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A. Úvod 

 Úvodní informace 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 

zpracovatele 

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 
4, Česká republika 

IČO: 47307218 

DIČ: CZ47307218 

Členové zpracovatelského týmu, 

jejich role a kontakty 

Ing. Adéla Krenková, vedoucí projektu, 608812360 

Ing. Jiří Hofman, zpracovatel ekonomické části 

Ing. Marek Šída, zpracovatel dopravního modelu 

Michal Prosek, zpracovatel dopravního modelu 

Ing. Jana Nejerálová, zpracovatel dopravního modelu 

Ing. Martin Hubáček, zpracovatel technické části 

Datum vypracování Listopad 2016 

 Základní informace o žadateli 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele 

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Jičín 
506 01 

IČ 00271632, DIČ CZ00271632 

Jméno, příjmení a kontakt na statutárního 

zástupce 
JUDr. Jan Malý, 493 545 100 

Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní 

osobu pro projekt 
Ing. Ondřej Bodlák, 493 545 150 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu 

ke způsobilým výdajům projektu (Ano x ne) 
Ano 

Název projektu 
Přestavba lokality autobusového nádraží, 

Studie proveditelnosti 

 Charakteristika projektu a území 

Místo realizace projektu je město Jičín. Stávající autobusové nádraží se nachází v oblasti 

centra, jihovýchodně od Valdštejnova náměstí. Nové hlavní nádraží je v nové poloze odsunuto 

do blízkosti železniční stanice, mimo centrální část města, avšak v docházkové vzdálenosti. 

Studie je zaměřena na přestavbu autobusového terminálu a jeho přemístění nebo částečné 

přemístění z centrální části města k železniční stanici. Studie proveditelnosti definuje 

3 varianty (1 variantu bez projektu a 2 projektové varianty) a posuzuje tyto varianty 

z hlediska: 

 dopravního modelu, 

 CBA analýzy, 

 MCA analýzy. 

Předmět studie proveditelnosti je návrh doporučení, identifikace rizik a vytvoření podkladu 

pro žádost IROP. 

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020, řeší zlepšení obslužnosti města 

(vhodnější napojení na železniční dopravu), negativní účinky hluku a upravuje a zlepšuje 

dopravu v klidu. 
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 Stávající stav 

V současné podobě má město Jičín jedno předimenzované autobusové nádraží a jednu 

vlakovou stanici. Autobusové nádraží je umístěno v centru města, jihovýchodně od 

Valdštejnova náměstí (přibližně 6 minut chůze). Vlaková stanice je situována také 

jihovýchodně od centra města, na hranici obytné a průmyslové části města. Vzdálenosti 

vlakové stanice od autobusového nádraží je přibližně 8 minut chůze. 

Obrázek 1 - Orientační situace, stávající stav 

 

 Cíle studie proveditelnosti 

Cílem studie je posouzení možnosti přemístění (či částečného přemístění) autobusového 

nádraží k železniční stanici. Posuzovány jsou dvě projektové varianty: 

 Varianta 1 

Tato varianta je zpracována na základě podkladů územní studie „Jičín – lokalita stávajícího 

nádraží“, KOTAS & PARTNERS, květen 2016. 

Varianta sleduje možnost přemístění stávajícího autobusového nádraží k železniční stanici 

a vytvoření tak plnohodnotného přestupního terminálu, s vybudováním záchytných parkovišť. 

Funkci stávajícího autobusového nádraží částečně zastupuje nově navržená zastávka 

hromadné dopravy se zázemím umístěná v ose nově přeložené ulice 17. listopadu. 

 Varianta 2 

Výchozím podkladem je bakalářská práce Nové autobusové nádraží v Jičíně, Zuzana 

Koňasová, FUA TUL. 

Je sledována možnost přemístění stávajícího autobusového nádraží k železniční stanici 

(zrušení stávajícího autobusového nádraží v centru města). 

Obě navrhované varianty svým zpracování odpovídají stupni urbanistické studie, tedy návrh 

řešení, bez detailního zpracování. 
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A.5.1 Sledované cíle 

Obě varianty sledují možnost zkvalitnění území v blízkosti centra, vymezení a stanovení 

nového prostoru pro zástavbu. Nové umístění nádraží také podpoří možnosti města rozvíjet 

se směrem na jihovýchod od centrálního prostoru města (historické centrum). Požadavky na 

umístění nového nádraží také musí splňovat kritérium pro vytvoření kvalitního a 

reprezentativního městského prostoru a s tímto požadavkem bude možné tako upravit i 

stávající prostor AUN. Zároveň bude možné efektivnější (městotvorné) využití prostoru 

stávajícího autobusového nádraží, který je těsně u historického centra města. Rozloha 

stávajícího autobusového je v současné době předimenzována a neodpovídá požadavkům ani 

na urbanistické řešení, na provozuschopnost či na bezpečnost dopravy. Stávající autobusové 

nádraží tak ve velké míře neplní svoji funkci. 

Současné nákladní vlakové nádraží je brownfieldem v bezprostřední blízkosti frekventovaných 

částí města a sousedící s jeho živým centrem. Této oblasti je nutno dát novou funkci, která 

zatraktivní celé město a podpoří jeho další rozvoj. Vhodné je tak adekvátně propojit tento 

dopravní uzel s ostatními druhy dopravy a s ostatními částmi města. 

Snahou je propojení terminálů autobusové, vlakové a místní dopravy v jeden funkční celek. 

Zlepšení dostupnosti pro cestující využívající autobusovou i železniční dopravu 

a zachování nebo zlepšení dostupnosti autobusové dopravy pro místní obyvatele. 

 Dodané podklady 

 Nové autobusové nádraží v Jičíně, bakalářská práce, Zuzana Koňasová, FUA TUL, 

2009. 

 Aktualizace modelu města Jičín a posouzení vlivu zprovozněných nových komunikací, 

CITYPLAN spol. s.r.o., 2011. 

 Platné jízdní řády autobusů a MAD (02/2016). 

 Dopravní simulace autobusové nádraží v Jičíně, AF-CITYPLAN s.r.o., 2016. 

 Územní studie, Jičín – lokalita stávajícího autobusového nádraží, Etapa 1. – 

Urbanistická koncepce, návrh lokalizace autobusového nádraží včetně vazeb v území, 

KOTAS & PARTNERS. 

 Územní studie, Jičín – lokalita stávajícího autobusového nádraží, Etapa 2. – Finální 

dopravně-územní studie, KOTAS & PARTNERS, 2016. 
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B. Technická část 

 Popis navrhovaných variant 

V rámci řešené koncepce připadají v úvahu dvě řešení. Buď ponechání stávající pozice 

nádraží, nebo přemístění nádraží k železniční stanici. Z územní studie Jičín – lokalita 

stávajícího autobusového nádraží, zpracované firmou KOTAS & PARTNERS, vyplynulo třetí 

řešení, které umožní využití obou přestupních lokalit a to s ohledem na potřeby města. 

B.1.1 Varianta bez projektu 

Vychází ze stávajícího stavu v podobě jednoho autobusového a jednoho vlakového nádraží. 

V této variantě je ponecháno stávající autobusové nádraží v blízkosti centra. Dochází 

k pravidelným údržbovým a opravným pracím. Zároveň však dochází ke změnám ostatní 

silniční sítě, které jsou popsány v kapitole C.3.4 Dopravní nabídka a možné úpravě 

autobusových spojů. 

Obrázek 2 - Orientační situace, stav 

 

B.1.2 Varianty s projektem 

V další části jsou popsány dvě projektové varianty, které již byly stručně v úvodní části 

dokumentu popsány. 

B.1.2.1 Varianta 1 

Hlavním rysem této varianty je rozdělení autobusového nádraží do dvou bodů. Tato nádraží 

však nebudou mít shodnou funkci, kdy by místo jednoho autobusového nádraží vznikala dvě, 

nýbrž o rozdělení jednoho dopravně svázaného nádraží do dvou lokalit, kde každá z lokalit 

plní jinou dopravní funkci v návaznosti na urbanistické vazby. 
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Obrázek 3 - Orientační výkres, varianta 1 

 

V lokalitě dnešního předimenzovaného autobusového nádraží vznikne zastávka hromadné 

dopravy s blízkou vazbou na centrum města. Zastávka bude záměrně zmenšena oproti 

dnešnímu stavu. Jeho primární funkcí bude nástup a výstup cestujících všech linek 

procházejícím Jičínem (regionální, městské). V této lokalitě by nedocházelo k ukončování 

linek, vyčkávání autobusů ani jejich odstavů či servisů. 

Při realizaci tohoto projektu je nezbytné upravit stávající komunikační síť dílčím přeložením 

ul. 17. listopadu a vybudováním nových okružních křižovatek (podrobněji popsané v kapitole 

B.6 Vyvolané investice). 

Služby pro cestující by měla zajistit hala výpravní budovy železniční stanice (toalety, 

občerstvení, prodej jízdenek, informace, čekárna). Služby pro řidiče, dispečerské centrum, 

provozní a technické zázemí lze umístit do bývalého nákladového nádraží, které musí projít 

stavební rekonstrukcí a architektonickou obnovou. 

B.1.2.2 Varianta 2 

Tato varianta uvažuje s přemístěním autobusového nádraží z centra k železniční stanici. 

V lokalitě stávajícího autobusového nádraží vznikne nový prostor pro urbanistický rozvoj 

města. 

Pro umístění nového nádraží byla využita část plochy nákladového nádraží omezená 

křižovatkou Riegrovy ulice s Fügnerovou, Českých bratří a ulicí Dělnickou, která slouží jako 

příjezd k železničnímu nádraží Jičín. Ze západu je plocha omezena zástavbou průmyslových 

hal. 
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Obrázek 4 - Orientační výkres, varianta 2 

 

Všechny autobusové linky budou vedeny do nového autobusového nádraží, které je v návrzích 

umístěno v blízkosti železniční stanice. Zde budou začínat či ukončovat svoji cestu ty linky, 

které mají v Jičíně svůj počátek či konec, tedy shodně, jak tomu je nyní v původním umístění. 

Zároveň by do tohoto místa zajížděly i průjezdné linky. Odehrávaly by se zde i všechny ostatní 

funkce, jako je odstávka autobusů, vyčkávání autobusů nebo jejich servis. 

Služby pro cestující (toalety, občerstvení, prodej jízdenek, informace, čekárna) budou 

zajištěny v hale výpravní budovy železniční stanice. 

Na místě budovy nákladového nádraží bude vystavěna nová budova, kde budou umístěny 

služby pro provoz autobusového nádraží (zázemí pro řidiče, dispečerské centrum, provozní a 

technické zázemí). 

 Provozní řešení 

V projektových variantách je přesunuto hlavní autobusové nádraží k železniční stanici, 

kde budou vykonávány všechny provozní a údržbové práce. Budou zde začínat a končit 

všechny linky, které nebudou průjezdné. V původní lokaci vznikne (ve variantě 1) zastávka 

hromadné dopravy, kudy bude projíždět většina linek. Nevyužitá plocha umožní rozvoj města 

a zkvalitnění prostředí v přímé blízkosti od centra. V případě varianty 2 dochází ke zrušení 

autobusového terminálu v blízkosti centra. 

B.2.1 Varianta 1 

Nově přemístěným autobusovým nádražím u železniční stanice budou vedeny všechny linky 

autobusové dopravy. Linky, které zde mají konečnou zastávku, budou využívat odstavné 

plochy navržené v blízkosti autobusového nádraží. Pro zázemí cestujících a provozu 

autobusového nádraží budou využity hala stávající železniční stanice a nově rekonstruovaná 

budova nákladového nádraží. 

V nové poloze v blízkosti centra Jičína bude fungovat zastávka pro hromadnou dopravu. 

Součástí tohoto terminálu bude zázemí pro odbavení cestujících (informační centrum 

s prodejnou jízdenek, čekárna, občerstvení). 
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B.2.1.1 Provozní uspořádání a kapacita nové zastávky 

o V hlavní urbanistické ose je situováno ostrovní nástupiště s halovým 

zastřešením s objízdným uspořádáním. Tři nácestná stání na každé straně 

nástupiště, celkem tedy 6 stání se vzájemně zaměnitelnými pozicemi příjezdu 

a odjezdu jednotlivých linek, z toho 2 stání s prostorovou rezervou pro kloubové 

autobusy nebo autobusy délky 15m. 

o Vybavenost pro cestující: vytápěná/klimatizovaná čekárna s rychlým 

občerstvením ve formě baru, veřejné toalety, informační centrum s prodejem 

jízdenek. 

o Parkoviště: 

 2x4 podélná stání pro taxi, 

 2x4 stání pro rychlé zastavení osobních vozů (K+R). 

B.2.1.2 Provozní uspořádání a kapacita terminálu Železniční nádraží 

Jedná se o kombinovaný koncový a nácestný terminál situovaný přímo v přednádražním 

prostoru železničního nádraží s kapacitou: 

o 2 příjezdová stání (v budoucnosti pro zprovoznění nového nadjezdu nad 

železniční tratí v prodloužení osy Dělnické ulice možno kombinovat i s funkcí 

nácestných stání). 

o 6 odjezdových stání s možností kombinace funkce nácestných stání 

u vybraných převážně dálkových linek, z toho 1 stání s prostorovou rezervou 

pro kloubové autobusy nebo autobusy s délkou 15 m. 

o 9 odstavných stání pro linkové autobusy, které jsou situovány přímo v provozně 

vyhrazené ploše terminálu. 

o 6 odstavných stání pro zájezdové autobusy, které jsou situovány mimo 

vyhrazenou plochu terminálu podél nově navrhované objízdné veřejné 

komunikace v přechodné časové etapě, a která budou následně přemístěna 

v cílovém stavu do prodloužené osy Dělnické ulice směrem k nově 

navrhovanému nadjezdu před železniční trať. 

o 4 odstavná stání po obou stranách Dělnické ulice (2+2). 

Vybavenost pro cestující: 

o Lehké halové zastřešení odjezdových stání a nástupišť v těžišti areálu 

terminálu. 

o Čekárna, občerstvení, restaurace, toalety, informační centrum a prodej 

jízdenek umístěný ve stávající odbavovací budově železničního nádraží, 

všechny služby budou sdruženy pro všechny cestující autobusové a železniční 

dopravy. 

Vybavenost pro řidiče a provozní zázemí bude soustředěno do původního objektu opuštěného 

nákladového železničního nádraží. 

Parkoviště: 

o 2 stání taxi přímo před průčelím výpravní budovy železničního nádraží. 

o 4 stání pro rychlé zastavení osobních vozů (K+R). 

o Záchytné parkoviště P+R v přechodné etapě situované v protilehlé pozici za 

nově navrhovanou objízdnou komunikací. 
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o Nový parkovací dům ve finálním stavu nahradí povrchové parkoviště na části 

jeho původní plochy. 

B.2.2 Varianta 2 

V nové lokalitě nádraží bude docházet k ukončování linek, vyčkávání autobusů, jejich odstavů 

a servisů. Budou zde začínat/ukončovat svoji cestu ty linky, které mají v Jičíně svůj počátek 

či konec. Zároveň by sem zajížděla i většina průjezdných linek, které by zde měly druhou 

nácestnou zastávku v kontaktu s železnicí. V tomto uzlu by se odehrávaly všechny ostatní 

funkce, jako odstávka autobusů, vyčkávání autobusů nebo servisu. 

B.2.2.1 Provozní uspořádání a kapacita 

Autobusové nádraží je navrženo jako dvoupodlažní, trojúhelníkového tvaru. Ve spodní úrovni 

jsou umístěny výstupní stání a parkovací plochy pro osobní automobily. V horní úrovni jsou 

umístěna odstavná a odjezdová stání autobusů. Na vjezdu na samotný terminál je navrženo 

mimoúrovňové křížení příjezdové a odjezdové komunikace. 

o 3 výstupní stání ve spodní úrovni, z toho 1 pro kloubový autobus 

o 13 odstavných stání v horní úrovni 

o 5 odjezdových stání v horní úrovni 

o Parkoviště ve spodní úrovni: 

 23 parkovacích stání, z toho 4 vyhrazená v západní části, napojené na 

ul. Dělnickou 

 39 parkovacích stání, z toho 6 vyhrazených v centrální části, napojené 

na průmyslový areál jižně od autobusového nádraží 

Zázemí pro cestující a dopravce je situováno ve východní části spodní úrovně autobusového 

terminálu. 

B.2.3 Linkové vedení VHD 

Realizací projektových variant dochází ke změně vedení některých linek v oblasti města Jičína. 

Uvažovaná vedení těchto linek jsou graficky znázorněná v přílohách tohoto dokumentu, 

(jedná se o pentlogramy z dopravního modelu) a jsou uvedeny pro všechny varianty (bez 

projektu i s projektem). 

Ve stávajícím stavu se v oblasti stávajícího nádraží pohybuje 326 spojů za den. V ulici 

17. listopadu v úseku severního vjezdu do stávajícího autobusového nádraží a OK (Popovická) 

se pohybuje 63 spojů za den. V úseku OK (Popovická) - Jižní napojení na stávající nádraží se 

pohybuje 10 spojů za den. V ulici 17. listopadu a Riegerova (v úseku napojení na stávající 

autobusové nádraží ke křížení s ulicí Dělnická) se pohybuje 268 spojů za den. V ulici Dělnické 

je intenzita 110 spojů za den. 

V případě projektové varianty 1 dochází ke snížení intenzit v oblasti stávajícího autobusového 

nádraží o 126 spojů za den. V ulici 17. listopadu v úseku severního napojení s OK (Popovická) 

dochází ke zvýšení spojů o 14 za den. V ulici 17. listopadu a Riegrova v úseku od stávajícího 

autobusového terminálu k ulici Dělnická dochází ke snížení o 109 spojů za den. Naopak v ulici 

Dělnické nastane navýšení intenzity o 254 spojů za den. 

U projektové varianty 2 dojde k podobným změnám. V oblasti stávajícího terminálu se sníží 

intenzita o 326 spojů. V ulici 17. listopadu v úseku severního napojení s OK (Popovická) 

dochází ke zvýšení spojů o 64 za den. V úseku OK (Popovická) - Jižní napojení na stávající 
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nádraží se zvýší počet spojů o 235. K mírnému snížení dojde v ulicích 17. listopadu a 

Riegerova (o 23 spojů za den). V ulici Dělnické se zvýší počet spojů o 396 za den. 

