopravu. 
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Díky obousměrnosti ulic Školská a 5. května nebylo nutné navrhovat zvlášť infrastrukturu 

pro cyklisty. Jejich provoz bude vzhledem k předpokládaným nízkým intenzitám automobilové 

dopravy veden v hlavním dopravním prostoru společně s motorovými vozidly. 

Vzhledem k ostrému úhlu mezi ulicemi Školská a 5. května byla mezi těmito ulicemi navržena 

spojovací větev (tzv. bypass), která obě ulice propojuje a zároveň umožňuje odbočení z ulice 

5. května na ulici Školská. 

Toto alternativní řešení zároveň nabízí dostatek prostoru pro výsadbu nových stromů, 

které by podpořily charakter zklidněné oblasti. Hlavní nevýhodou tohoto návrhu oproti řešení, 

jenž je navrženo v obou variantách celého nového přednádražního prostoru, je úbytek 

parkovacích stání. Dalším záporem této varianty mohou být rovněž poměrně velké stavební 

úpravy, které by byly pro zřízení tohoto řešení nutné. Oblast přednádražního prostoru byla totiž 

v obou variantách primárně navrhována tak, aby došlo k co nejmenšímu počtu úprav mezi 

jejím řešením a řešením, jenž bylo navrženo v rámci úprav prostoru stávajícího přednádraží 

(kapitola 4.1 Úprava stávajícího přednádraží). 

 

Obrázek 42 Alternativní řešení oblasti stávajícího přednádraží [vlastní tvorba] 
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4.6 Variantní řešení ulice Ostravská 

Kromě dvou hlavních variant řešení celé oblasti přednádražního prostoru, byly dále 

vypracovány další tři podvarianty řešení ulice Ostravská. Jednotlivé podvarianty se liší 

na základě typu křižovatky, na kterou se oblast napojuje a na možnosti zřízení nové ČSPH. 

Další různá řešení ulice Ostravská vznikly ze dvou důvodů. Prvním z nich bylo variantní řešení 

křižovatky ulic Ostravská, Nádražní, Jiřická. Ta byla kromě návrhu okružní křižovatky řešena 

také jako průsečná a bylo tedy nutné prověřit, zda lze řešenou oblast napojit i na jiný druh 

křižovatky. Křížení těchto ulic bylo v obou variantách vypracováno ČVUT v Praze, fakultou 

dopravní. Druhým důvodem bylo vznesení požadavku (ze strany Knesl Kynčl architekti, s.r.o.) 

na zřízení nové ČSPH v místě před parkovacím domem. Stávající ČSPH s automyčkou podél 

severní strany ulice Ostravská by byla zrušena a nahrazena novou zástavbou tak, aby oblast 

lépe zapadala v rámci urbanistického řešení centra Milovic. 

4.6.1 Průsečná křižovatka 

Ve variantě s průsečnou křižovatkou je oproti prvotnímu návrhu především rozdíl v uspořádání 

ulice Ostravská v místě křižovatky s ulicí Jiřickou, kde bylo nutné přidat odbočovací pruh 

pro levé odbočení směrem na tuto ulici. Drobná změna je rovněž na konci ulice Nádražní, 

kde došlo ke zrušení kolmých parkovacích stání. Dále je z důvodu nedostatečných 

prostorových možností posunuta sjezdová rampa pro cyklisty a vozovka je v místě vjezdu 

na soukromý pozemek p.č. 1749/100 zúžena na 4 m. 

Zbylé řešení ulice Ostravské v případě průsečné křižovatky je totožné, jako v předchozím 

případě okružní křižovatky. Kromě již zmíněné výjimky přidaného vyhrazeného levého 

odbočovacího pruhu zde došlo rovněž k mírnému stranovému posunu (směrem na sever) 

společné stezky pro chodce a cyklisty. 