Tabulka 1 - Počet spojů VHD dle úseků 

Úsek Stav Varianta 1 Varianta 2 

17. listopadu (severní 

vjezd – OK Popovická) 
63 77 127 

17. listopadu (OK 

Popovická – OK Dělnická) 
268 159 245 

Dělnická 110 364 506 

 Napojení na okolní silniční infrastrukturu 

Přemístění hlavního autobusového nádraží do nové lokace způsobí další změny v okolní 

dopravní síti. Převážně se jedná o přestavby navazujících křižovatek na okružní. V další 

kapitole jsou tedy popsány všechny předpokládané změny v silniční síti, které jsou vyvolány 

uvažovaným projektem. 

Pro variantu Bez projektu je uvažován stávající stav, bez dalších vyvolaných investic. 

B.3.1 Varianta 1 

Stávající autobusové nádraží je napojeno na okolní komunikace: Ze západu a z jihu na ul. 

17. listopadu, z východu na Jungmannovu ulici. 

Nová zastávka v centru bude umístěna v ose přeložené ul. 17. listopadu mezi nově 

vybudovanými okružními křižovatkami s Šafaříkovou a Popovickou ulicí. Okružní křižovatky 

umožní oddělení autobusové dopravy a její vedení v centrální části ul. 17. listopadu. Ostatní 

automobilová doprava bude vedena po okrajích této komunikace. 
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Obrázek 5 – Zastávka hromadné dopravy 

 

V oblasti stávajícího autobusového nádraží vznikne nová plocha pro další rozvoj města. Hlavní 

autobusový terminál bude umístěn v přednádražním prostoru železniční stanice. Na 

komunikační síť bude napojen přes stávající ul. Dělnickou v místě stávající průsečné 

křižovatky ul. Dělnická – Riegrova - Fügnerova – Českých bratří, která bude přestavěna na 

čtyřramennou okružní křižovatku. 

V jižním směru od nového hlavního autobusového nádraží bude v roce 2030 zprovozněna 

„propojka“ se stávajícím obchvatem města (více v kapitole B.7 Navazující investice). 

Zdroj: Územní studie, Jičín – lokalita stávajícího autobusového nádraží, KOTAS & PARTNERS, 2016   © TopGis, s.r.o. 
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Obrázek 6 – Hlavní autobusový terminál 

 

  

Zdroj: Územní studie, Jičín – lokalita stávajícího autobusového nádraží, KOTAS & PARTNERS, 2016   © TopGis, s.r.o. 
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B.3.2 Varianta 2 

Stávající průsečná křižovatka ul. Riegrova – Dělnická – Českých bratří - Fügnerova bude 

přestavěna na čtyřramennou okružní křižovatku. 

 Uzemní plán 

V této kapitole je uvedeno a popsáno posouzení variant z hlediska souladu s Územním plánem 

Jičín. Popis je vytvořen pro všechny uvažované varianty. 

B.4.1 Stávající stav 

Stávající autobusové nádraží je umístěno v plochách v územním plánu SC – plochy smíšené 

centrální 

o Hlavní využití: 

- Plochy zahrnující různorodou skladbu činností a dějů a zařízení občanského 

vybavení místního, celoměstského a nadměstského významu, dále zařízení 

podnikatelských aktivit a bydlení. 

o Přípustné využití: 

- Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, bytových domů, rodinných 

domů. 

- Pozemky staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury a dopravního 

vybavení. 

- Pozemky veřejných prostranství. 

- Pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň 

zahrad, izolační, liniová). 

o Podmíněně přípustné využití: 

- Pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým 

zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území (např. nerušící výroba a služby) a které 

svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

Platný územní plán navrhuje autobusové nádraží do nové lokality k železniční 

stanici. 

B.4.2 Varianta 1 

Zastávka hromadné dopravy je umístěna v plochách označených v územním plánu DS – 

Plochy dopravní infrastruktury, silnice I., II. a III. třídy, pro které jsou stanoveny podmínky 

pro využití ploch: 

o Hlavní využití: 

- Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu 

řešeného území dopravní infrastrukturou. 

o Přípustné využití: 

- Činnosti a děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení 

na stávající komunikace – silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a další 

terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti přívalovým dešťům 

apod. 
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- Zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla 

- Zařízení technické infrastruktury 

- Plochy pro ochrannou a izolační zeleň, krajinná zeleň 

- Nezbytné asanační úpravy 

- Veřejná a izolační zeleň, liniová zeleň (stromořadí, aleje) 

o Podmíněně přípustné využití: 

- Budování inženýrských sítí a účelových komunikací před realizací záměru za 

podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou plochou 

- Účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty 

- ČSPH včetně doprovodných funkcí, pokud svým provozováním a technickým 

zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území 

Všechna ostatní využití jsou nepřípustná. Zastávka hromadného dopravy se zázemím je v 

souladu s územně plánovací dokumentací. 

Terminál autobusového nádraží (železniční stanice) je umístěn v plochách označených 

v územním plánu DV – Plochy dopravní infrastruktury, zařízení pro dopravu a U – Plochy 

veřejných prostranství, náměstí ulice. 

Pro plochy dopravní infrastruktury, zařízení pro dopravu – DV, jsou stanoveny podmínky pro 

využití: 

o Hlavní využití: 

- Plochy zahrnují zpravidla pozemky odstavných a parkovacích stání, 

hromadných a řadových garáží a dopravních zařízení 

o Přípustné využití: 

- Odstavné a parkovací plochy, hromadné a řadové garáže 

- ČSPH včetně doprovodných funkcí 

- Dopravní terminály, zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, 

motoresty 

- Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 

veřejných prostranství 

- Objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například veřejné 

WC, kiosky apod. 

- Veřejná a izolační zeleň, liniová zeleň (stromořadí, aleje) 

o Podmíněně přípustné využití: 

- Odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily v případě, že svým 

provozováním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 

kvalitu prostředí souvisejícího území 

Umístění terminálu autobusové dopravy je v tomto území přípustné. 

Pro plochy veřejných prostranství, náměstí ulice – U, jsou stanoveny podmínky pro využití 

ploch: 

o Hlavní využití: 
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- Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají 

bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a 

zastavitelných plochách 

o Přípustné využití: 

- Náměstí, návsi, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, 

zastávky a zálivy hromadné dopravy 

- Veřejná zeleň, izolační zeleň, liniová zeleň 

- Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, cyklistické stezky 

o Podmíněné využití: 

- Zařízení a aktivity připívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i 

odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, 

občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod.), za 

podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu 

a charakteru daného území. 

Návrh autobusového terminálu částečně zasahuje do ploch veřejného prostranství, ale 

zachovává funkci tohoto prostoru jako náměstí a není v rozporu s funkčním využitím této 

plochy. 

B.4.3 Varianta 2 

Terminál autobusového nádraží je umístěn v plochách označených v územním plánu jako DV 

– Plochy dopravní infrastruktury, zařízení pro dopravu, který je podrobněji popsán výše. 

Umístění terminálu autobusové dopravy je v těchto plochách přípustné. Terminál svojí částí 

zasahuje i do ploch U - Plochy veřejných prostranství, náměstí ulice, jejichž funkčnost zásadně 

neomezuje. Návrh terminálu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 Odhad investičních a stavebních nákladů 

Jako podklad pro stanovení stavebních nákladů jednotlivých variant byly použity Cenové 

ukazatele ve stavebnictví 2015 a cenové databáze SFDI – Datová základna pro sestavení 

nákladů staveb z úrovně DÚR – aktualizace 2015 (zdroj www.sfdi.cz). 

Stavební náklady byly stanoveny s ohledem na poskytnuté podklady k jednotlivým záměrům, 

které jsou zpracovány v rozsahu urbanistické studie. 

V nákladech jsou zahrnuty položky nezbytné pro zajištění funkčnosti autobusového terminálu. 

Rozvoj okolních ploch, který umožní jednotlivé varianty, není v nákladech zahrnut. 

Součástí investičních nákladů jsou pak např. – kromě nákladů stavebních – i náklady nutné 

na zpracování projektové dokumentace, výkupy pozemků atd. 

Pro jednotlivé varianty jsou tedy investiční náklady stanoveny následovně. 

  

http://www.sfdi.cz/
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Varianta 1 

Celková cena stavebních nákladů je stanovena na 136,82 mil. Kč. 

Tabulka 2 - Odhad stavebních nákladů, varianta 1 

 
Výměra 

[m2, m3] 
Jednotková 
cena [Kč] 

Celková cena 
[mil. Kč] 

Vozovka – Komunikace II. třídy, kryt 
z kameniva obalovaného živicí 

17 000 1 450/m2 24,65 

Vozovka (barevný povrch) – Komunikace 

II. třídy, kryt z kameniva obalovaného 
živicí 

5 000 1 600/m2 8,00 

Odstavné a parkovací plochy – kryt 
dlážděný 

600 1 498/m2 0,90 

Chodníky – kryt dlážděný 16 500 1 567/m2 25,86 

Městská zeleň 1 275 250/m2 0,32 

Budova centrum konstrukce – budovy pro 
řízení, správu a administrativu 

700 6 201m3 4,34 

Zastřešení centrum – atypická nástavba 

na budovu terminálu, předpokládaná 
atypická prostorová příhradová 
konstrukce o mocnosti cca 150 cm, 
opláštěná shora a částečně ze spodu 
stavebním sklem, prosvícená 

1 450 19 600/m2 28,42 

Budova nádraží rekonstrukce – budovy 
pro řízení, správu a administrativu 

2 400 5 581/m3 13,39 

Zastřešení nádraží – atypická prostorová 

příhradová konstrukce o mocnosti cca 
200 cm s architektonickými prvky, včetně 
podpor, prosvícená 

1 300 23 800/m2 30,94 

Celkem SN   136,82 

 

Celková cena investičních nákladů je stanovena na 183,095 mil. Kč včetně rezervy a bez 

DPH. 

Tabulka 3 - Odhad investičních nákladů, varianta 1 

Popis Cena v mil. Kč 

Přípravná a projektová dokumentace 5,473 

Zábory a nákupy pozemků 25,620 

Stavby a konstrukce 136,820 

Stroje a zařízení 0,000 

Technická asistence 1,000 

Technický dozor 0,500 

Celkové investiční náklady 169,413 

Rezerva 13,682 

Celkové investiční náklady vč. rezervy 183,095 

DPH 33,070 

Celkem s DPH 216,164 
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Varianta 2 

Celková cena stavebních nákladů je stanovena na 173,38 mil. Kč. Tato varianta je náročnější, 

jelikož se jedná o železobetonový skelet. Autobusové nádraží se realizuje ve dvou výškových 

úrovních. 

Tabulka 4 - Odhad stavebních nákladů, varianta 2 

 
Výměra 
[m2, m3] 

Jednotková 
cena [Kč] 

Celková cena 
[mil. Kč] 

Vozovka – Komunikace II. třídy, kryt 
z kameniva obalovaného živicí 

7 425 1 450/m2 10,76 

Chodníky – kryt dlážděný 8 365 1 567/m2 13,11 

Městská zeleň – zahrnuty terénní úpravy 8 600 350/m2 3,01 

Budova nádraží konstrukce – budovy pro 
řízení, správu a administrativu 

2 100 6 201m3 13,02 

Nádraží konstrukce – částečně otevřená 
želbet konstrukce skeletu 

34 000 3 200/m3 0,96 

Parkoviště konstrukce – částečně otevřená 
želbet konstrukce skeletu 

2 750 3 200/m3 108,80 

Zastřešení nádraží – makrolon ve dvou 
vrstvách, ocelová nosná konstrukce 

1 550 15 300/m2 23,72 

Celkem SN   173,38 

 

Celková cena investičních nákladů je stanovena na 224,773 mil. Kč včetně rezervy a bez DPH. 

Tabulka 5 - Odhad investičních nákladů, varianta 2 

Popis Cena v mil. Kč 

Přípravná a projektová dokumentace 6,935 

Zábory a nákupy pozemků 25,620 

Stavby a konstrukce 173,380 

Stroje a zařízení 0,000 

Technická asistence 1,000 

Technický dozor 0,500 

Celkové investiční náklady 207,435 

Rezerva 17,338 

Celkové investiční náklady vč. rezervy 224,773 

DPH 41,822 

Celkem s DPH 266,595 

 

Varianta 1 je cca o 38 mil. Kč (bez rezervy a bez DPH) méně nákladná. Na rozdíl od varianty 

2 se terminály realizují v jedné výškové úrovni. Stavba tedy bude technologicky i investičními 

náklady výhodnější. 
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 Vyvolané investice 

V rámci projektových variant je nutná úprava okolní dopravní sítě. Z výchozích materiálů, 

z kterých vychází projektové varianty, se dá shrnout následující: 

Pro variantu bez projektu je stávající stav vyhovující. V dokumentaci „Dopravní simulace 

autobusové nádraží v Jičíně, AF-CITYPLAN s.r.o., 2016“ jsou posuzované křižovatky (viz 

obrázek níže) hodnoceny a kapacitně vyhovují. 

Shodný zdroj dále posuzuje i variantu 1, kde již stávající uspořádání křižovatek nevyhovuje 

(viz následující obrázek). V této projektové variantě jsou první dvě okružní křižovatky 

součástí návrhu (jsou součástí terminálu) a jejich vybudování je tedy v projektové variantě 

nezbytné. Stávající okružní křižovatka (3) bude rekonstruována a upravena, dle kapacitního 

posouzení musí být zachován typ křižovatky (průsečná křižovatka nevyhovuje kapacitnímu 

posouzení). Stávající průsečná křižovatka (4) bude přestavěna na okružní. 

V projektové variantě 2 nebylo provedeno kapacitní posouzení místních křižovatek, avšak dá 

se předpokládat, že vyvolaná investice bude u průsečné křižovatky (4) – přestavba na 

okružní. Stávající okružní křižovatka bude opět zachována. 

Obrázek 7 - Vyvolané investice 

 

Zdroj: Územní studie, Jičín – lokalita stávajícího autobusového nádraží, KOTAS & PARTNERS, 2016 

 Navazující investice 

V podkladech, dle kterých byly definovány projektové varianty, jsou návrhy navazujících 

investic. Tyto stavby nejsou podmiňující pro realizaci projektových variant, avšak výrazně 

změní chování řidičů a uleví centrální části města. Jedná se o dvě možnosti vedení propojky 

na jihovýchodní část přeložky města. 

Možnost propojení obchvatu s ulicí Dělnickou 

Ulice Dělnická je ve stávajícím stavu rozdělená železniční tratí. Vzhledem k blízkosti 

železniční stanice a provozu na trati (i díky posuvným pohybům) je problematické 
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vystavění železničního přejezdu. Realizací propojky pod železniční tratí vznikne napojení 

na jihovýchodní obchvat města. 

Stávající mimoúrovňová křižovatka na obchvatu v současnosti umožňuje všechny 

křižovatkové pohyby, ale pro směr na Mladou Boleslav je umožněno pouze úrovňové levé 

odbočení z vedlejší komunikace na hlavní trasu. Toto řešení je z hlediska bezpečnosti 

nepřijatelné a proto bude ve výhledu nutné křižovatku upravit i s ohledem na kapacitní 

vytížení křižovatky (úrovňové levé odbočení snižuje kapacitu křižovatky). 

Tato varianta je součástí  územního plánu města. Není realizovatelná pro projektovou variantu 

2. 

Možnost propojení obchvatu z OK Riegerova–Dělnická–Českých bratří–Fügnerova 

Další varianta řešení není zcela vyřešena. Z dodaných podkladů je uvažováno s realizací 

okružní křižovatky v místě křížení 4, které je zobrazeno na obrázku výše. Poté bude vedena 

propojkou pod železniční tratí (zastávkou). 

S touto variantou je uvažováno v územním plánu ve formě územní rezervy (je nutná změna 

územního plánu). Toto propojení není omezeno žádnou zpracovávanou variantou. 
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C. Dopravní analýza území 

Cílem dopravní analýzy území je stanovení vstupních podkladů pro ekonomické hodnocení. 

Takové informace se týkají především dopravní situace v území, pohybu obyvatel v území 

a využití sledovaného území. 

 Dopravní průzkum pěších intenzit 

Jedním ze zdrojů informací o pohybu lidí ve sledované lokalitě je průzkum pěších intenzit. 

C.1.1 Důvody a cíle dopravního průzkumu 

Důvodem pro průzkum pěších intenzit je potřeba zjištění využití prostředků autobusové a 

vlakové dopravy v Jičíně a zjištění provázanosti využití těchto módů dopravy. Pomocí 

průzkumu pěších intenzit je možné určit, jaké jsou hlavní směry, kterými se vydávají cestující 

po příjezdu autobusem nebo vlakem. Pak je možné následně posoudit, do jaké míry jsou 

cestující závislí na vzájemné poloze autobusového a vlakového nádraží. 

C.1.2 Popis dopravního průzkumu 

Dopravní průzkum pěších intenzit byl proveden v úterý 20. září 2016, v době ranní dopravní 

špičky od 7:30 do 11:00 a v době odpolední dopravní špičky od 13:30 do 17:00. 

Průzkum byl proveden pomocí 4 sčítačů, kteří sledovali pohyb cestujících na autobusovém a 

vlakovém nádraží. Vzhledem k převažujícímu počtu příjezdů autobusů byl zvolen postup, kdy 

2 sčítači docházeli na vlakové nádraží pouze v době příjezdu vlaku a v mezidobí byli 

nápomocni sčítačům na autobusovém nádraží. 

Sčítači na vlakovém nádraží zachytili po příjezdu vlaku počet vystupujících cestujících a dále 

sledovali, jakým směrem se tito cestující ubírají. Rozlišení směrů proudů cestujících bylo 

expertně stanoveno na cestující, kteří: 

 přestupují na jiný vlakový spoj, 

 čekající před budovou vlakového nádraží na spoj místní autobusové linky, 

 jdou směrem do průmyslové zóny, 

 jdou na autobusové nádraží, 

 jdou směrem do centra města (směr Valdštejnovo náměstí), 

 jdou jiným směrem (např. do nákupní zóny). 

Sčítači na autobusovém nádraží zachytili po příjezdu autobusu počet vystupujících cestujících 

a dále sledovali, jakým směrem se tito cestující ubírají. Rozlišení směrů proudů cestujících 

bylo obdobně stanoveno na cestující, kteří:  

 přestupují na jiný autobusový spoj, 

 jdou směrem do průmyslové zóny, 

 jdou směrem na vlakové nádraží, 

 jdou směrem do centra města (směr Valdštejnovo náměstí), 

 jdou jiným směrem (např. do nákupní zóny). 