Poslední, nikoliv však zásadní rozdíl je v mírném stranovém posunutí vozovky na ulici 

Nová Nádražní. 
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Obrázek 43 Variantní řešení ulice Ostravská – průsečná křižovatka [vlastní tvorba] 

4.6.2 Okružní křižovatka s ČSPH 

V této variantě dochází ke kombinaci návrhu křížení ulic Ostravská, Nádražní a Jiřická 

ve formě okružní křižovatky a vybudování nové ČSPH situované před parkovacím domem. 

Díky poloze ČSPH je ulice Ostravská v úseku mezi tímto objektem a průsečnou křižovatkou 

ulice Ostravská s větvemi D a F jednosměrná směrem na západ. Šířka jízdního pruhu 

činí 3,25 m. Provoz v areálu ČSPH je jednosměrný. Vjezd je umístěn v blízkosti vjezdu 

do parkovacího domu a slouží k němu odbočovací pruh o šířce 4 m. Výjezd z ČSPH 

je pak umožněn pouze ve směru k OK. 

Podél ulice Ostravská je navrženo 6 podélných parkovacích stání vedle nichž se nachází nový, 

dvoumetrový chodník. 

Z důvodu zjednosměrnění úseku ulice Ostravská bylo nutné zobousměrnit komunikaci 

na větvi D vedoucí od železniční stanice. Šířka této vozovky činí 6 m (3 m pro každý JP). 

 

Obrázek 44 Variantní řešení ulice Ostravská – okružní křižovatka s ČSPH [vlastní tvorba] 
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4.6.3 Průsečná křižovatka s ČSPH 

U varianty Ostravské ulice s ČSPH a průsečnou křižovatkou je oproti minulé variantě (s OK) 

přidán pouze levý odbočovací pruh na ulici Jiřická. Díky tomu došlo k rozšíření ulice Ostravská 

o jeden JP. Zbylé úpravy jsou totožné s předchozími variantami (OK s ČSPH, průsečná 

křižovatka). 

 

Obrázek 45 Variantní řešení ulice Ostravská – průsečná křižovatka s ČSPH [vlastní tvorba] 

Všechny tyto tři variantní řešení ulice Ostravská a její křižovatky s ulicemi Jiřická a Nádražní 

byly primárně vypracovány a napojeny na 1. variantu řešení přednádraží. Lze je ovšem 

bez větších úprav napojit i na řešení druhé. Z tohoto důvodu již výkresy těchto tří podvariant 

s napojením na druhé řešení přednádražního prostoru nebyly vypracovány. 

4.7 Soulad návrhů s územním plánem 

Zamýšlená oblast nového i stávajícího přednádraží je v souladu s platným územním plánem 

města Milovice [18]. 

Dotčená plocha se dle platného územního plánu nachází v polyfunkčním území. Především 

se pak řešená oblast vyskytuje na plochách dopravní infrastruktury (silniční a železniční), 

dále na ploše občanského vybavení (komerční zařízení plošně rozsáhlá) a v malé míře 

také na ploše veřejného prostranství (veřejná zeleň) [18]. 
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5 NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU 

Parkovací dům se nachází v severní části řešeného území, západně od železniční trati. 

Konkrétně se jedná o trojúhelníkovou oblast, která je ohraničena větvemi C, D a ulicí 

Ostravská. Parkovací dům by měl sloužit především cestujícím, kteří zde přestoupí 

na vlakovou či autobusovou linku VHD. Primárně bude tedy tento dům sloužit jako parkoviště 

typu P+R. Tato cílová skupina uživatelů byla vybrána záměrně ze 2 důvodů. První důvod 

je praktický, protože tím dojde k omezení pohybu vozidel individuální automobilové dopravy 

ve městě a jeho blízkém okolí. Zároveň tím klesne riziko nevhodného parkování a znemožnění 

průjezdu v oblasti přednádražního prostoru. Druhý důvod je čistě ekonomický. Parkování 

vozidel lze zpoplatnit, čímž lze při vhodném nastavení cenové politiky zajistit samofinancování 

provozu parkovacího domu a případně i částečnou návratnost vložené investice. 

Objekt parkovacího domu lze navrhnout rovněž podzemní. Jednotlivá patra domu 

by se tedy nestavěla na přízemní patro, ale pod něj. Tímto by došlo k zamezení vzniku 

výškové budovy v centru města. Cílem takovéto koncepce je vytvořit novou parkovací 

kapacitu, aniž by byl narušen ráz území. Architektonické ztvárnění viditelné části parkovacího 

domu není předmětem této práce a měla by mu být věnována patřičná pozornost v dalších 

stupních projektové dokumentace. Rozhodnutí o finální podobě parkovacího domu ovšem 

záleží na dotčených orgánech města. 

Předpokládané půdorysné rozměry parkovacího domu jsou 52,0 m x 40,8 m. Do této délky 

nebylo započítáno vjezdové/odjezdové zastřešení délky 6 m. Délka samotného přízemního 

patra včetně zastřešení tedy činí 58 m. Dům je tvořen dvoupruhovým vjezdem i výjezdem 

pro rychlejší odbavení vozidel. Vjezdy i výjezdy parkovacího domu jsou opatřeny 

automatickými závorami, které vjezd/výjezd do/z domu regulují. Tyto závory jsou zastřešeny. 

V přízemí parkovacího domu se nachází celkem 44 parkovacích stání, z nichž 8 stání 

je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází 

dvě rampy sloužící pro pohyb mezi jednotlivými patry domu a také základní sociální zařízení 

se schodištěm a výtahem. Poslední zmíněné části domu jsou situovány v jeho přední části 

uprostřed. Obě rampy jsou dlouhé 33 m. 

V patře parkovacího domu je navrženo 58 stání. Celková kapacita parkovacího domu je závislá 

na počtu jeho pater. S každým patrem roste jeho kapacita o 58 dalších míst. Je tedy nutné 

dimenzovat jeho kapacitu na základě předpokládané poptávky po parkovacích místech 

v oblasti. S každým přidaným patrem je zároveň zapotřebí zvětšit počet vyhrazených 

parkovacích stání tak, aby byla splněna norma ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel. 
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Rozměry jednotlivých parkovacích stání byly navrženy dle normy ČSN 73 6058 – Jednotlivé, 

řadové a hromadné garáže. Základní šířka parkovacího stání činí 2,5 m. Stání vyskytující 

se u sloupů jsou rozšířena na 2,65 m. Vyhrazená parkovací stání jsou široká 3,6 m. 

Délka všech stání je jednotná a činí 5 m. 

 

Obrázek 46 Návrh parkovacího domu [vlastní tvorba] 
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ZÁVĚR 

Přestupní uzly plní v dnešní době velmi důležitou funkci. Je proto klíčové navrhovat 

tyto terminály tak, ať vyhoví všem aktuálním standardům kvality dopravy. Jejich špatná 

provedení mají neblahý důsledek na společnost hned z několika důvodů. Jakmile nebudou 

cestující terminály, ať už z jakýchkoliv důvodů, používat, zvýší se počet konkurenční IAD, 

dojde ke zvýšení intenzit dopravy na místních komunikacích, budou vznikat kongesce, zhorší 

se kvalita ovzduší, zvýší se riziko dopravních nehod apod. Z těchto důvodu by měla 

být návrhům tohoto typu věnována velká pozornost a jejich zpracování by zároveň mělo 

být atraktivní pro širokou veřejnost, která by díky tomu tyto přestupní uzly hojně využívala. 

Jeden z těchto přestupních uzlů, jenž propojuje silniční a železniční dopravu, byl vypracován 

v této práci. 

Diplomová práce, jejímž hlavním úkolem byly návrhy přednádražních prostor, 

byla vypracována v několika kapitolách. Nejdříve bylo zaměřeno na město Milovice, 

ve kterém se řešená oblast nachází. Byly popsány širší vztahy s okolím města, 

ze kterých jednoznačně vyplývají hlavní dopravní směry v okolí. Popis města byl dále doplněn 

o charakteristiku obyvatelstva a také o jeho stručnou historii. Z těchto faktorů vzešlo najevo, 

že Milovice jsou velmi dynamicky se rozvíjejícím městem, které má velký potenciál 

stát se významnou lokalitou ve svém okolí. Následovala podrobná analýza stávající dopravní 

situace ve městě. Zaměřeno bylo na všechny dostupné druhy dopravy zvlášť a nechyběl 

rovněž popis pěších vazeb. Velmi důležitým faktorem zde byl popis VHD, která je v této práci. 