C.1.3 Výsledky dopravního průzkumu 

V následující tabulce jsou zaznamenány údaje, které zachytili sčítači na vlakovém nádraží. 

Příjezd vlaků v 13:24 a 16:24 se sčítačům nepodařilo zachytit, protože vlak přijel dříve, nežli 

se sčítači přesunuli z autobusového na vlakové nádraží. Celkem byl tedy zaznamenán výstup 
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239 cestujících, z nichž největší část směřovala do centra města (100 osob), dále pak do 

ostatních nespecifikovaných směrů (např. do nákupní zóny) směřovalo 75 osob. Přechod na 

autobusové nádraží vykonalo 35 osob, 13 osob směřovalo do průmyslové části města a 11 

osob přestoupilo na jiný vlak. Na místní autobusovou linku vyčkalo před budovou železniční 

stanice pouze 5 osob. 

Celkově lze říci, že v dopolední dopravní špičce dorazilo vlakem do města více lidí (158 osob), 

nežli v odpolední špičce (81 osob). 

Tabulka 6 – Záznam výsledků, příjezdy vlaků 

Příjezd 
vlaku 

Výstup 
Přestup 
na vlak 

Bus u 
žel. st. 

Průmysl. 
zóna 

Autobus. 
nádraží 

Centrum Ostatní 

7:16 61 2 1 10 3 35 10 

7:23 38 0 1 0 20 5 12 

8:24 17 2 0 0 0 11 4 

8:30 17 2 0 0 6 7 2 

9:29 8 1 0 0 3 3 1 

9:24 11 0 0 0 1 3 7 

10:30 6 2 0 0 0 1 3 

13:29 2 0 0 1 0 1 0 

13:31 14 1 2 0 0 3 8 

13:24 - - - - - - - 

14:29 7 0 0 1 0 4 2 

14:30 9 0 0 0 0 4 5 

14:24 7 0 1 1 0 1 4 

15:29 8 0 0 0 1 3 4 

15:33 5 1 0 0 0 2 2 

15:24 9 0 0 0 0 4 5 

16:24 - - - - - - - 

16:29 9 0 0 0 1 7 1 

16:32 11 0 0 0 0 6 5 

Celkem 239 11 5 13 35 100 75 

 

Sčítači na autobusovém nádraží zaznamenali příjezd 87 autobusových spojů, ze kterých 

vystoupilo celkem 900 osob. Spoje, které byly uvedeny v jízdním řádu, ale nejsou v průzkumu 

zaznamenány, buď na autobusové nádraží nedorazily, nebo se je nepodařilo sčítačům 

zachytit, určit a zapsat. 

V dopolední špičce přijelo do Jičína autobusem 548 osob, v odpolední špičce 352 osob. Nejvíce 

osob (celkem 587) směřovalo z autobusového nádraží směrem do centra města. 154 osob se 

vydalo ostatními nespecifikovanými směry, především do oblasti nákupní zóny, 80 cestujících 

přestoupilo na jiný autobusový spoj a 42 osob zamířilo směrem k vlakovému nádraží. 

Celkem 37 osob se vydalo do průmyslové oblasti města. 
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Tabulka 7 – Záznam výsledků, příjezdy autobusů 

Příjezd 
bus 

Odkud-Kam Výstup 
Přestup 
na bus 

Prům. 
zóna 

Vlakové 
nádr. 

Centrum Ostatní 

7:20 Sobotka-Jičín 23 0 0 0 15 8 

7:20 N. Bydžov-Jičín 50 3 4 0 43 0 

7:20 L. Bělohrad-Jičín 50 0 3 0 37 10 

7:23 Semily-Jičín 23 0 0 0 19 4 

7:23 HK-Semily 44 5 10 0 29 0 

7:25 L. Bělohrad-Jičín 4 0 0 0 1 3 

7:30 Liberec-Jičín 10 4 3 0 3 0 

7:30 Podhradí-Jičín 20 0 0 0 20 0 

7:30 Vrchlabí-Praha - - - - - - 

7:32 Trutnov-Jičín 53 0 0 0 47 6 

7:33 Kyje -Jičín 20 0 0 0 20 0 

7:35 Holín-Jičín 1 0 0 0 1 0 

7:35 Jinolice-Jičín 5 0 0 0 5 0 

7:35 Dřevěnice-Jičín 13 0 0 0 12 1 

7:50 Kněžmost-Jičín - - - - - - 

7:50 Trutnov-Praha 5 0 0 0 4 1 

7:51 Železnice-Jičín 1 0 0 0 1  

7:58 Praha-Š. Mlýn 10 0 1 0 7 2 

8:07 Hlinsko-Liberec 13 0 0 0 11 2 

8:15 Libáň-Jičín 20 0 2 0 18 0 

8:20 N. Bydžov-Jičín - - - - - - 

8:25 N. Bydžov-Jičín 12 0 0 0 10 2 

8:26 Nová Paka- Jičín 5 0 0 0 5 0 

8:28 Semily-Jičín 7 1 1 0 3 2 

8:36 Hlinsko-Liberec 10 0 0 0 9 1 

8:41 Š. Mlýn-Praha 11 3 0 0 7 1 

8:50 Teplice-Polička 10 0 0 0 10 0 

8:55 Praha-Rokytnice 4 0 0 0 2 2 

8:55 Běchary-Jičín 13 1 0 0 8 4 

9:15 Libáň-Jičín 13 0 2 0 8 3 

9:20 L. Bělohrad-Jičín 8 0 0 0 5 3 

9:22 Liberec-Jičín - - - - - - 

9:23 V. Veselí-Jičín 16 0 1 2 9 4 

9:25 HK-Jičín 3 0 0 x 2 1 

9:26 Nová Paka- Jičín 5 0 0 1 3 1 

9:29 Trutnov-Praha 2 0 0 0 0 2 

9:30 Praha-Janské L. 4 0 0 0 2 2 

10:05 Praha-Š. Mlýn 7 0 0 0 6 1 

10:18 N. Bydžov-Jičín 20 0 5 0 11 4 

10:20 Holín-Jičín 1 0 0 0 1 0 

10:23 HK-Semily - - - - - - 

10:24 Janské L.-Praha 8 1 0 2 4 1 
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10:26 Trutnov-Jičín       

10:28 Semily-Jičín 13 0 0 4 8 1 

10:30 Liberec-Luhačov. 6 1 2 0 3  

10:30 Praha-Trutnov 5 0 0 0 2 3 

13:30 L. Bělohrad-Jičín 4 0 0 1 1 2 

13:30 Kopidlno-Jičín 6 0 0 0 6 0 

13:30 Praha-Jičín - - - - - - 

13:30 Újezd p. Tr-Jičín 3 0 0 1 2 0 

13:35 Újezd p. Tr-Jičín 14 0 1 0 11 2 

13:55 Hořice-Jičín 4 0 0 0 4 0 

13:55 HK-Jičín 11 0 0 2 8 1 

13:57 Nová Paka- Jičín 22 1 0 0 19 2 

13:58 Lomnice n/P-Jičín 8 1 0 0 3 4 

14:00 Kněžmost-Jičín - - - - - - 

14:05 Praha-Lomnice 5 0 0 0 3 2 

14:09 Janské L.-Praha - - - - - - 

14:13 Holín-Jičín - - - - - - 

14:15 N. Bydžov-Jičín 4 0 0 1 1 2 

14:17 Markvartice-Jičín 1 0 0 0 1 0 

14:22 Chomutice-Jičín 5 0 0 0 2 3 

14:23 Turnov-Jičín       

14:25 HK-Jičín 4 0 0 1 3 0 

14:25 Sobotka-Jičín 4 0 0 0 4 0 

14:25 Železnice-Jičín       

14:26 Trutnov-Jičín 31 15 0 0 5 11 

14:27 Semily-Jičín       

14:30 Újezd p. Tr-Jičín 4 1 0 0 2 1 

14:30 Praha-Š. Mlýn 4 0 0 1 2 1 

14:31 Vrchlabí-Praha 9 0 2 0 4 3 

14:35 Kopidlno-Jičín       

14:43 Libáň-Jičín 11 5 0 0 3 3 

14:43 L. Bělohrad-Jičín 1 0 0 0 1 0 

14:44 V. Veselí-Jičín 9 0 0 2 5 2 

14:53 Úlibice-Jičín 27 7 0 2 14 4 

14:55 Rokytnice-Praha 5 1 0 0 2 2 

14:57 Nová Paka- Jičín - - - - - - 

14:58 Semily-Jičín - - - - - - 

15:00 Praha-Jičín 11 4 0 0 4 3 

15:05 Liberec-Hlinsko 1 0 0 0 0 1 

15:05 HK-Jičín 11 2 0 4 4 1 

15:15 N. Bydžov-Jičín 10 3 0 0 6 1 

15:15 Libáň-Jičín 9 2 0 3 3 1 

15:20 M. Boleslav-Jičín 8 1 0 3 1 3 

15:22 Polička-Teplice 4 0 0 0 3 1 
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15:23 Liberec-Jičín, ž.s. 11 2 0 4 3 2 

15:25 Markvartice-Jičín 1 0 0 0 1 0 

15:27 Sobotka-Jičín 15 3 0 3 5 4 

15:28 Semily-Jičín - - - - - - 

15:28 Trutnov-Jičín - - - - - - 

15:30 Liberec-Jičín - - - - - - 

15:35 M. Boleslav-Jičín - - - - - - 

15:35 Liberec-HK - - - - - - 

15:35 Praha-Jičín - - - - - - 

15:40 Luhačov.-Liberec - - - - - - 

15:40 Holín-Jičín - - - - - - 

15:40 Praha-Vrchlabí 6 2 0 1 1 2 

15:42 Újezd p. Tr-Jičín - - - - - - 

15:44 Trutnov-Praha 8 3 0 1 3 1 

15:55 HK-Jičín 10 4 0 0 4 2 

15:58 Kyje-Jičín 7 2 0 0 3 2 

15:58 Semily-Jičín 3 0 0 0 1 2 

16:00 Chroustov-Jičín - - - - - - 

16:05 Liberec-Hlinsko - - - - - - 

16:05 Újezd p. Tr-Jičín - - - - - - 

16:14 Dřevěnice-Jičín 6 1 0 2 3 0 

16:15 Dětenice-Jičín 2 0 0 0 2 0 

16:15 L. Bělohrad-Jičín 10 1 0 1 5 3 

16:15 Praha-Jičín - - - - - - 

16:18 Libáň-Jičín - - - - - - 

16:20 N. Bydžov-Jičín - - - - - - 

16:20 Vrchlabí-Praha 4 0 0 0 3 1 

Celkem  900 80 37 42 587 154 

 

Z výsledků průzkumu pěších proudů je patrné, že lidé přijíždějící do města nejčastěji směřují 

do centra města, bez ohledu na to, zda přijedou autobusem nebo vlakem (41,8 % vlakových 

cestujících a 65,2 % autobusových cestujících). V tomto ohledu by tedy cestující nejvíce 

zasáhlo úplné zrušení současného umístění autobusového nádraží bez jakékoli náhrady. 

Autobusové nádraží má výhodnou polohu pro cesty do centra, a proto by zrušení tohoto 

dopravního uzlu a přesunutí k vlakovému nádraží způsobilo zhoršení dostupnosti centra 

většině cestujícím přijíždějících do Jičína. 

Mezi vlakovým a autobusovým nádražím vykonává pohyb 4,6 % autobusových cestujících a 

14,6 % vlakových cestujících. Nevyvážený poměr cestujících mezi módy může být způsoben 

například tím, že velké množství lidí přijíždějících autobusem zvolí před přímou cestou na 

vlakové nádraží možnost zastavit se cestou v obchodním středisku a teprve pak pokračovat 

na vlakové nádraží. Tomuto schématu pohybu odpovídá i nízká frekvence jízdy vlaků a tedy 

pravděpodobně zvýšená míra kombinování účelů cesty před přímou cestou na vlakové 

nádraží. 
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C.1.4 Výstupy pro ekonomické hodnocení 

V následujících tabulkách jsou uvedeny změny přestupních časů a vzdáleností, které vyplývají 

z variantních řešení. 

Současný stav 

Tabulka 8 - Přestupní časy a vzdálenosti z vlakového nádraží, současný stav 

Vlakové nádraží 
Přestup 
na vlak 

MHD u 
žel. st. 

Průmysl. 
zóna 

Autobus. 
nádraží 

Centrum Ostatní 

Počet [osob/den] 11 5 13 35 100 75 

Čas [min] 0 1 15 8 14 - 

Vzdálenost [m] 0 30 1 200 700 1 100 - 

Tabulka 9 - Přestupní časy a vzdálenosti z autobusového nádraží, současný stav 

Autobusové 
nádraží 

Přestup na 
BUS 

Průmyslová 
zóna 

Vlakové 
nádraží 

Centrum Ostatní 

Počet [osob/den] 80 37 42 587 154 

Čas [min] 0 13 8 6 - 

Vzdálenost [m] 0 1 000 700 450 - 

 

Varianta 1 

Časová úspora/ztráta oproti současnému stavu při přesunutí autobusového nádraží 

k vlakovému nádraží a při zachování přestupního uzlu v místě současného umístění 

autobusového nádraží. 

U skupiny cestujících mířících do centra města je uvažováno s převedením těchto cestujících 

na autobus v relaci hlavní autobusové nádraží – zastávka v centru, tím dochází k úspoře 

cestovní doby cca o 5 minut. Tato relace je obsluhována MHD již ve stavu, kterou ale tato 

skupina nevyužívá. V projektové variantě 1 dojde k výraznému posílení obsluhy této relace i 

regionálními a dálkovými autobusy. V případě ostatních skupin je mód dopravy zachován. 

Skupina osob, která se vydala v rámci průzkumu pěších do ostatních směrů, nebyla v rámci 

časových úspor a ztrát posouzena, protože nelze odhadnout do jakých částí města tito lidé 

směřovali. 

Tabulka 10 - Přestupní časy a vzdálenosti z vlakového nádraží, varianta 1 

Vlakové nádraží 
Přestup 
na vlak 

MHD u 
žel. st. 

Průmysl. 
zóna 

Autobus. 
nádraží 

Centrum Ostatní 

Počet [osob/den] 11 5 13 35 100 75 

Čas [min] 0 0 0 -7 -5 - 

Vzdálenosti [m] 0 0 0 -670 0 - 

Rozdíl [osobohod] 0 0 0 -4,08 -8,33 - 

Rozdíl [osobokm] 0 0 0 -23,45 0 - 
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Tabulka 11 - Přestupní časy a vzdálenosti z autobusového nádraží, varianta 1 

Autobusové 
nádraží 

Přestup na 
BUS 

Průmyslová 
zóna 

Vlakové 
nádraží 

Centrum Ostatní 

Počet [osob/den] 80 37 42 587 154 

Čas[min] 0 -2 -7 0 - 

Vzdálenosti [m] 0 -200 -670 0 - 

Rozdíl [osobohod] 0 -1,23 -3,50 0 - 

Rozdíl [osobokm] 0 -7,400 -23,450 0 - 

 

Při realizaci této varianty dochází ke zkrácení času i vzdálenosti přesunů mezi autobusovým 

a vlakovým nádražím. Zároveň dochází i ke zkrácení přesunu z autobusového nádraží do 

průmyslové zóny. Vzhledem k zachování možnosti výstupu v místě současného autobusového 

nádraží, není ovlivněn přesun cestujících autobusové dopravy do centra města. 

Varianta 2 

Časová úspora/ztráta oproti současnému stavu při přesunutí autobusového nádraží 

k vlakovému nádraží, bez náhrady v současném umístění autobusového nádraží. 

Skupina osob, která se vydala v rámci průzkumu pěších do ostatních směrů, nebyla v rámci 

časových úspor a ztrát posouzena, protože nelze odhadnout do jakých částí města tito lidé 

směřovali. 

Tabulka 12 - Přestupní časy a vzdálenosti z vlakového nádraží, varianta 2 

Vlakové nádraží 
Přestup 
na vlak 

MHD u 
žel. st. 

Průmysl. 
zóna 

Autobus. 
nádraží 

Centrum Ostatní 

Počet [osob/den] 11 5 13 35 100 75 

Čas [min] 0 0 0 -7 0 - 

Vzdálenosti [m] 0 0 0 -670 0 - 

Rozdíl [osobohod] 0 0 0 -4,08 0 - 

Rozdíl [osobokm] 0 0 0 -23,450 0 - 

 
Tabulka 13 - Přestupní časy a vzdálenosti z autobusového nádraží, varianta 2 

Autobusové 
nádraží 

Přestup na 
BUS 

Průmyslová 
zóna 

Vlakové 
nádraží 

Centrum Ostatní 

Počet [osob/den] 80 37 42 587 154 

Čas [min] 0 -2 -7 7 - 

Vzdálenosti [m] 0 -200 -670 670 - 

Rozdíl [osobohod] 0 -1,23 -4,90 68,48 - 

Rozdíl [osobokm] 0 -7,400 -28,14 393,29 - 

 

Při realizaci této varianty dochází ke zkrácení času i vzdálenosti přesunů mezi autobusovým 

a vlakovým nádražím. Zároveň dochází i ke zkrácení přesunu z autobusového nádraží do 

průmyslové zóny. Naopak v případě stejně nízkého zájmu o místní autobusové linky dojde 

k prodloužení pěšího přesunu z autobusového nádraží do centra města cca o 8 minut (650 m) 

oproti současnému stavu. Tato prodloužení navíc negativně ovlivní většinu cestujících 

autobusové dopravy (více než 65 % cestujících vystupuje na autobusovém nádraží a směřuje 

směrem do centra města). 
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Změna polohy autobusového nádraží se projeví i ve změně celkových osobohodin a 

osobokilometrů u cestujících, kteří Jičínem pouze projíždí. Vlivem přesunu terminálu se 

prodlouží u většiny autobusových linek jejich trasa i doba jízdy, což se u projíždějících 

cestujících projeví nárůstem ujeté vzdálenosti a zvýšením cestovní doby. Zvýší se tím celkový 

dopravní výkon v osobohodinách a v osobokilometrech. 