Ve druhé kapitole již došlo k samotnému popisu oblasti, ve které se řešené území nachází. 

Zde byl kladen důraz zejména na významné návštěvnické cíle v zájmové lokalitě, které mohou 

evokovat zdroj dopravy. Vypíchnut byl především nákupní park Milovice, který nabízí široký 

sortiment obchodů a služeb a v jehož blízkosti se dále nachází také obchody se smíšeným 

zbožím, jimiž jsou Tesco supermarket a Penny market. Dalšími významnými cíli dopravy 

je ŽST Milovice a městský úřad, jenž je situován na náměstí 30. června. 

Následoval popis stávajícího stavu, který byl rozdělen na dvě části. V první části došlo k popisu 

stávajícího přednádraží. Tento popis byl doplněn fotografiemi, které stávající stav graficky 

znázorňují. K jednotlivým fotografiím byla pro větší přehlednost přidána mapa zachycující 

přibližnou polohu místa, ze kterého byla fotografie pořízena. Při analýze stávajícího stavu 

bylo zaměřeno na stavební uspořádání dotčených ulic včetně jejich kvality povrchů. 

Druhá část popisu se týkala oblasti, ve které by mělo dojít k návrhu nových přednádražních 

prostor. Zde bylo rovněž popsáno stavební uspořádání jednotlivých ulic i kvalita jejich povrchů. 

K úplnosti popisu stávajícího stavu v oblasti byla doplněna analýza dopravních nehod 
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za posledních šest let. Z té vyplynulo, že od roku 2015 do současnosti zde došlo k celkem 

28 dopravním nehodám, z nichž většina se stala při nesprávném otáčení či couvání vozidla. 

Další kapitola pojednávala o nové plánované železniční trati, tzv. Všejanské spojce. 

Ta by měla vést z Lysé nad Labem přes Milovice do Čachovic, kde by se měla napojit 

na stávající trať vedoucí z Nymburku do Mladé Boleslavi. Všejanská spojka by tedy měla 

pomoct propojit hlavní město Prahu s Mladou Boleslaví a přispět tak ke vzniku nového 

železničního spojení, jenž již velmi dlouho chybí. Došlo by tak k výraznému odlehčení dálnice 

D10, která zmíněná města propojuje. 

Následně práce pokračovala návrhem nového řešení přednádražních prostor. Toto řešení 

bylo opět rozděleno do dvou částí. První část se zabývala úpravami stávajícího přednádraží 

do doby, než dojde k výstavbě Všejanské spojky. V části druhé bylo navrženo řešení nových 

přednádražních prostor po její výstavbě. Návrh úprav stávajícího přednádraží byl vypracován 

ve třech variantách. Všechny varianty si kladly za cíl splnit požadavky na počty autobusových 

stání i přivedení cyklistů k výpravní budově, v jejíž blízkosti bude v brzké době zřízena nová 

cyklověž. Pro srovnání jednotlivých variant byla vytvořena přehledná tabulka, která poukazuje 

na rozdílnosti mezi nimi. Návrh nového přednádraží byl rovněž vypracován ve variantách, 

konkrétně ve dvou. Zde je nutno podotknout, že tento návrh bylo zapotřebí koordinovat 

s dalšími navazujícími projekty v oblasti. Navazující projekt ulice Italská zpracovává firma 

Advisia, s.r.o., navazující projekt ulice Ostravská zpracovává ČVUT v Praze, fakulta dopravní. 