Vzhledem k tomu, že zpracovatel neměl k dispozici potřebná data o počtu cestujících, kteří 

přes autobusové nádraží pouze projíždí, nelze nárůst osobohodin a osobokilometrů vlivem 

přesunu terminálu vyčíslit. 

 Dopravní průzkumy v rámci zakázky Dopravní simulace 
autobusového nádraží v Jičíně (16-31-041) 

V rámci zakázky byl proveden křižovatkový průzkum na vybraných křižovatkách, průzkum 

pěších proudů na vybraných přechodech pro chodce a dopravní průzkum pomocí radaru. 

Směrové křižovatkové průzkumy byly provedeny na křižovatkách 17. listopadu x Popovická, 

okružní křižovatce 17. listopadu x Jungmannova x Riegrova x vjezd ke Kauflandu x vjezd k 

Lidlu a křižovatce Riegrova x Fügnerova x Českých bratří x Dělnická. V rámci tohoto průzkumu 

byla zjištěna intenzita a skladba dopravního proudu a směrování vozidel v křižovatkách. 

Průzkumy pěších proudů probíhaly na přechodu pro chodce v ulici 17. listopadu u 

autobusového nádraží. Objednatel dále poskytl data z průzkumu pěších proudů na přechodu 

pro chodce v ulici 17. listopadu u Obchodní akademie. 

Radarový průzkum byl proveden pomocí radarového snímače v ulici Popovická a u autobusové 

zastávky Jičín odb. mlékárny. 

Výsledky průzkumů jsou k dispozici v závěrečné zprávě této zakázky. 

 Dopravní model 

Jedním z podkladů pro ekonomické hodnocení je prognóza intenzit individuální dopravy na 

komunikační síti města Jičína. 

Pro vytvoření dopravního modelu a výpočet dopravního zatížení byl použit dopravně-plánovací 

software PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Použity byly programy VISEM® 8.10 pro 

modelování dopravní poptávky a VISUM® 14.00 pro zatěžování komunikační sítě. 

Program VISEM® je základní součástí programů PTV-VISION®, který je zaměřen na 

modelování přepravní poptávky. Vstupy do tohoto programu jsou: členění území do zón, 

demografické a aktivitní informace o jednotlivých zónách, vzory dopravního chování 

homogenních skupin obyvatelstva, rozhodovací algoritmy a nabídka dopravních sítí a 

dopravních služeb. Výstupem jsou matice dopravních objemů jízd v členění na osobní, lehká 

nákladní (hmotnost do 3,5 t) a ostatní nákladní vozidla (hmotnost nad 3,5 t). 

Program VISUM® je dalším programem z balíku PTV-VISION®, který zajišťuje přiřazení matic 

dopravní poptávky na parametrizované dopravní sítě. Přiřazování respektuje kapacitně závislé 

zatěžování, desítky iteračních kroků, síť definovanou uzly, spojnicemi, délkou, kategorií, 

kapacitou, výchozí rychlostí, křižovatkami, povolenými křižovatkovými pohyby a délkou 

zdržení. 

Program VISUM® umožňuje sledovat rozdíly v zatížení komunikační sítě pro různé varianty a 

různé časové horizonty. Výstupem je síť s ročním průměrem denních intenzit (RPDI). 
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C.3.1 Podklady pro vytvoření dopravního modelu  

Pro vytvoření dopravního modelu byly použity následující podklady: 

 Celostátní sčítání dopravy (ŘSD, 2010) 

 Směrový průzkum na hraničních přechodech (ŘSD, 2010) 

 Územní plán Jičín 

 Statistický lexikon obcí České republiky 2010 

C.3.2 Popis dopravního modelu 

Základ modelu komunikační sítě byl převzat z modelu individuální automobilové dopravy v 

celé České republice do podrobnosti silnic III. třídy a hlavních průjezdných komunikací ve 

městech, včetně základních silnic evropského významu v zahraničí, zpracovaný v rámci 

zakázky „Aktualizace kategorizace silniční sítě do roku 2040“. Tento model je průběžně 

aktualizován a používán pro potřeby ŘSD ČR, krajů a měst. 

Dopravní model intenzit automobilové dopravy zahrnuje kompletní komunikační síť a dopravní 

vztahy na území České republiky, včetně přeshraničních vazeb. 

Celý proces tvorby dopravního modelu se skládá ze čtyř kroků (tzv. čtyřstupňový model): 

1) Výpočet objemu zdrojové a cílové dopravy území 

2) Směrování přepravních proudů 

3) Dělba přepravní práce 

4) Přidělení zatížení na komunikační síť 

Dopravní model se skládá z modelu dopravní poptávky, který představují matice přepravních 

vztahů pro jednotlivé druhy dopravy a z modelu přepravní nabídky, který obsahuje 

parametrizovanou komunikační síť. 

Při zpracování této studie byla z celorepublikového modelu vyříznuta část sítě v rozsahu dle 

následujícího obrázku. V tomto dílčím modelu jsou prováděny další výpočty a analýzy. Tím, 

že dopravní model je zpracován na pozadí celorepublikového dopravního modelu, je možné 

ve výpočtech zohlednit změny intenzit na vstupujících komunikacích do „vyříznuté“ části sítě, 

které mohou být či budou způsobené dostavbou komunikační sítě na území celé České 

republiky. 
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Obrázek 8 – Rozsah dopravního modelu použitý pro studii 

 

Obrázek 9 – Dopravní model České republiky 

 

C.3.3 Dopravní poptávka 

Vstup dopravní poptávky z matic přepravních vztahů do sítě se odehrává pomocí napojení 

dopravních zón. Město Jičín je rozděleno na 42 dopravních zón na základě údajů ze 

Statistického lexikonu obcí České republiky podle základních sídelních jednotek (ZSJ). Navíc 

jsou zadány dopravní zóny pro vybraná nákupní centra. Rozvojové plochy dle územního plánu 

jsou představovány samostatnými dopravními zónami. 

Na území republiky je každá obec představována jednou dopravní zónou. Část dopravního 

modelu, použitá pro účely této studie, obsahuje celkem 846 dopravních zón. 

Vstup dopravní poptávky do řešeného území na hranicích „vyříznuté“ části sítě je zajištěn 

pomocí samostatných vstupních zón, které jsou napojeny na koncové body komunikační sítě. 

Objem generované dopravy a její směrování v těchto vstupních zónách vychází z intenzity 

dopravy na dané vstupující komunikaci, která je vypočtena z celorepublikového modelu. 
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Celorepublikový model obsahuje téměř 9 000 dopravní zón. 

Model dopravní poptávky obsahuje matice přepravních vztahů pro vnitrostátní dopravu a 

samostatné matice pro přeshraniční dopravu (vnější a tranzitní vztahy). 

Prognóza je vypočtena pro roky 2020, 2023, 2030, 2040 a 2049. Rozvoj města v těchto letech 

vychází z územního plánu dle předpokladu zastavěnosti jednotlivých lokalit. Seznam lokalit, 

se kterými je uvažováno v této studii, je uveden v následujících tabulkách, včetně 

předpokládaného uvedení do provozu. 

Z průmyslových ploch je ve studii uvažováno pouze s průmyslovou zónou č. 2 (viz obrázek), 

a to k roku 2025. Ostatní průmyslové zóny nejsou ve studii řešeny, jejich realizace je 

uvažována až na konci (1) resp. za dobou (3) ekonomického hodnocení. 

Obrázek 10 – Výhledové průmyslové zóny 

 

V níže uvedené tabulce jsou uvažované rozvojové plochy dle jejich označení s rokem 

zprovoznění. 
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Tabulka 14 – Uvažované rozvojové plochy 

Označení 
zóny 

Rok 
zprovoznění 

Označení 
zóny 

Rok 
zprovoznění 

Označení 
zóny 

Rok 
zprovoznění 

2-BR 2030 224-BR 2020 220-BH 2020 

8-BR 2040 225-BR 2020 221-BH 2020 

11-BR 2040 226-BR 2020 222-BH 2020 

12-BR 2040 341-BR 2020 238-BH 2030 

14-BR 2020 342-BR 2020 63-O 2030 

15-BR 2030 74-O 2030 65-O 2030 

16-BR 2030 214-O 2020 67-O 2030 

17-BR 2030 244-O 2020 73-O 2020 

18-BR 2020 99-VP 2030 243-O 2020 

19-BR 2030 102-VP 2020 245-O 2030 

20-BR 2030 104-VP 2020 319-O 2020 

27-BR 2030 105-VP 2020 90-SC 2030 

28-BR 2030 107-VP 2030 91-SC 2030 

33-BR 2030 121-SV 2020 267-SC 2030 

34-BR 2030 123-SV 2020 59-SO 2020 

38-BR 2030 126-SV 2020 61-SO 2020 

39-BR 2020 127-SV 2040 71-SO 2030 

50-BR 2030 132-SV 2030 242-SO 2020 

51-BR 2020 137-SV 2020 262-SO 2020 

54-BR 2030 138-SV 2030 76-DV 2016 

75-BR 2020 139-SV 2030 146-DV 2016 

79-BR 2020 140-SV 2030 150-DV 2030 

128-BR 2030 271-SV 2020 215-DV 2020 

210-BR 2020 23-BH 2030 112-SV 2030 

211-BR 2030 219-BH 2020 147-DV 2030 

 

C.3.3.1 Matice vnitřní republikové dopravy 

Matice byly vypočteny v programu VISEM® 8.1 na základě demografických údajů. Objem 

zdrojové a cílové dopravy v jednotlivých dopravních zónách je vypočten ze statistických údajů 

pro základní sídelní jednotky. Výchozími daty jsou celkový počet obyvatel, počet ekonomicky 

aktivních obyvatel, počet obyvatel do 14 let, počet pracovních příležitostí, atraktivita území, 

obchodní plochy atd. Směrování přepravních vztahů je vypočteno na základě řetězců aktivit 

(např. domov – zaměstnání – nakupování – domov, domov – škola – domov atd.) pomocí 

gravitačního modelu. Velikost přepravního vztahu mezi dvěma dopravními zónami závisí na 

disponibilitě zdrojové zóny (objem zdrojové dopravy), na atraktivitě cílové zóny (objem cílové 

dopravy) a vzdálenosti zdroje a cíle. 

Matice přepravních vztahů jsou děleny podle druhu vozidel na osobní, lehká nákladní 

(hmotnost do 3,5 t) a ostatní nákladní (hmotnost nad 3,5 t) bez autobusů hromadné dopravy. 

Pro dělbu přepravní práce není k dispozici přesná hodnota, neboť ve výpočtu je uvažováno 

pouze s individuální automobilovou dopravou. V programu VISEM byly vypočteny matice 

pouze pro individuální dopravu dle nastavených parametrů. 
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C.3.3.2 Matice přeshraniční dopravy 

Pro přeshraniční dopravu byly vytvořeny samostatné matice na základě směrového průzkumu 

na hraničních přechodech z roku 2010. Dělení podle druhu vozidel je stejné jako u vnitřní 

dopravy. 

Po výpočtu matic proběhlo přidělení přepravních vztahů na komunikační síť a výpočet zatížení 

komunikační sítě. Volba trasy mezi dvěma dopravními zónami se uskutečňuje na základě 

impedance (odporu) trasy, která závisí na jízdní době. Jízdní doba je závislá na zdržení při 

průjezdech křižovatkami a na jízdní rychlosti na trase, která je závislá na stupni saturace 

(poměr intenzity a kapacity). Kapacitně závislý výpočet tak po dosažení určité stupně saturace 

přiděluje vztahy na alternativní, méně zatížené trasy. 

Při výpočtu není uvažováno s vlivem zpoplatnění sítě dálnic, rychlostních silnic, ani dalších 

vlivů, jako např. v podobě regulace dopravy. 

Po výpočtu zatížení byla provedena kalibrace matic na hodnoty z celostátního 

sčítání dopravy ŘSD z roku 2010, na hodnoty intenzit automobilové dopravy na 

sledované síti v Praze (TSK, 2015) a na data ze smyčkových detektorů. 

C.3.4 Dopravní nabídka 

Pro vytvoření modelu dopravní nabídky je použit program VISUM®, který je součástí 

dopravně-plánovacího softwaru PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Program VISUM® 

pracuje na základě principů síťové analýzy. Síť je tvořena uzly a hranami (spojnicemi) 

představujícími komunikační síť. 

Pro každou spojnici jsou zadány následující parametry: 

 Typ komunikace 

o dálnice, silnice I., II. a III. třídy 

o funkční skupina (MK rychlostní, sběrné, obslužné) dle ČSN 73 6110 

 Maximální rychlost 

 Kapacita / 24 hod 

 Počet jízdních pruhů 

Uzly představující křižovatky nebo místa napojení dopravních zón mají následující parametry: 

 Typ křižovatky (světelně řízená, neřízená s / bez přednosti v jízdě, mimoúrovňová) 

 Zakázané pohyby v křižovatkách 

 Zdržení při průjezdu křižovatkou 

Komunikace v dopravním modelu jsou děleny podle typu na: 

 dálnice 

 silnice I. třídy (a průtahy) 

 silnice II. třídy (a průtahy) 

 silnice III. třídy 

 místní komunikace rychlostní (funkční skupina A) 

 místní komunikace sběrné (funkční skupina B) 

 místní komunikace obslužné (funkční skupina C) 
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Výhledová komunikační síť v jednotlivých letech je zprovozněna na základě předpokládaného 

harmonogramu výstavby dálnic, silnic a místních komunikací. 

Ve městě Jičín je uvažováno se zprovozněním následujících komunikací: 

 v roce 2020 

o Východní obchvat Jičína (silnice II/286) 

 v roce 2030 

o Propojení Luční – II/502 

o Propojení Dělnická – přednádraží 

V roce 2030 je vytvořena alternativní varianta bez propojení Dělnická – přednádraží za účelem 

analýzy dopadu zprovoznění této propojky na dopravní intenzity na území města. 

I když výstavbou nového autobusového terminálu dojde k drobným změnám na komunikační 

síti, tak vliv těchto změn bude zanedbatelný a intenzity dopravy budou stejné ve variantě 

s novým terminálem i ve variantě bez projektu. 

Obrázek 11 – Výhledová komunikační síť v Jičíně 

 

Mimo město Jičín je komunikační síť zprovozněna dle následujícího harmonogramu: 

 V roce 2020 

o I/16 obchvat Nové Paky 

o D11 Praskačka – Kukleny 

 V roce 2023 

o D11 Hradec Králové – Jaroměř 

o D11 Trutnov – st. hranice 

o D35 Opatovice – Ostrov 

 V roce 2030 

o D11 Jaroměř – Trutnov 
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o D35 Úlibice – Hradec Králové 

 V roce 2040 

o I/35 Turnov – Úlibice 

o I/16 Mladá Boleslav – Sukorady 

o I/32 Jičíněves obchvat 

 V roce 2049 je komunikační síť stejná jako v roce 2040. 

C.3.5 Výstupy z dopravního modelu 

C.3.5.1 Kartogramy intenzit 

Po výpočtu zatížení byly pro všechny varianty vytvořeny kartogramy intenzit, které zobrazují 

zatížení komunikační sítě ve formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / 

ostatní nákladní vozidla (nad 3,5 t) bez autobusů MHD za 24 hodin]. 

Pro rok 2030 byl dále vytvořen rozdílový kartogram, který zobrazuje nárůsty a poklesy 

intenzit vlivem zprovoznění komunikačního propojení Dělnická – přednádraží. 

Kartogramy jsou zobrazeny v grafických přílohách na konci této studie. 

C.3.5.2 Analýza propojení Dělnická – přednádraží 

Zprovoznění propojky Dělnická – přednádraží bude mít vliv na intenzity dopravy na většině 

hlavních komunikací v Jičíně, i když kromě ulice Popovické budou změny pouze v řádu 

několika stovek vozidel za den. 

Na samotné nové propojce bude v roce 2030 dosahována intenzita cca 5000 vozidel za den, 

v důsledku toho naroste intenzita v ulici Dělnické o cca 3,8 tis. vozidel za den severně od 

železniční trati a o cca 4 tis. vozidel za den jižně od železniční trati. 

K dalšímu nárůstu intenzit dojde v ulicích Riegrova (o cca 1 tis. voz/den), Českých bratří (o 

cca 400 – 700 voz/den), Vrchlického (o cca 800 voz/den), Sv. Čecha (o cca 600 voz/den), 

Havlíčkova (o cca 300 voz/den), Zahradní (o cca 300 voz/den) a Jiráskova (o cca 200 voz/den) 

a dále na obchvatu na silnici I/16 v úseku Čejkovice – Robousy o cca 200 – 500 vozidel za 

den. 

Naopak k výraznému poklesu intenzit dojde v ulici Popovické o 3 – 3,8 tis. vozidel za den a 

dále v ulicích Hradecká (o cca 300 – 400 voz/den), Husova (o cca 400 – 600 voz/den), 

Konecchlumského (o cca 400 – 500 voz/den), 17. listopadu (o cca 300 – 400 voz/den), 

Poděbradova, Ruská (o cca 100 – 400 voz/den), Na Hrádku, B. Němcové (o cca 200 voz/den). 
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C.3.6 Výstupy pro ekonomické hodnocení 

Pro ekonomické hodnocení autobusového terminálu jsou z dopravního hlediska rozhodující 

dopravní výkony ve vozokilometrech a vozohodinách, resp. jejich rozdíl mezi aktivní variantou 

a variantou bez projektu. Z pohledu individuální automobilové dopravy nemá výstavba 

nového terminálu vliv na změnu dopravních výkonů. Rozdíly budou pouze u výkonů 

veřejné hromadné dopravy, neboť v souvislosti s novým terminálem dojde ke změně 

tras linkových autobusů. 

Na základě nově navržených tras pro autobusy byla pro každou autobusovou linku vypočtena 

změna v délce trasy a jízdní doby a následně podle počtu spojů byl stanoven celkový rozdíl 

ve výkonu dané linky. 

V následující tabulce jsou uvedené linky a jejich rozdíl výkonů (projektové varianty se 

stavem). 