Posledním navazujícím projektem je urbanistický návrh centra Milovic, kterým se zabývá firma 

Knesl Kynčl architekti, s.r.o., se kterou byl návrh probírán tak, aby došlo k co největší shodě 

obou návrhů a mohly tak jednotlivé projekty na sebe navazovat. První návrh, jenž je rovněž 

preferován samotným autorem práce, nabízí větší množství autobusových i parkovacích stání. 

Je zároveň flexibilnější pro plánování autobusové dopravy do budoucna. 

Kromě toho také zachovává stávající parkoviště situované severně od nynější výpravní 

budovy. Druhý návrh preferuje více cyklistickou dopravu a pěší provoz. Celá západní strana 

podél ŽST Milovice je navržena výhradně pro nemotorovou dopravu. Klesl zde také počet 

parkovacích i autobusových stání. Počet autobusových stání ovšem i v této variantě splňuje 

stanovená kritéria. Pro přehledné porovnání variant byla opět vytvořena srovnávací tabulka. 

K jednotlivým variantám byly dále zpracovány podvarianty, které nabízí různá řešení 

uspořádání ulice Ostravská v závislosti na typu křižovatky ulic Ostravská, Jiřická a Nádražní 

a také na možnosti zřízení nové ČSPH. Variantní řešení zmíněné křižovatky bylo vypracováno 

fakultou dopravní na ČVUT. Požadavek na novou ČSPH byl vznesen ze strany firmy Knesl 

Kynčl architekti, s.r.o. Zároveň bylo navrženo ještě možné alternativní řešení stávajícího 

přednádraží po výstavbě Všejanské spojky. Řešení zapracovaná v hlavních variantách 

byla zaměřena na co nejmenší stavební úpravy, a proto zde byla snaha o minimální zásah 
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oproti návrhu úprav stávajícího přednádraží. Alternativní řešení však nabízí, dle autora, 

lepší využití daného území. 

Poslední kapitola pojednává o návrhu nového parkovacího domu, jenž je v obou variantách 

nového přednádraží zakomponován. Parkovací dům se dělí na přízemní podlaží, nabízející 

celkem 44 parkovacích míst, a patro, které je schopno pojmout až 58 vozidel. Počet pater 

parkovacího domu nebyl v práci stanoven. Toto rozhodnutí závisí na očekávané poptávce 

po parkovacích místech, která se dá bez potřebných průzkumů jen těžko odhadnout. 

Jednotlivé návrhy byly prověřeny vlečnými křivkami a rozhledovými poměry tak, 

aby došlo k prokázání jejich funkčnosti. Rovněž bylo dokázáno, že návrhy jsou v souladu 

s aktuálním územním plánem města. Konstrukční řešení komunikací nebylo z důvodu úrovně 

práce řešeno. Stejně tak i výškové řešení, jehož návrh závisí na geodetickém podkladu, 

který nebyl pro účely této práce vypracován. Návrhy jednotlivých konstrukčních vrstev 

zpevněných ploch i výškové řešení lze zpracovat v dalších případných stupních projektové 

dokumentace. 

Výkresové přílohy byly vypracovány pomocí softwaru AutoCAD 2021 od společnosti Autodesk. 

Pomocí softwaru Vehicle Tracking, jenž je od stejné společnosti, byly návrhy prověřeny 

vlečnými křivkami. Diplomová práce, včetně všech výkresových příloh, byla vypracována 

v souladu s aktuálně platnými normami a technickými podmínkami. 

Cílem této práce bylo přinést návrhy řešení úprav stávajícího a nového přednádražního 

prostoru v centru města Milovice. Návrhy byly vypracovány v několika variantách. Při návrzích 

byl kladen důraz na splnění všech předložených požadavků, aktuální standardy kvality 

dopravy, ale také na bezpečnost a plynulost dopravy v řešené lokalitě. Jednotlivé návrhy 

byly v průběhu vypracování podrobně konzultovány se zástupci města tak, 

aby došlo k zapracování všech požadovaných kritérií. Dle mého názoru bylo předem 

stanovených cílů v rámci této práce dosaženo a věřím, že celá tato práce bude pro město 

Milovice přínosná, jelikož předkládá funkční řešení celého řešeného území v centru města. 
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