Číslo linky Spojů v PD Varianta 1 Varianta 2 

  vozokm vozohod vozokm vozohod 

167221 2 0,00 0,00 0,95 8,00 

169221 2 0,00 0,00 2,14 6,00 

169221 2 0,00 0,00 0,85 6,00 

169222 1 0,00 0,00 0,89 1,00 

260627 4 -0,90 12,00 -0,91 8,00 

260880 8 -0,41 4,00 -0,41 4,00 

540350 12 0,00 0,00 3,41 24,00 

540350 6 0,00 0,00 -2,47 -9,00 

540370 8 0,00 0,00 7,11 8,00 

540900 2 0,00 0,00 1,78 2,00 

610002 4 -0,20 0,00 -0,20 0,00 

610150 14 8,79 56,00 6,22 42,00 

620130 2 0,00 0,00 1,78 2,00 

620888 4 0,00 0,00 3,56 4,00 

630002 6 -0,31 3,00 -0,31 3,00 

630011 2 -0,10 0,00 -0,10 0,00 

630028 2 0,00 0,00 1,14 6,00 

630070 6 3,77 24,00 2,67 18,00 

630071 6 -0,31 3,00 -0,31 3,00 

630073 24 14,90 96,00 14,86 72,00 

630074 14 -0,71 0,00 -0,71 0,00 

630075 20 -1,02 0,00 -1,02 0,00 

630076 22 -1,12 0,00 -1,12 0,00 

630077 16 -0,82 8,00 -0,82 8,00 

630078 16 -0,82 0,00 -0,82 0,00 

630078 8 5,02 32,00 3,56 24,00 

630079 17 10,56 68,00 10,52 51,00 

630082 9 5,59 36,00 5,57 27,00 

630082 1 -1,07 2,00 -1,07 1,00 

630083 21 13,04 84,00 13,00 63,00 
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630084 2 -0,10 0,00 -0,10 0,00 

630085 12 -0,61 6,00 -0,61 6,00 

630087 11 -0,56 0,00 -0,56 0,00 

630087 8 -5,06 -32,00 -5,06 -32,00 

630089 4 -2,53 -16,00 -2,53 -16,00 

630089 1 -0,05 0,00 -0,05 0,00 

630093 12 0,00 0,00 3,41 24,00 

630095 20 -1,02 40,00 -1,02 40,00 

635007 12 6,10 39,00 6,07 23,00 

670501 24 -15,19 -96,00 -15,19 -96,00 

670501 17 -0,87 34,00 -0,87 34,00 

670585 4 0,00 0,00 -2,07 6,00 

670585 2 0,00 0,00 -1,51 -8,00 

670980 3 0,00 0,00 1,16 9,00 

680044 2 0,00 0,00 1,78 2,00 

690102 3 0,00 0,00 2,67 3,00 

690110 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

690252 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

690270 9 0,00 0,00 3,82 27,00 

690290 3 0,00 0,00 1,27 9,00 

690402 2 -0,10 0,00 -0,10 0,00 

690402 4 -2,53 -16,00 -2,53 -16,00 

690701 7 0,00 0,00 6,22 7,00 

690702 4 0,00 0,00 3,56 4,00 

690810 4 -1,37 -8,00 -1,37 -8,00 

720385 2 0,00 0,00 1,78 2,00 

780990 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 433 29,99 379,00 67,87 402,00 

 

Kartogramy linkového vedení VHD jsou zobrazeny v grafických přílohách na konci této studie. 

Kartogramy jsou uvedené pro: 

 stav, 

 variantu 1, 

 variantu 1 výhled (s propojkou ulice Dělnická - obchvat), 

 varianta 2. 
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D. Ekonomické hodnocení (CBA) 

Ekonomické hodnocení projektu bylo provedeno v souladu s „Prováděcími pokyny k metodice 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů 

železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, 

schválený Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 23. února 2016 (č. j. 26/2016-910-

IZD/1). Tyto prováděcí pokyny definují jednotný postup pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů. 

Toto ekonomické hodnocení je zpracováno a slouží výhradně k vyhodnocení posuzovaných 

variant. Zpracovatel si je vědom faktu, že přemístění a výstavba nového moderního 

přestupního uzlu nemusí být samofinancovatelná a s ohledem na ekonomické hodnocení 

nemusí vykazovat kladné přínosy.  

 Základní údaje hodnocení 

Dle výše uvedené metodiky jsou stanoveny základní údaje hodnocení. 

D.1.1 Diskontní sazba 

Diskontování je finanční metoda, která umožňuje porovnání výnosů, nákladů a peněžních 

toků vzniklých v různém časovém období. Tato metoda je založena na předpokladu časové 

hodnoty peněz, která odráží fakt, že současná hodnota peněžních toků vzniklých 

v budoucnosti je nižší než dnešní hodnota toků. 

Diskontní sazba použitá v rámci finanční analýzy je 4,0 %, v ekonomické analýze pak 5,0 %. 

D.1.2 Cenová úroveň 

Výchozím rokem hodnocení je rok zpracování hodnocení. Užitá data by měla splnit nutnou 

podmínku stejné cenové hladiny. Cenová úroveň pro uvažovanou investici je tedy rok 2016. 

D.1.3 Doba hodnocení 

Hodnotící období zahrnuje dobu výstavby 3 let a provozní fázi projektu. Celková doba 

hodnocení je dle výše zmíněné metodiky stanovená na 30 let, vzhledem k životnosti 

realizovaných objektů. Počáteční rok hodnocení se uvažuje k roku 2020, konec hodnocení je 

tedy v roce 2049. 

 Vstupy hodnocení 

Základními vstupy ekonomického hodnocení je technické a provozní řešení, obě řešení jsou 

výše popsaná (kap. B Technická část) a sledují stanovené cíle projektu, které již byly výše 

stručně popsány v úvodní kapitole (A). Do ekonomického posouzení dále vstupují například 

stanovené cestovní doby všech posuzovaných variant (projektové i bezprojektové) a dopravní 

výkony, které jsou uvedeny v kapitole C Dopravní analýza území. 
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D.2.1 Investiční náklady projektu 

Investiční náklady souboru staveb jsou vyčísleny na základě rozpočtu stavby. Varianta bez 

projektu neobsahuje žádná opatření investičního charakteru, investiční náklady jsou proto 

nulové. 

V níže uvedené tabulce jsou souhrnné investiční a stavební náklady stavby v podrobnosti, 

která je dostačující pro zpracování ekonomického hodnocení. Podrobné vyčíslení investičních 

resp. stavebních nákladů naleznete výše v kapitole B.5 Odhad investičních a stavebních 

nákladů. Hodnoty jsou v mil. Kč. 

Tabulka 15 - Investiční náklady v tis. Kč 

Popis Varianta 1 Varianta 2 

Přípravná a projektová dokumentace 5 473 6 935 

Zábory a nákupy pozemků 25 620 25 620 

Stavby a konstrukce 136 820 173 380 

Stroje a zařízení 0 0 

Technická asistence 1 000 1 000 

Technický dozor 500 500 

Celkové investiční náklady 169 413 207 435 

Rezerva 13 682 17 338 

Celkové investiční náklady vč. rezervy 183 095 224 773 

DPH 33 070 41 822 

Celkem s DPH 216 164 266 595 

D.2.2 Zůstatková hodnota 

Pokud se předpokládaná ekonomická životnost zařízení vkládaného v rámci investice delší než 

referenční období, určí se jeho zůstatková hodnota vypočtením čisté současné hodnoty 

peněžních toků ve zbývajících letech životnosti zařízení. Zůstatková hodnota se tedy ve 

finanční a ekonomické analýze liší. Zůstatková hodnota je zahrnuta v posledním roce 

hodnocení. 

Peněžní toky po skončení referenčního období jsou uvažovány jako konstantní a jejich výši je 

třeba stanovit s ohledem na peněžní toky posledních let referenčního období. Skládají se z: 

 nákladových peněžních toků, 

 přínosů (v ekonomické analýze). 

Tabulka 16 - Výpočet zůstatkové hodnoty pro finanční analýzu 

  Celková životnost investice 45 

  Délka hodnotícího období 30 

  Životnost investice po skončení hodnotícího období 15 

  ZŮSTATKOVÁ HODNOTA (FA) 0 

Tabulka 17 - Výpočet zůstatkové hodnoty pro ekonomickou analýzu 

  Celková životnost investice 45 

  Délka hodnotícího období 30 

  Životnost investice po skončení hodnotícího období 15 

  ZŮSTATKOVÁ HODNOTA (EA) 0 
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D.2.3 Reinvestice 

Obdobně, jako při stanovení zůstatkové hodnoty u objektů s vyšší ekonomickou životností, 

se musí stanovit reinvestice u objektů, které mají nižší ekonomickou dobu životnosti. Tedy 

musí dojít k obměně technologických zařízení a výměně součástí dopravní infrastruktury, po 

„dožití“ těchto prvků infrastruktury. 

V následující tabulce je uveden časový horizont a výše reinvestic v tis. Kč. 

Tabulka 18 - Reinvestice 

Reinvestice Životnost 
Varianta 1 Varianta 2  

V roce 2045 

Vozovka 25 20 6 

Odstavné a parkovací plochy  100 1 0 

Chodníky 25 16 8 

Zeleň 25 0 2 

Rekonstrukce budov 100 0 0 

Zastřešení 25 36 14 

Celkem  71,45 30,36 
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D.2.4 Náklady na údržbu a opravy infrastruktury 

Náklady na údržbu a opravy stávajícího terminálu jsou stanoveny dle reálných dat, které 

dodalo MěÚ Jičín. Výše těchto nákladů za rok 2015 jsou 330 tis. Kč. Tato hodnota je 

uvažována pro každý rok v hodnotícím období s uvažovanou inflací 1 %. 

Náklady projektových variant jsou stanoveny expertním odhadem projektantem, který 

uvažuje v případě varianty 1 s navýšením údržby na 600 tis. Kč (v roce 2015). V případě 

varianty 2 je navýšení na 750 tis. Kč. Hodnoty v následující tabulce jsou uvedeny v tisících 

korunách. 

Tabulka 19 - Náklady na údržbu a opravy v tis. Kč 

Rok 
Bez 

projektu 

S projektem 

(varianta 1) 

S projektem 

(varianta 2) 

Navýšení 

údržby 

(varianta 1) 

Navýšení 

údržby 

(varianta 2) 

2020 347 347 347 0 0 

2021 350 350 350 0 0 

2022 354 354 354 0 0 

2023 357 650 812 292 455 

2024 361 656 820 295 459 

2025 365 663 828 298 464 

2026 368 669 837 301 469 

2027 372 676 845 304 473 

2028 376 683 854 307 478 

2029 379 690 862 310 483 

2030 383 697 871 313 488 

2031 387 704 879 317 492 

2032 391 711 888 320 497 

2033 395 718 897 323 502 

2034 399 725 906 326 507 

2035 403 732 915 329 512 

2036 407 739 924 333 518 

2037 411 747 934 336 523 

2038 415 754 943 339 528 

2039 419 762 952 343 533 

2040 423 769 962 346 539 

2041 427 777 971 350 544 

2042 432 785 981 353 549 

2043 436 793 991 357 555 

2044 440 801 1 001 360 560 

2045 445 809 1 011 364 566 

2046 449 817 1 021 368 572 

2047 454 825 1 031 371 577 

2048 458 833 1 042 375 583 

2049 463 842 1 052 379 589 
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D.2.5 Náklady na zaměstnance 

Náklady na zaměstnance (nebo také řízení) jsou závislé na počtu zaměstnanců, kteří jsou 

zapotřebí na pracovních pozicích nutných k zajištění provozu. Realizace projektu nebude 

mít vliv na počet těchto zaměstnanců. 

D.2.6 Příjmy 

Zpracovatel neuvažuje změnu příjmů. Přesunem terminálu, respektive jeho rozdělení do dvou 

oblastí nebude mít vliv na příjmy z jízdného. 

V projektových variantách se uvažuje zřízení nových služeb pro cestující. Například 

občerstvení a restaurace, které budou majiteli terminálu (městu) odvádět nájemné. Výše 

celkové nájemného je odhadnuta na 50 000 Kč/měsíc (tedy 600 000 Kč/rok). 

D.2.7 Provozní náklady vozidel 

Kapitola vychází ze zpracovaného dopravního modelu (kapitola C Dopravní analýza území). 

Jeho výsledkem se dá konstatovat, že realizace projektu a to jakékoliv projektové varianty 

bude mít zanedbatelný vliv na individuální automobilovou dopravu. 

Dopravní prognóza prokázala výrazný vliv na veřejnou hromadnou dopravu. Pro stanovení 

nákladů pro provoz vozidel jsou stanovené dopravní výkony ve vozokilometrech. Tyto roční 

výkony jsou uvedeny níže. 

Tabulka 20 - Dopravní výkon (osobokilometry) VHD 

Stav Varianta 1 Varianta 2 

580 643 589 893 601 582 

 

Vlivem realizace se navýší výkony v obou projektových variantách. V níže uvedené tabulce 

jsou vyčíslené provozní náklady autobusů v tisících korunách a jejich navýšení (oproti variantě 

bez projektu). 

Tabulka 21 - Provozní náklady autobusů v tis. Kč 

Rok Bez projektu 
S projektem 

(varianta 1) 

S projektem 

(varianta 2) 

Navýšení 

nákladů 

(varianta 1) 

Navýšení 

nákladů 

(varianta 2) 

2020 11 563 11 563 11 563 0 0 

2021 11 563 11 563 11 563 0 0 

2022 11 563 11 563 11 563 0 0 

2023 - 2049 11 563 11 748 11 980 184 417 

 

Provozní náklady se vlivem realizace projektových variant navýší. V případě varianty 1 

dochází k navýšení provozních nákladů o cca 184 tis. Kč, ve variantě 2 o cca 417 tis. Kč. 
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 Finanční analýza 

Finanční analýza je sestavena z pohledu provozovatele železniční infrastruktury. Jsou zde 

(v obou porovnávaných stavech s projektem a bez projektu) identifikovány finanční toky 

v podobě nákladů a výnosů v celém hodnotícím období. 

Diskontní sazba použitá v rámci finanční analýzy je 4,0 % 

D.3.1 Výsledky finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy pro všechny varianty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 22 - Výsledky finanční analýzy 

Finanční čistá současná 
hodnota investice FNPV/C 

Varianta 1 Kč -187 729 615 

Varianta 2 Kč -215 197 746 

 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C není stanovena. Vzhledem k výrazným 

záporným tokům nelze stanovit. 

Výsledky finanční analýzy FNPV vykazují záporné hodnoty, z toho vyplývá, že projekt v žádné 

z variant negeneruje dostatek finančních prostředků k zajištění efektivnosti a není proto 

samofinancovatelný. 
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 Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza projektu vychází z provedené finanční analýzy, kdy jsou uvažovány další 

socioekonomické přínosy, které vzniknou realizací projektu. Ekonomická analýza hodnotí 

efekty projektu i z celospolečenského hlediska. Monetarizované efekty projektu byly zahrnuty 

ve formě finančních toků plynoucích z: 

 IN (investičních nákladů) 

 Nákladů správce infrastruktury 

 Nákladů dopravců 

 Ostatních příjmů 

 Celospolečenských účinků (přínosy času cestujících, přínosy zvýšení bezpečnosti, 

environmentální přínosy, atd.) 

Společenské přínosy projektu jsou monetarizovány a zahrnuty do ekonomické analýzy. Použití 

diskontní sazba je ve výši 5,0 %. Finanční přínosy (D.2 Vstupy hodnocení) jsou upraveny dle 

fiskálních korektorů. 

D.4.1 Fiskální úpravy 

Ekonomická analýza je sestavena na základě tzv. ekonomických cen, tedy cen, které jsou 

očištěny od daní a poplatků. Ekonomické ceny byly získány z běžných cen uplatněním 

fiskálních korektorů. 

Fiskální korektory byly převzaty z metodiky „Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti 

investic projektů železniční infrastruktury“. Pro investiční náklady a provozní náklady je 

hodnota korektoru 0,93 a pro náklady na řízení provozu je 0,82 z běžných cen. 

D.4.2 Socioekonomické přínosy 

Na základě míry zpracovaného dopravního modelu a dopravního průzkumu projektové 

varianty nemají kvantifikované socioekonomické přínosy. 

Pro zpracování socioekonomických přínosů jako úspora času nebo stanovení externích 

nákladů variant je nutné znát výkony v osobohodinách (resp. osobokilometrech). Vzhledem 

k dodaným podkladům nejsou tyto výkony stanoveny, avšak se dá předpokládat, že dle: 

 dopravního modelu, který stanovil dopravní výkony ve vozohodinách a 

vozokilometrech, budou i tyto výkony záporné. 

Tabulka 23 - Dopravní výkony VHD 

Roční výkony Stav Varianta 1 Varianta 2 

Vozokilometry 580 643 589 893 601 582 

Vozohodiny 1 426 041 1 542 963 1 550 058 

 

 Dopravní průzkum zjistil, že většina cestujících, kteří vystupují na autobusovém 

nádraží, míří do centra. Ve vyhodnocení toho průzkumu je stanovená časová úspora 

(pouze ve variantě 1). Tato úspora ale jistě nepřeváží časové navýšení vzniklé 

zajížděním autobusů k vlakovému nádraží. 
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Z těchto důvodu je zřejmé, že stávající umístění je z hlediska přístupu cestujících 

nejvhodnější. Přemístění hlavního nádraží se navýší cestovní doby a prodlouží cestovní 

vzdálenosti ve většině spojů. 

Socioekonomické přínosy z výše uvedených důvodů nejsou stanoveny. Pro ekonomické 

hodnocení se dá očekávat záporné přínosy. 

D.4.3 Výsledky ekonomické analýzy 

Na základě výsledného cash flow projektu je vypočtena ekonomická čistá současná hodnota 

projektu (EIRR), ekonomická čistá současná hodnota projektu (ENPV) a rentabilita nákladů 

projektu. 

Veškeré ceny jsou uvedeny v tzv. ekonomických cenách, tj. v účetních cenách, které byly 

získány transformací tržních cen použitých ve finanční analýze s využitím fiskálních úprav. 

Výsledky hodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 24 - Výsledky ekonomické analýzy 

Ekonomická čistá současná 
hodnota investice ENPV 

Varianta 1 Kč -186 637 622 

Varianta 2 Kč -211 103 930 

 

Ekonomickou analýzou nebylo v posuzovaných variantách dosaženo požadovaných hodnot 

ekonomické proveditelnosti projektu, jelikož hodnota ENPV nabývá záporných hodnot. 

Mezi další přínosy patří možný prodej pozemků vzniklý přesunutím hlavního autobusového 

nádraží do jiné lokality. 
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 Analýza citlivosti a rizik 

Analýza rizik a citlivosti se zabývá změnami jednotlivých ukazatelů (kritické proměnné) a 

jejich vlivu na výsledky ekonomického hodnocení projektu. 

Analýzu rizik lze v současnosti vyhodnocovat s ohledem na definovaná rizika, jejich 

identifikaci a určení míry závažnosti a to pouze formou slovního popisu. 

D.5.1 Základní kvalitativní analýza rizik 

Kvalitativní analýza rizik a její výpočet vychází metodicky z identifikace rizika projektu. Ta 

bývá většinou určena na základě zkušeností a konzultace s technickými složkami 

odpovědnými za navrhované řešení. Pak je stanovena pravděpodobnost výskytu a jejich 

závažnost. Míru rizika pak lze vyhodnotit matematickým vzorcem: 

𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑁; 

Kde R je míra rizika, P je pravděpodobnost a N je závažnost následků rizika. V následující 

tabulce jsou uvedeny kategorie a míry rizika stanovené na základě předchozího vzorce a jejich 

vyhodnocení. 

Tabulka 25 – Kategorie a míra rizika 

Stupeň (bodový součin) Kategorie Míra rizika – přijatelnost rizika v kategorii 

1 – 2 I. Zanedbatelné riziko 

3 – 5 II. Mírné riziko 

6 – 8 III. Akceptovatelné riziko 

9 -14 IV. Závažné riziko 

15 – 25 V. Nepřijatelné riziko 

 

V současnosti však není stanovena jednotná metodika (katalog rizik) pro stanovení 

ohodnocení pravděpodobnosti výskytu a závažností následků rizika. Proto zpracovatel 

přistoupil ke slovnímu ohodnocení identifikace rizik a zvážení přijatelnosti rizika. 

V níže uvedených rizicích je tak míra rizika stanovena slovním popisem a to v těch případech, 

kdy riziko dále není analyzované citlivostní nebo rizikovou analýzou. 

D.5.2 Identifikace rizik 

V rámci tohoto projektu byla identifikována tato rizika: 

[1]Rizika související se stanovenou dopravní prognózou 

Riziko změny chování cestujících, například v závislosti na lepší návaznost na železniční 

dopravu po realizaci jedné z projektových variant. 

Riziko s dopadem ve stupni „mírné“(2) až „střední“(3) a pravděpodobnost vzniku rizika 

ve stupni „možné“(2). Riziko tedy spadá to kategorií mírné až akceptovatelné. 

[2]Rizika týkající se návrhu 

Vzhledem k podrobnosti podkladů projektových variant (dostatečné pro SP), je možné 

v dalších fázích projektu očekávat upřesnění výše investičních nákladů, délku výstavby apod. 
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Riziko s dopadem ve stupni „nízké“(1) až „mírné“(2) a pravděpodobnost vzniku rizika ve 

stupni „možné“(2) až „pravděpodobné“(3). Riziko tedy spadá to kategorií mírné až 

akceptovatelné. 

[3]Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek 

Může dojít ke zpoždění zahájení stavby, způsobeném odvoláním účastníků stavebního řízení, 

resp. odvoláním účastníků výběrového řízení. 

Tomu lze předejít pečlivou prací investora a stavebních úřadů. Jedná se o pečlivé vyhledání 

všech oprávněných účastníků řízení, vyhovění všem jejich připomínkám a to i v případě, když 

by v konečné fázi toto vedlo ke zvýšení stavebních nákladů projektu. Tato vyhledávání a 

vyhovění se týkají i ekologických sdružení. 

Riziko s dopadem ve stupni „mírné“(2) až „střední“(3) a pravděpodobnost vzniku rizika 

ve stupni „možné“(2) až „pravděpodobné“(3). Riziko tedy spadá to kategorií mírné až 

akceptovatelné. 

[4]Rizika spojená s nákupem pozemků 

Zastavěné území je převážně na pozemcích města. Výkup pozemků se týká v oblasti 

železniční stanice, kde pozemky spadají pod správu železniční dopravních cest, kde 

neočekáváme riziko výkupu. 

Riziko s dopadem ve stupni „mírné“(2) až „střední“(3) a pravděpodobnost vzniku rizika 

ve stupni „nepravděpodobné“(1) až „možné“(2). Riziko tedy spadá do kategorií 

zanedbatelné až akceptovatelné. 

[5]Rizika související s výstavbou 

Míra rizika nesprávného stanovení investičních nákladů. Nebo možných změn v projektu 

v dalších stupních přípravy, které mohou vést ke změnám výše stavebních nákladů. 

V případě vznesení dodatečných požadavků na úpravy okolní infrastruktury. 

Zpracovatel identifikoval riziko jako „možné“(2). Jedná se o jeden z důležitých vstupů nejen 

ekonomického hodnocení, který má „významný vliv“(4) na výsledek hodnocení. Riziko tedy 

bude prověřeno v rámci citlivostní i rizikové analýzy. Riziko spadá do kategorie 

akceptovatelné. 

[6]Provozní rizika (náklady na infrastrukturu) 

Riziko nepřesného odhadu provozních nákladů (opravy a údržba) na infrastrukturu je 

shledáno jako „možné“(2). Vzhledem k investičním nákladům a výsledku ekonomického 

hodnocení je dopad ve stupni „mírné (2)“. Riziko tedy spadá do kategorie mírné riziko. 

[7]Rizika financování – vazba na dotace z EU a na SR 

Jedním z rizik financování je možnost ztráty dotace z EU v důsledku překročení plánovacího 

období „významný vliv“(4). Další riziko by se mohlo objevit v případě změny názoru vlády 

na priority budování dopravní sítě. Tato rizika jsou málo pravděpodobná (2), předejít jim 

bohužel nelze. Riziko tedy spadá do kategorie akceptovatelné. 
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 Shrnutí ekonomického hodnocení 

Ekonomické hodnocení projektu je zpracováno pomocí nákladovo-výnosové analýzy (Cost 

Benefit Analysis – CBA). CBA byla provedena v souladu s Prováděcími pokyny pro hodnocení 

efektivnosti investic projektů. 

Ve finanční analýze jsou výpočty založeny na analýze nákladových a výnosových finančních 

toků provozovatele autobusové dopravy i provozovatele dopravních terminálů v době 

hodnocení projektu. Výstupy ekonomické analýzy jsou shodné jako u analýzy finanční. 

Rozdílný je však úhel pohledu na celý projekt. Navíc zde přistupují další finanční toky, které 

jsou relevantní z hlediska celospolečenských účinků projektu, nikoli pouze provozovatele 

autobusové dopravy a terminálů, jako je tomu v případě analýzy finanční. V ekonomické 

analýze jsou tedy hodnoceny i finanční toky uživatelů autobusové dopravy a celospolečenské 

účinky. 

Pro každý rok hodnocení projektu jsou porovnávány finanční toky varianty „S projektem“ a 

varianty „Bez projektu“. 

Tabulka 26 - Výsledky finanční analýzy 

Finanční čistá současná 
hodnota investice FNPV/C 

Varianta 1 Kč -187 729 615 

Varianta 2 Kč -215 197 746 

Tabulka 27 - Výsledky ekonomické analýzy 

Ekonomická čistá současná 
hodnota investice ENPV 

Varianta 1 Kč -186 637 622 

Varianta 2 Kč -211 103 930 

 

Finanční analýzou byla prokázána nesamofinancovatelnost projektu. 

Ekonomickou analýzou nebylo dosaženo požadovaných hodnot ekonomické 

proveditelnosti projektu v obou projektových variantách. 

 

Mezi hlavní dopravní přínosy projektu a všech posuzovaných variant se řadí: 

 Lepší návaznost pro cestující využívající autobusové i vlakové nádraží. 

 Vytvoření přestupního uzlu. 

Ekonomickou analýzou nebyla prokázána efektivita žádné projektové varianty. Projekt však 

má další přínosy, které ale jsou obtížně kvantifikované. 

Tyto přínosy jsou podrobněji rozepsané v následující kapitole E Posouzení variant (MCA). 

Jedná se především o: 

 Zklidnění dopravy v centru města 

 Zlepšení mimořádností (pouze varianta 1) 

 Možnost urbanistického rozvoje města 

 Větší počet parkovacích stání 

 Vyšší bezpečnost dopravy (pouze varianta 1) 

 Odlehčení komunikacím 17. listopadu a Riegerové 

 Zlepšení hlukové zátěže v centru města 

S ohledem na předešlé body lze konstatovat, že zpracované ekonomické hodnocení lze 

uvažovat jako podklad, pro výběr vhodné varianty, při rozhodování o realizaci projektu je 

tedy nutné vzít v úvahu i ostatní přínosy, které daný projekt vyvolá. 
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E. Posouzení variant (MCA) 

Cílem multikriteriální analýzy je zhodnocení uvažovaných technických variant autobusových 

nádraží, které vyhoví v současnosti očekávaným a požadovaným cílům projektu a současně 

jsou technicky realizovatelné. 

Varianty jsou hodnoceny (porovnávány) na základě požadovaných cílů, kterých by měly 

jednotlivé varianty dosáhnout (splnit). Součástí posouzení jednotlivých variant je i definování 

kritérií, které musí daná varianta splňovat. 

Pro jejich stanovení a jako podklad, byl využit „Průvodce analýzou nákladů a přínosů 

investičních projektů,“ z prosince roku 2014. V tomto dokumentu jsou obecně definovány 

požadavky, které je nutné zohlednit v této studii a na jejich základě vyhodnotit navrhované 

varianty technického řešení. 

Posuzují se všechny tři varianty (varianta bez projektu a dvě projektové varianty). 

 Metodika hodnocení 

Multikriteriální analýza slouží jako doplňková porovnávací analýza pro analýzu nákladů a 

přínosů. Ať se tedy jedná o liniovou stavbu nebo jako v našem případě o dopravní „uzel“, 

jedná se o dopravní stavbu, která má vyhovět požadavkům, které odráží potřeby společnosti 

v době posuzování a přípravy projektu. Tyto požadavky mohou být značně odlišné, mnohdy 

mohou být dokonce i protichůdné. 

Cíle, které je potřeba dosáhnout, jsou uvedeny v krátkosti v následujícím textu a vychází 

z úvodu dokumentu (A.5 Cíle studie proveditelnosti). Pořadí cílů projektu není většinou určeno 

jejich důležitostí, ale spíše zohledněním postupů prací zhotovitele. Všechny stanovené cíle pro 

toto posouzení jsou hodnoceny pouze na základě toho, zda a v jaké míře odpovídají 

požadavkům kladených na tento projekt. 

Níže jsou pouze shrnuty tyto cíle: 

 Umožnit prostor pro zkvalitnění prostředí v blízkosti centra. 

 Zlepšení dostupnosti pro cestující využívající železniční i autobusovou přepravu. 

 Zachování nebo zlepšení dostupnosti autobusové dopravy. 

V další kapitole analýzy jsou stanovena jednotlivá hlediska projektu. Ta jsou určena na 

základě stanovených cílů, která vycházejí jak z „Průvodce analýzou nákladů a přínosů 

investičních projektů, prosinec 2014“, tak z cílů určených pro tento projekt. Dále při tvorbě 

kritérií byly uvažovány parametry variant a jejich diference. 

Struktura/hlavní oblasti kritérií, podle kterých byly varianty vyhodnocovány je 

následující: 

 Koncepce návrhu 

 Dopravní hledisko 

 Ekonomika 

 Životní prostředí 

 Rizika 

Tato hlediska musí mít přiřazené váhy. Hlediska mohou být dále dělena na kritéria, resp. 

podkritéria. Avšak množství podkategorií nenavyšují váhu hlediska. Tato kritéria byla nejdříve 

navržena obecně. Ta, která jsou pro všechny varianty shodná, jsou v dalších kapitolách pouze 
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popsána, bez dalšího vyhodnocování. Do MCA analýzy a posouzení tak vstupují pouze ta 

podkritéria, která vykazují rozdíly v jednotlivých variantách. 

 Stanovení souboru kritérií 

Pro stanovení výsledného souboru kritérií a jejich vah bylo postupováno dle požadavků 

určených smlouvou, a také dle následujících kroků: 

1. Stanovení relevantních oblastí (pro potřeby této studie 5) 

2. Stanovení váhy těchto oblastí pomocí Fullerova trojúhelníku 

3. Stanovení hlavních a podpůrných kritérií specialisty 

4. Stanovení váhy hlavních a vedlejších kritérií 

Vstupy pro body 1 a 3 byly vytvořeny na základě doporučení zpracovatele a na základě 

projednání na jednotlivých pracovních poradách. Tato doporučení jsou pak podrobena revizi 

jednotlivých odborníků (skupina odborníků stanovená v průběhu zpracování) na jednotlivé 

oblasti. Výsledná tabulka zpracovaná jako podklad pro další posouzení je pak uvedena níže. 

Tato tabulka byla pak předložena a podrobena posouzení - jednotlivým kritériím je experty 

(daných smlouvou a účastníků jednání) přiřazena váha. 
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Tabulka 28 - Oblasti hodnocení a jejich členění 

Oblast hodnocení Hlavní kritéria Podrobná kritéria 

KONCEPCE NÁVRHU 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Zajištění pozemků (bilance ploch, 
jejich vlastníci) 

Soulad s územním plánem města 

Soulad s dopravní koncepcí města 

VÝHLEDOVÁ DOPRAVNÍ KONCEPCE 

Návaznost na jiné druhy přepravy 

Dopravní obsluha města 

Zklidnění dopravy v centru města 

Navazující stavby 

Řešení mimořádností 

Urbanistický rozvoj území 

TECHNICKÁ NÁROČNOST STAVEB 

Technologická náročnost 

Doba výstavby 

Vyvolané investice 

Doprava v klidu 

Možné fázování projektu/etapy 

DOPRAVNÍ HLEDISKO 

VLIV NA PĚŠÍ 

Docházková vzdálenost 

Bezpečnost dopravy 

Přestupní vazby 

PROVOZNÍ SCÉNÁŘ 

Cestovní doby 

Spotřeba cestovního času 

Propustnost ostatních komunikací 

Dopravní výkon 

EKONOMIKA 

INVESTIČNÍ NÁKLADY Odhad nákladů v mil. Kč.  

PROVOZNÍ NÁKLADY TERMINÁLU/Ů Odhad nákladů v mil. Kč.  

VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO 

HODNOCENÍ 
ENPV v mil. Kč. 

VLIV NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

VLIV NA ZDRAVÍ A POHODU 
OBYVATEL 

Hluková zátěž obyvatel - plošná 

Hluková zátěž obyvatel - liniová 

RIZIKA 

NAVÝŠENÍ CENY Pravděpodobnost navýšení nákladů 

FINANČNÍ NÁROČNOST Riziko financování, nutnost dotací 

ČASOVÉ HLEDISKO Prodloužení výstavby 
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V následující tabulce je pak uveden celkový přehled stanovených vah pro jednotlivá 

podkritéria. 

Tabulka 29 - Váhy jednotlivých podkritérií 

Hlavní kritéria Podrobná kritéria 
Váha 
(význam) 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Zajištění pozemků (bilance ploch, jejich vlastníci) 2.00 

Soulad s územním plánem města 2.11 

Soulad s dopravní koncepcí města 2.68 

VÝHLEDOVÁ DOPRAVNÍ KONCEPCE 

Návaznost na jiné druhy přepravy 4.14 

Dopravní obsluha města 4.92 

Zklidnění dopravy v centru města 3.94 

Navazující stavby 1.57 

Řešení mimořádností 0.32 

Urbanistický rozvoj území 2.12 

TECHNICKÁ NÁROČNOST STAVEB 

Technologická náročnost 0.66 

Doba výstavby 1.09 

Vyvolané investice 1.19 

Doprava v klidu 1.60 

Možné fázování projektu/etapy 0.87 

VLIV NA PĚŠÍ 

Docházková vzdálenost 5.59 

Bezpečnost dopravy 5.43 

Přestupní vazby 4.14 

PROVOZNÍ SCÉNÁŘ 

Cestovní doby 1.92 

Spotřeba cestovního času 2.78 

Propustnost ostatních komunikací 6.78 

Dopravní výkon 2.58 

INVESTIČNÍ NÁKLADY Odhad nákladů v mil. Kč.  6.06 

PROVOZNÍ NÁKLADY TERMINÁLU/Ů Odhad nákladů v mil. Kč.  7.12 

VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO 
HODNOCENÍ 

ENPV v mil. Kč. 3.59 

VLIV NA ZDRAVÍ A POHODU 
OBYVATEL 

Hluková zátěž obyvatel - plošná 9.60 

Hluková zátěž obyvatel - liniová 9.30 

NAVÝŠENÍ CENY Pravděpodobnost navýšení nákladů 1.92 

FINANČNÍ NÁROČNOST Riziko financování, nutnost dotací 2.92 

ČASOVÉ HLEDISKO Prodloužení výstavby 1.04 
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 Hodnocení a porovnání variant 

Zpracování a ohodnocení jednotlivých vah oblastí a jednotlivých kritérií byla vyhodnocena, 

posouzena a odsouhlasena a výsledná podkritéria byla následně ohodnocena známkami 

v rozpětí 0 – 10 bodů. Na základě stanovení tohoto odhodnocení spolu se závažností 

jednotlivých vah bude provedeno výsledné pořadí variant. 

Jsou hodnoceny pouze projektové varianty. Varianta bez projektu je také uvedená, ale 

slouží pouze jako referenční varianta, pro stanovení bodových mezí a následné vyhodnocení 

projektových variant dle kritérií. Varianta bez projektu nesplňuje základní cíle projektu, jako 

je naplnění urbanistického rozvoje města, lepší návaznost na železniční dopravu nebo snížení 

hlukové zátěže v centru města, proto byla vyřazena z tohoto hodnocení. 

Při hodnocení jednotlivých podkritérií a přiřazování „známek“ bude postupováno stejně, bez 

ohledu na jednotlivé dílčí váhy (bez jejich konkrétní znalosti). Popis postupu ohodnocování 

jednotlivých podkritérií je uveden dále v textu. 

KONCEPCE NÁVRHU 

Navrhované varianty byly posouzeny z hlediska jejich dopadů do stávající koncepce města a 

to např. se zohledněním územního plánu, návaznosti na jiné druhy přepravy, zklidnění 

dopravy nebo urbanistický rozvoj města. Jednotlivá kritéria, včetně jejich bodového 

ohodnocení, jsou uvedena níže. 

 Územní plán 

Zajištění pozemků – kritérium zahrnuje bilanci ploch a jejich vlastnictví. Porovnání 

variant je navrženo dle rozsahu výkupu pozemků. V případě varianty 1 se musí 

vykoupit přibližně 22 100 m2 pozemků, u varianty 2 to je 12 600 m2. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Zajištění pozemků (bilance ploch, jejich vlastníci) 221,000 126,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 221,000  

Body pro MCA (0 - 10) 0,000 4,299 - 

 

Soulad s územním plánem města – Uzemní plán je již popsán v kapitole Technická část. 

Z ní se dá konstatovat, že varianta bez projektu není koncepčně v souladu s územním plánem. 

Varianta 1 a 2 je v souladu. 

Navržená stupnice rozdělení: 

- 0 bodů - není v souladu (využívá rozdílné plochy pro jiné využití) 

- 2,5 bodů - není v souladu, ale plochy je možné využít pro jinou dopravní 

infrastrukturu 

- 5,0 bodů - částečně v souladu, místy využívá plochy pro jiné využití 

- 7,5 bodů - částečně v souladu, plochy je možné využít pro jinou dopravní 

infrastrukturu 

- 10 bodů - plně v souladu s ÚP 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Soulad s územním plánem města 10,000 10,000 2,500 

Bodové rozpětí  0,000 10,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 10,000 - 
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Soulad s dopravní koncepcí města – kritérium zohledňuje preference města. 

Koncepce města vychází z uvedených cílů, které jsou uvedené v úvodu této studie. 

Jedná se především o: 

- obsluhu centra regionální a dálkovou dopravou, 

- zlepšení spojení s železniční dopravou, 

- umožnění rozvoje města v blízkosti centra. 

Navržená stupnice rozdělení: 

- 0 bodů - není v souladu s koncepcí města 

- 3,3 bodů - částečném v souladu, nejsou vyřešeny dva z výše uvedených cílů 

- 6,6 bodů - částečném v souladu, není vyřešen jeden z výše uvedených cílů 

- 10 bodů - v plném souladu s koncepcí města 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Soulad s dopravní koncepcí města 10,000 6,600 3,300 

Bodové rozpětí  0,000 10,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 6,600 - 

 

 Výhledová dopravní koncepce 

Návaznost na jiné druhy přepravy – toto kritérium zohledňuje návaznost na jiné 

druhy dopravy. V našem případě se jedná o železniční dopravu nebo systém MHD. 

Terminál autobusového nádraží je ve stávajícím stavu umístěn přibližně 750 m od 

železniční stanice. V případě varianty 1 i varianty 2 bude hlavní autobusové nádraží 

v přímém kontaktu s železniční stanicí. Pro stanovení vah je rozhodující délka trasy 

mezi autobusovým nádražím a železniční stanicí. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Návaznost na jiné druhy přepravy 0,000 0,000 750,000 

Bodové rozpětí  0,000 750,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 10,000 - 

 

Dopravní obsluha města - Zlepší se dostupnost autobusového nádraží pro cestující 

z centra města? Pro cestující z místních sídlišť a z průmyslových zón přijíždějících za 

prací do města? V tomto případě se dají srovnat varianty bez projektu a varianta 1 

jako rovnocenné, kdy je zachován přestupní bod v centru města. V případě varianty 2 

bude pro větší část cestujících autobusový terminál méně dostupný. Při srovnání 

obsluhy železniční stanice ve stavu a variantě jedna je výrazně častější obsluha 

projektové varianty 1. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Dopravní obsluha města 1,000 0,000 0,800 

Bodové rozpětí  0,000 1,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 0,000 - 
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Zklidnění dopravy v centru města – V případě dnešního stavu není dostatečný 

prostor pro odstavy autobusů. Tím vznikají zbytné jízdy (do jiných lokalit města), které 

zatěžují silniční síť města. V případě realizace obou projektových variant se 

předpokládá stání v novém autobusovém terminálu u železniční stanice s dostatečnou 

kapacitou. Varianta 2 bude v tomto případě efektivnější, jelikož autobusy není 

nezbytně nutné vést přes centrum, protože autobusový terminál v centru není 

provozován. Naopak varianta ve stávající lokalitě nejvíce zatíží lokalitu u centrální 

části. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Zklidnění dopravy v centru města 0,800 1,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 1,000  

Body pro MCA (0 - 10) 8,000 10,000 - 

 

Navazující dopravní stavby - Tímto projektem (variantou) může být podmíněna jiná 

stavba, která zlepší situaci na silniční síti. Tyto úpravy jsou podrobněji popsány 

v technické části studie. 

Ve zkratce se dá uvést, že je možnost realizovat dvě varianty propojení s obchvatem 

města. Výstavbou propojení přes železniční trať jižně od železniční stanice. Druhá 

možnost je vést propojku od křižovatky, která je umístěna severně od železniční 

stanice. Tato průsečná křižovatka by měla být v obou projektových variantách 

přestavěna na okružní. 

V případě dnešního stavu a varianty 1 je možné provést obě varianty. Ve variantě 2 

lze provést pouze „propojku“ od křižovatky umístěné severně od železničního nádraží. 

Navržená stupnice rozdělení: 

- 0 bodů – nelze realizovat propojení s obchvatem I/16 

- 5,0 bodů – je možné realizovat pouze jednu variantu propojení 

- 10 bodů – je možné realizovat obě varianty propojení v případě potřeby – tedy 

realizaci propojení lze zvolit dle potřeby 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Navazující dopravní stavby 10,000 5,000 10,000 

Bodové rozpětí  0,000 10,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 7,500 - 

 

Řešení mimořádností - Řešení mimořádností je v tomto kritériu myšleno tak, že 

v případech rekonstrukce, údržby či oprav terminálu nebo místních komunikací, může 

mít některá z variant příznivější vliv na mimořádný stav. Především se bude jednat 

o variantu 1, která počítá se dvěma terminály, které do určité míry mohou zastoupit 

funkci druhého. Následuje stávající stav a poté varianta 2. Terminál v tomto případě 

má pouze jednu možnost příjezdu. V případě uzavření či omezení provozu na této 

komunikaci nebo přilehlé křižovatce bude provoz autobusového nádraží problematický. 

Varianta 2 (jak již bylo výše zmíněno) neumožňuje případné propojení s obchvatem 

přes železniční trať jižním směrem. 

Navržená stupnice rozdělení: 

- 0 bodů – k dispozici jeden terminál s jednou přístupovou cestou, 

- 5 bodů – jeden terminál se dvěma a více přístupovými cestami, 
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- 10 bodů – dva terminály v různých lokalitách. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Řešení mimořádností 10,000 0,000 5,000 

Bodové rozpětí  0,000 10,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 0,000 - 

 

Urbanistický rozvoj území - Změny umožní v centru města další urbanistický rozvoj. 

Vznik nových ploch k zástavbě. Varianta 2 umožní rozvoj v centru města. Varianta 1 

v menší míře také. Varianta umístění na stávající ploše pak rozvoj města do určité 

míry podvazuje. Nezastavěné pozemky budou k dispozici k prodeji, tím město získá 

jednorázový finanční příjem. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Urbanistický rozvoj území 0,800 1,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 1,000  

Body pro MCA (0 - 10) 8,000 10,000 - 

 

 Technická náročnost staveb 

Technologická náročnost - v rámci kritéria byla zohledněna technologická náročnost 

při výstavbě terminálu/ů, u navrhovaných variant je nutné zohlednit výstavbu 

jednoúrovňového a dvou úrovňového terminálu. Dá se předpokládat větší náročnost 

při výstavbě terminálu v projektové variantě 2 (s ohledem na množství ramp 

a propojení budovy s nástupními plochami). Úprava či rekonstrukce stávajícího 

autobusového terminálu není uvažována. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Technologická náročnost 0,750 1,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 1,000  

Body pro MCA (0 - 10) 2,500 0,000 - 

 

Doba výstavby - doba výstavby terminálu je opět nejvíce závislá na složitosti 

výstavby a počtu úrovní terminálu. Je předpoklad, že varianta 2 bude náročnější 

technologicky. Výstavba dvouúrovňového terminálu bude náročnější. Stávající budova 

nákladového nádraží bude zbourána a vystavěna nová budova pro provozní 

a technické zázemí. 
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Varianta 1 nebude technologicky tolik náročná. Stávající budova nákladové nádraží 

bude zrekonstruována a využita pro provozní a technické zázemí. 

Stávající varianta nepředpokládá žádné investiční práce. 

Nejnáročnější na dobu výstavby bude varianta 2, kdy předpokládáme výstavbu na 

3 roky. Varianta 1 bude realizovaná za dobu 2 let. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Doba výstavby 2,000 3,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 3,000  

Body pro MCA (0 - 10) 3,333 0,000 - 

 

Vyvolané investice - Na projektové varianty se mohou vázat další podmiňující 

stavby, které je nutné realizovat v součinnosti s tímto projektem. V případě varianty 1 

se jedná o přestavby 3 průsečných křižovatek na okružní a jedna úprava okružní 

křižovatky. Varianta 2 přestavuje pouze 1 průsečnou křižovatku na okružní. Jako 

hodnotící parametr tohoto kritéria je počet úprav (úprava stávající okružní křižovatky 

je ohodnocena 0,5 bodu). 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Vyvolané investice 3,500 1,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 3,500  

Body pro MCA (0 - 10) 0,000 7,143 - 

 

Doprava v klidu - Vliv na individuální dopravu z hlediska možnosti zaparkování. 

Referenční variantou je stávající stav, který neumožňuje zajištění dostatečného počtu 

parkovacích ploch včetně zajištění bezpečného provozu dle stávajících norem ČSN. 

Rozsah uvažovaných ploch ve variantě 1 je přibližně o 25 % vyšší, varianta 2 uvažuje 

s až 50% navýšením parkovacích ploch. Obě varianty jsou navrženy dle stávajících 

ČSN. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Doprava v klidu 0,250 0,500 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 0,500  

Body pro MCA (0 - 10) 5,000 10,000 - 

 

Možné fázování projektu/etapy – Obě projektové varianty mají společné výhody. 

Stávající terminál může plně sloužit do doby zprovoznění nového hlavního 

autobusového nádraží u železniční stanice. Poté v případě varianty 2 může dojít ke 

zrušení stávajícího terminálu, v případě varianty 1 k přestavbě. V obou variantách 

nebude ovlivněn provoz VHD. 

V případě jakékoliv rekonstrukce stávajícího terminálu (varianta bez projektu) se dá 

očekávat negativní vliv na provoz jak autobusů regionálních, tak městských. Negativně 

ovlivněn i pohyb pěších a cestujících v oblasti. 

Při hodnocení stavby z hlediska možného rozfázování projektu je možné konstatovat, 

že varianta 1 je realizovatelná ve dvou fázích, výstavba nového hlavního terminálu a 

přestavba stávající lokality na zastávku hromadné dopravy v blízkosti centrální části 



ZPRÁVA 

STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTAVBY LOKALITY AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 

Strana 61 (73) 

města. Při výstavbě varianty 2 je nutné pro zachování funkčnosti realizovat projekt ve 

v jedné fázi, výstavba nového finančně náročného terminálu. 

V případě projektové varianty 1 bude při realizaci pouze první fáze, například 

z finančních důvodů, VHD zcela funkční (stávající terminál bude využíván místo nové 

zastávky). Varianta 2 musí postavit v celém rozsahu terminál, který je finančně i 

technologicky náročný. 

Navržená stupnice rozdělení: 

- 0,0 bodů – plné omezení, 

- 2,5 bodu - částečné omezení, 

- 5,0 bodů – nelze fázovat, bez omezení provozu, 

- 7,5 bodu - lze rozdělit na fáze, s omezením provozu ve stávající lokalitě, 

- 10 bodů – lze rozdělit na fáze, bez omezení provozu ve stávající lokalitě. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Možné fázování projektu/etapy 7,500 5,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 10,000  

Body pro MCA (0 - 10) 7,500 5,000 - 

 

DOPRAVNÍ HLEDISKO 

Navrhované varianty byly posouzeny z hlediska jejich dopadů na pěší a provozní scénáře. 

 Vliv na pěší 

Docházková vzdálenost – Stávající umístění terminálu v blízkosti centra má 

nepřehlédnutelná pozitiva v dostupnosti. Mimo umístění ve středu města (z každého 

směru přibližně stejně daleko) je v přímém sousedství centrum města a poměrně 

blízko jsou také sídliště. 

Přemístěním autobusového nádraží k železniční stanici se prodlouží docházková 

vzdálenost pro všechny tyto skupiny (cca 650 m). V této lokalitě jsou pouze 

průmyslové zóny a železniční stanice, pro skupinu cestujících mířící do této lokality se 

tato vzdálenost naopak zkrátí. 

Dle provedeného průzkumu cestujících vystupujících na vlakovém a autobusovém 

nádraží, převážná většina míří směr centrum. 

Pro bodové ohodnocení jsou použity stanovené rozdíly výkonů (osobokilometry za den) 

pěších, kdy referenční je „nejhorší“ varianta. V našem případě varianta 2, která má 

denní nárůst výkonu o 58,99 oproti stavu. V případě varianty 1 nastane úspora výkonů 

o 334,30 ve srovnání se stávajícím stavem. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Docházková vzdálenost 393,290 0,000 58,990 

Bodové rozpětí  0,000 393,290  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 0,000 - 

  



ZPRÁVA 

STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTAVBY LOKALITY AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 

Strana 62 (73) 

Přestupní vazby - Stávající umístění terminálu v blízkosti centra má 

nepřehlédnutelná pozitiva v dostupnosti. Mimo umístění ve středu města (z každého 

směru přibližně stejně daleko) je v přímém sousedství centrum města a poměrně 

blízko jsou také sídliště. 

Přemístěním autobusového nádraží k železniční stanici se prodlouží docházková 

vzdálenost pro všechny tyto skupiny (cca 8 minut). V této lokalitě jsou pouze 

průmyslové zóny a železniční stanice, pro skupinu cestujících mířící do této lokality se 

tato vzdálenost naopak zkrátí. 

Dle provedeného průzkumu cestujících vystupujících na vlakovém a autobusovém 

nádraží, převážná většina míří směr centrum. 

Pro bodové ohodnocení jsou použity stanovené rozdíly výkonů (osobohodiny za den) 

pěších, kdy referenční je „nejhorší“ varianta. V našem případě varianta 2, která má 

denní nárůst výkonu o 17,15 oproti stavu. V případě varianty 1 nastane úspora výkonů 

o 58,27 ve srovnání se stávajícím stavem. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Přestupní vazby 75,420 0,000 17,150 

Bodové rozpětí  0,000 75,420  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 0,000 - 

 

Bezpečnost dopravy – Dopad změny umístění autobusového terminálu z dopravně 

bezpečnostního pohledu lze hodnotit na základě potenciálu snížení/zvýšení rizikovosti, 

protože předložené varianty nejsou detailně rozpracovány, nelze tak hodnotit 

konkrétní rizikovost stavebního či dopravního provedení. Průtah silnice II/502 

(ul. 17. listopadu, Riegrova, Českých bratří) je a i dle dopravního modelu bude velmi 

dopravně zatížen, proto je žádoucí odvedení pěší dopravy mimo tuto komunikaci a to 

jak souběžného, tak zejména křižného pohybu. 

Stávající poloha autobusového terminálu u centra města, mimo průběžné jízdní pruhy 

silnice II/502, je výhodná z hlediska pěší dostupnosti centra. Z dopravního průzkumu 

vyplývá, že právě centrum města je cílem většiny cestujících, a právě cestující 

z autobusů, kterých je většina (cca 5x více než cestujících z vlaků), nemusejí průtah 

silnice II/502 překonávat. Horší pozici mají cestující z vlaků, kteří při pěší cestě musejí 

tuto komunikaci jednou křížit, mají sice k dispozici autobusy MHD, ale dopravním 

průzkumem bylo zjištěno, že tato možnost není jimi využívána. Stávající průtah silnice 

II/502 má nízký stupeň zklidnění s naddimenzovanými dopravními plochami 

s dlouhými přechody pro chodce. Dopravně bezpečnostní stav je nevyhovující a 

rizikový zejména pro nemotorovou dopravu. 

Varianta 1 přesouvá hlavní autobusový terminál k železničnímu nádraží, čímž vytvoří 

integrovaný přestupní uzel, zároveň však ponechává přestupní uzel v blízkosti centra, 

čímž se snaží respektovat nejdůležitější pěší proudy. Nedostatkem je, že oproti 

stávajícímu stavu neleží autobusový terminál mimo průtah silnice II/502, ale na něm, 

tudíž cestující vystupující z autobusů a pokračující do centra budou muset křížit jeden 

jízdní pás této silnice. Riziko je však sníženo zklidněním provozu na průtahu silnice 

II/502, které bude dosaženo výstavbou nových okružních křižovatek a optimalizací 

šířkového uspořádání. Touto úpravou dojde ke snížení rychlosti jízdy a ke snížení rizika 

vážných následků v případě dopravní nehody v úseku minimálně mezi ulicemi 

Šafaříkova - Dělnická. Problematické může být i neobvyklé uspořádání provozu obou 
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terminálů. U zastávky u centra je navržen opačný směr jízdy autobusů, než je obvyklé, 

což ponese nároky na pozornost pěších. U terminálu u železničního nádraží dochází k 

neobvyklému křížení jízdních proudů vozidel a autobusů vjíždějících/vyjíždějících do/z 

terminálu a nejasnému preferovanému směru jízdy pro vozidla jedoucích po ul. 

Dělnická od jihu. 

Varianta 2 odsunuje autobusový terminál k železničnímu nádraží, čímž vznikne opět 

jako v případě varianty 1 integrovaný přestupní uzel. Problémem je však jeho 

vzdálenost od centra, kdy cestující z autobusů budou muset křížit silnici II/502 a jak 

vzešlo z dopravního průzkumu, budou tak činit v naprosté většině pěšky, bez využití 

možnosti jízdy jednu stanici MHD. Jedná se tak o zhoršení bezpečnostní úrovně pěších 

(cestujících přijíždějících do centra Jičína autobusy) oproti stávající situaci. Zklidnění 

dopravy na průtahu silnice II/502 bude dosaženo pouze v jednom bodě – v nové OK 

Riegrova x Dělnická x Českých bratří x Fügnerova. 

Na základě expertních zkušeností lze výše popsaný potenciál dopravně bezpečnostní 

situace klasifikovat bodovou škálou od 0 (nejhorší) do 10 (nejlepší) následovně: 

Tabulka 30 - Bodové ohodnocení kritéria bezpečnost 

Kritérium Stav Varianta 1 Varianta 2 

Bezpečnost pěších 6 8 2 

Zklidnění průtahu II/502 1 8 3 

Průměr 3,5 8 2,5 
 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Bezpečnost dopravy 8,000 2,500 3,500 

Bodové rozpětí  0,000 8,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 3,125 - 

 

 Provozní scénář 

Cestovní doby – Změnou umístění autobusového terminálu se dá předpokládat, že 

se změní cestovní doba na městské síti. Dle zpracovaného dopravního modelu nebudou 

mít projektové varianty vliv na IAD, budou mít ale vliv na VHD. 

Pro bodové ohodnocení kritéria tak byly použity stanovené výkony VHD dopravy 

(vozohodiny za den). Ve variantě 1 dochází k navýšení výkonu o 379 vozohodin za 

den. Ve variantě 2 se navýší vozohodiny o 402 oproti variantě ve stavu. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Cestovní doby 379,000 402,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 402,000  

Body pro MCA (0 - 10) 0,572 0,000 - 

 

Spotřeba cestovního času – Změnou umístění autobusového terminálu nebo 

rozdělení autobusového terminálu nebude mít vliv na IAD dopravu. Dle zpracovaného 

dokumentu „Dopravní simulace autobusového nádraží v Jičíně, AF-CITYPLAN s.r.o., 

2016“ byly prověřené křižovatky ve stávajícím stavu a v projektové variantě 1, 

z kterého vyplynulo, že stávající stav je vyhovující. 
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V případě varianty 1 jsou v místech mezi novým autobusovým nádražím a zastávkou 

hromadné dopravy 4 okružní křižovatky (1 stávající). Pro variantu 2 taková studie 

nebyla zpracována. Expertním odhadem se ale dá konstatovat, že průsečná křižovatka 

(Riegerova – Dělnická – Českých bratří – Fügnerova) nebude dostatečně kapacitní a 

bude přestavěna na okružní křižovatku. 

V případě těchto úprav může nastat zklidnění dopravy, které bude mít za následek 

zdržení. 

Výše zmíněná dopravní simulace vyhodnocuje čas průjezdu ve třech úsecích v řešené 

oblasti. Z podkladů je možné stanovit zdržení pouze orientačně, avšak pro potřeby 

MCA je dostačují konstatovat, že vlivem výstaveb okružních křižovatek dochází ke 

zdržení (v rámci jednotek sekund). 

Pro vyhodnocení kritéria uvažujeme, že dochází na každé z okružních křižovatek ke 

shodnému zdržení, tedy ve variantě 1 dojde k vyššímu zdržení (větší počet OK). 

Varianta bez projektu je referenční. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Spotřeba cestovního času 3,000 1,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 3,000  

Body pro MCA (0 - 10) 0,000 6,667 - 

 

Propustnost ostatních komunikací – Navrhované řešení ovlivní propustnost 

komunikací 17. listopadu, Riegerova a Dělnická. Pro vyhodnocení tohoto kritéria 

bereme v úvahu ulici 17. listopadu a Riegerova v úseku OK (Popovická) a křižovatka 

(s ulicí Dělnická), které jsou ve stávajícím stavu hodně zatížené. 

V případě varianty 1 je intenzita snížena o 109 spojů za den. Varianta 2 má o 23 spojů 

méně než stav. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Propustnost ostatních komunikací 109,000 23,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 109,000  

Body pro MCA (0 - 10) 10,000 2,110 - 

 

Dopravní výkon – Srovnání variant v ohledu na změnu vozokilometrů na síti, 

stanovené dopravní prognózou. 

Pro bodové ohodnocení kritéria tak byly použity stanovené výkony VHD dopravy 

(vozokilometry za den). Ve variantě 1 dochází k navýšení výkonu o 30 vozohodin za 

den. Ve variantě 2 se navýší vozohodiny o 68 oproti variantě ve stavu. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Dopravní výkon 30,000 68,000 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 68,000  

Body pro MCA (0 - 10) 5,588 0,000 - 
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EKONOMIKA 

Varianty jsou posuzovány z hlediska výše investičních nákladů, provozních nákladů 

infrastruktury a výsledků ekonomického hodnocení. 

Investiční náklady - Porovnání variant z hlediska výše investičních nákladů. Odhad 

investičních nákladů projektových variant jsou 216,16 mil. Kč (varianta 1) a 266,60 

mil. Kč (varianta 2). V případě stávajícího stavu nebudou žádné investiční akce. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Odhad nákladů v mil. Kč.  216,164 266,595 0,000 

Bodové rozpětí  0,000 266,595  

Body pro MCA (0 - 10) 1,892 0,000 - 

 

Provozní náklady terminálů - Porovnání variant z hlediska výše provozních nákladů 

infrastruktury. Provozní náklady v roce 2015 byly 330 tis. Kč. Odhady nákladů byly 

stanoveny na 600 tis. Kč (varianta 1) a 750 tis. Kč (varianta 2). 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Odhad provozních nákladů v mil. Kč.  600,000 750,000 330,000 

Bodové rozpětí  0,000 750,000  

Body pro MCA (0 - 10) 2,000 0,000 - 

 

Výsledky ekonomického hodnocení - Porovnání variant z hlediska výsledků 

ekonomické analýzy. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

ENPV v mil. Kč. -186,638 -211,104 0,000 

Bodové rozpětí  -211,104 0,000  

Body pro MCA (0 - 10) 1,159 0,000 - 

 

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posuzované varianty jsou hodnoceny dle hlukové zátěže na obyvatele města. 

 Vliv na zdraví a pohodu obyvatel 

Hluková zátěž obyvatel – plošná - Změnou polohy autobusového nádraží se dá 

očekávat odlišný vliv z hlediska hluku a vibrací na obyvatelstvo. Přesunem 

autobusového nádraží z oblasti centra dosáhneme největšího snížení hluku. V případě 

varianty 1 se jedná o částečné zlepšení, jelikož uvažovaná zastávka hromadné dopravy 

bude hlukově zmíněnou oblast zatěžovat (v menší míře). 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Hluková zátěž obyvatel - plošná 0,500 0,000 1,000 

Bodové rozpětí  0,000 1,000  

Body pro MCA (0 - 10) 5,000 10,000 - 

 

Hluková zátěž obyvatel – liniová - Změnou polohy autobusového nádraží se dá 

očekávat odlišná hluková zátěž na komunikacích. IAD nebude mít vliv, dojde ke změně 

VHD dopravy. 
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Pro vyhodnocení liniové hlukové zátěže byla vybrána ulice 17. listopadu a Riegerova, 

v úseku křížení s ulicí Popovickou a křížení s ulicí Dělnickou. V tomto úseku nastane 

snížení o 109 autobusů za den v případě varianty 1. Varianta 2 redukuje intenzity o 

23 vozidel za den. V ulici Dělnické dochází naopak ke zvýšení intenzit (oproti variantě 

bez projektu), avšak opět varianta 1 v porovnání s variantou 2 je lepší. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Hluková zátěž obyvatel - liniová 109.000 23.000 0.000 

Bodové rozpětí  0.000 109.000  

Body pro MCA (0 - 10) 10.000 2.110 - 

 

RIZIKA 

Navýšení ceny – Porovnání variant z hlediska rizika navýšení ceny. Vzhledem 

k náročnosti projektových variant a k přihlédnutí k míře rozpracovanosti podkladů je 

vyhodnoceno, že více rizikovější variantou na navýšení investičních nákladů je varianta 

2. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Pravděpodobnost navýšení nákladů 1.000 0.750 0.000 

Bodové rozpětí  0.000 1.000  

Body pro MCA (0 - 10) 10.000 7.500 - 

 

Finanční náročnost – Investiční náklady variant budou z části financovatelné z EU 

fondů a z části městem Jičín. Posuzován bude podíl investic jednotlivých variant s 

ohledem na finanční možnosti města. 

Očekává se financování z fondu IROP, jehož maximální možná míra financování je 

100 mil. Kč. V případě maximální podpory je podíl financí, které bude platit město 

116,16 mil. Kč (varianta 1) nebo 166,60 mil. Kč (varianta 2). 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Riziko financování, nutnost dotací 116.164 166.595 0.000 

Bodové rozpětí  0.000 166.595  

Body pro MCA (0 - 10) 3.027 0.000 - 

 

Časové hledisko – Riziko posunutí výstavby, respektive prodloužení výstavby. 

Vzhledem k míře rozpracovanosti podkladů a náročnosti provedení je opět očekávané 

větší riziko prodloužení výstavby u projektové varianty 2. 

 Varianta 1 Varianta 2 Bez projektu 

Prodloužení výstavby 5.000 7.500 0.000 

Bodové rozpětí  0.000 10.000  

Body pro MCA (0 - 10) 5.000 2.500 - 
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 Závěr vyhodnocení 

Stanovené body každého kritéria byla vynásobena příslušnou váhou a poté sečtena. V níže 

uvedené tabulce je uvedeno bodové ohodnocení variant dle projektové varianty. Celkový 

počet bodů je po zaokrouhlení 665 (pro variantu 1) a 369 (pro variantu 2). 

Tabulka 31 – Výsledné hodnocení MCA 

Kritérium Varianta 1 Varianta 2 

Zajištění pozemků 0.000 8.597 

Soulad s územním plánem města 21.100 21.100 

Soulad s dopravní koncepcí města 26.800 17.688 

Návaznost na jiné druhy přepravy 41.400 41.400 

Dopravní obsluha města 49.200 0.000 

Zklidnění dopravy v centru města 31.520 39.400 

Navazující dopravní stavby 15.700 7.850 

Řešení mimořádností 3.200 0.000 

Urbanistický rozvoj území 16.960 21.200 

Technologická náročnost 1.650 0.000 

Doba výstavby 3.633 0.000 

Vyvolané investice 0.000 8.500 

Doprava v klidu 8.000 16.000 

Možné fázování projektu/etapy 6.525 4.350 

Docházková vzdálenost 55.900 0.000 

Bezpečnost dopravy 54.300 16.969 

Přestupní vazby 41.400 0.000 

Cestovní doby 1.099 0.000 

Spotřeba cestovního času 0.000 18.533 

Propustnost ostatních komunikací 67.800 14.306 

Dopravní výkon 14.418 0.000 

Odhad nákladů v mil. Kč 11.464 0.000 

Odhad provozních nákladů v mil. Kč 14.240 0.000 

ENPV v mil. Kč 4.161 0.000 

Hluková zátěž obyvatel - plošná 48.000 96.000 

Hluková zátěž obyvatel - liniová 93.000 19.624 

Pravděpodobnost navýšení nákladů 19.200 14.400 

Riziko financování, nutnost dotací 8.839 0.000 

Prodloužení výstavby 5.200 2.600 

Celkové vyhodnocení 664.708 368.518 
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E.4.1 Výsledná doporučení MCA 

Z výše uvedeného vyhodnocení MCA lze konstatovat, že projektová varianta 1 je efektivnější 

a je proto možné ji doporučit k dalšímu zpracování. Varianta 1 má po celkovém vyhodnocení 

665 bodů a varianta 2 dostala pouze 369 bodů. 

Pro město je tedy přínosnější přemístění hlavního autobusového nádraží k železniční stanici 

se zachováním přestupního bodu v blízkosti centra. V provedeném průzkumu větší část 

cestujících železniční a autobusového nádraží totiž po výstupu vyrážejí pěšky směr centrum. 

„Vítězná“ varianta bude mít příznivější vliv na hluk v řešené oblasti, přináší vyšší bezpečnost 

a lepší obsluhu města. Finanční zatížení města bude nižší, vzhledem k odhadu investičních 

nákladů i k odhadu provozních nákladů infrastruktury a provozních nákladů autobusů je 

příznivější. 

Naopak varianta 2 má vetší počet parkovacích stání pro IAD. Průjezd městem bude rychlejší 

vzhledem k menšímu počtu okružních křižovatek, tedy i menší míra vyvolaných investic. Vyšší 

zklidnění dopravy v centru města.  
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F. Závěrem 

V rámci této studie bylo zpracováno posouzení výběru dvou variant nového autobusového 

nádraží v Jičíně. 

Autobusové nádraží, jeho přesun ze stávající polohy a modernizace je plánováno již delší 

dobu. Lokalita stávajícího autobusového nádraží v současné době neodpovídá trendům na 

obsluhu území a propojení více druhů doprav s vytvořením přestupního uzlu – terminálu.  

Technický stav a vybavení stávajícího terminálu nevyhovuje současným normám ČSN, včetně 

požadavkům na bezbariérový provoz. Také umístění nádraží nesplňuje požadavky na využití 

území a také není koncepčně v souladu s plánovanou dopravní koncepcí. 

Součástí studie proveditelnosti tak bylo shromáždění informací o území, o dopravní koncepci, 

o návrhu a požadavcích nových umístění autobusového nádraží, údaje o autobusové dopravě 

– ať už regionální, tak městské – železniční dopravě, vlivu zvoleného návrhu na životní 

prostředí (hluk) atd. 

V rámci studie pak byly porovnávány a hodnoceny tři základní varianty – varianta bez 

projektu, návrhová varianta podle urbanistické studie zpracované KOTAS & PARTNERS 

(varianta 1) a návrhová varianta dle bakalářské práce Z. Koňasové (varianta 2). Varianta bez 

projektu pak vytvořila pouze variantu referenční, vyhodnocována nebyla z důvodu 

nevhodnosti a nepřijatelnosti z důvodů technického a urbanistického. 

Varianty byly tedy hodnoceny pomocí tzv. multikriteriální analýzy, kdy jsou varianty 

ohodnoceny počtem bodů a pomocí váhového hodnocení jsou pak tyto body vynásobeny.  

Ze zpracované analýzy vyplynulo, že k dalšímu sledování je možné doporučit variantu KOTAS 

& PATRNERS. Výsledek analýzy je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 32 – Hodnocení MCA 

Kritérium Bodové ohodnocení 

Varianta 1 665 

Varianta 2 369 

 

Z hlediska ekonomického hodnocení (CBA) se ani jedna z projektových variant neprokázala 

dostatečně efektivní. Projektové varianty však mají další přínosy, které ekonomické 

hodnocení neumí zohlednit, respektive jsou obtížně kvantifikovatelná. CBA hodnotí projekt 

pouze z dopravního hlediska nebo environmentálních vlivů, které vychází z dopravních 

výkonů. 

Uvažované varianty je nutné hodnotit i z hlediska dalších důvodů/cílů. Mezi hlavní cíle 

projektu zejména patří: 

 Zkvalitnění území v blízkosti centra z hlediska urbanistického a dopravního 

 Vytvoření jednoho funkčního celku autobusové, železniční a MHD dopravy a zlepšení 

dostupnosti – realizace přestupního terminálu 

 Výstavba nového, moderního terminálu odpovídajícího požadavkům s ohledem na 

technické normy a také – hlavně – požadavkům na bezpečnost cestujících. 

Realizací projektových variant budou tyto cíle naplněny, avšak přemístění hlavního 

autobusového terminálu k železniční stanici bude mít za následek prodloužení cestovní doby 
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pro většinu cestujících. Toto navýšení ale není nijak výrazné (cca 650-700 metrů). Dojde ke 

zlepšení dostupnosti a provázanosti několika druhů doprav – automobilové (P+R), 

autobusové, železniční a cyklistické dopravy. Na stranu druhou pak dojde k přesnému 

oddělení cestujících a pěších od ostatních druhů dopravy. 

Na základě dalšího vyhodnocení (porovnání) pomocí MCA se dají zohlednit další přínosy, které 

v CBA nejsou uvedeny a nelze je peněžně ohodnotit. 

Na základě zpracované MCA tak lze doporučit variantu 1, která v porovnání vychází 

jako přínosnější. 
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G. Podklad pro žádost IROP 

Tato studie může sloužit jako podklad pro podání žádosti o spolufinancování z evropských 

fondů. Jako možnost uvádíme v tuto chvíli vyhlášenou podporu IROP (INTEGROVANÝ 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM) - Veřejná podpora aktivity „Terminály“ ve specifickém cíli 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy je upravena Nařízením Komise č. 651/2014 ze 

dne 17. června 2014, kterým se v souladu s článku 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, oddíl 13, článek 56 Investiční podpora na 

místní infrastrukturu. 

Mimo obecné předpoklady podle kapitoly I. a II. nařízení č. 651/2014 platí následující 

podmínky: 

 podpora bude poskytnuta na výstavbu a modernizaci dopravních terminálů s 

doprovodnými parkovišti P+R a patrovými parkovišti pro automobily; 

 maximální částka podpory na projekt činí 100 milionů CZK; 

 příjemci jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané dobrovolnými svazky obcí a dopravci veřejné linkové dopravy v závazku 

veřejné služby dle zákona č. 194/2010 Sb.; 

 veškerá infrastruktura, která obdrží podporu, zůstane ve vlastnictví příjemce podpory; 

 pokud nebude provozovatelem infrastruktury, vybere provozovatele na základě 

otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení, aby se zajistil 

pronájem za tržní cenu; 

 terminály a parkoviště pro automobily budou otevřené a přístupné všem uživatelům; 

 komerční prostory v terminálech budou pronajaty na základě otevřeného, 

transparentního a nediskriminačního výběrového řízení; 

 terminály budou přizpůsobovány potřebám veřejné dopravy a standardům 

bezbariérovosti a bezpečnosti, nikoliv požadavkům konkrétních dopravců. 

Zdroj: strukturální-fondy.cz 
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Seznam zkratek

Zkratka Popis 

IROP Integrovaný regionální operační program 

MCA 
Multikriteriální analýza 

(Multi-criteria analysis) 

CBA 
Analýza nákladů a přínosů 

(Cost-Benefit Analysis) 

OK Okružní křižovatka 

IAD Individuální automobilová doprava 

VHD Veřejná hromadná doprava 

ČSN Česká technická norma 

ENPV Čistá současná ekonomická hodnota 

EIRR Vnitřní výnosové procento pro ekonomickou analýzu 

FNPV Čistá současná finanční hodnota 

FRR Vnitřní výnosové procento pro finanční analýzu 

IN Investiční náklady 

MHD Městská hromadná doprava 

ZSJ Základní sídelní jednotka 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

SN Stavební náklady 

 


