
AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ
ZASTÁVKY, AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Obsah:

1. Typy autobusových a trolejbusových zastávek

2. Stavební uspořádání zastávek a nástupiště

4. Ochrana cestujících

5. Umísťování zastávek

6. Přestupní uzly a stanoviště, autobusová nádraží

3. Označování zastávek



Studijní literatura
České technické normy:

• ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: 
Navrhování zastávek. Dostupné na www.agentura-cas.cz/csn-
online

• ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: 
Přestupní uzly a stanoviště. Dostupné na www.agentura-
cas.cz/csn-online

Přístup do plnotextové databáze českých technických norem (ČSN online) 
je zpoplatněn (na 6 měsíců za 1000 Kč) - viz ceník na
http://www.agentura-cas.cz/sites/default/files/public/download/Infocentrum/CSNonline/CENIK-CAS.pdf

2020



zdroj: ČSN 73 6425-1 

Typy autobusových a trolejbusových zastávek
Typ I - zastávka na zastávkovém pruhu fyzicky oddělená (zastávkový záliv)

Použití na komunikacích pro návrhovou rychlost ≥ 80 km/h.

Typ II - zastávka mimo jízdní pruh bez fyzického oddělení

• zastávka na zastávkovém pruhu bez fyzického oddělení (Vn ≥ 50 km/h)

• zastávka na zastavovacím nebo parkovacím pruhu (Vn ≤ 50 km/h)

• zastávka na širokém jízd. pásu s úpravou vedení jízd. pruhů (Vn ≥ 50 km/h)



Typy autobusových a trolejbusových zastávek
Typ III - zastávka na jízdním pruhu s možností objíždění

zdroj: ČSN 73 6425-1 

Typ IV - zastávka na jízdním pruhu bez možností objíždění
• zastávka na jízdním pruhu s použitím mysu (zátka)

• zastávka na jízdním pruhu s fyzickým oddělením

Typ V - zastávka na tramvajovém pruhu (sdružená)



Stavební uspořádání zastávek a nástupiště

- předepsaným způsobem označený přidružený pruh

pozemní komunikace

- pro zastavení mimo průběžný jízdní pás za účelem 

vystoupení a nastoupení cestujících

- navrhuje se jako

- zastávkový záliv
- zastávka na vyhrazeném jízdním pruhu

- je totožná s délkou nástupní hrany

- nástupní hrana má být v celé své délce v přímé.

Zastávkový pruh 

Délka zastávky

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Stavební uspořádání zastávek a nástupiště

Délka nástupní hrany
a) zastávek městské linkové osobní dopravy
- standardně součet délek dvou nejdelších provozovaných 

vozidel obsluhujících zastávku + 1 m (max. 37 m)

- ve stísněných podmínkách a při malé četnosti spojů 

v délce nejdelšího provozovaného vozidla

b) zastávek linkové osobní dopravy a při více druzích

dopravy s podélným řazením:

- těsným – vozidla odjíždí v pořadí, v jakém přijela, délka NH 
stejně, jako u zastávek městské linkové osobní dopravy

- polotěsným – umožňuje odjezd v libovolném pořadí, nástupní 
hrana v délce rovnající se součtu dvou nejdelších 

provozovaných vozidel zvětšenému:
- pro jednočlánková vozidla o 5 m

- pro kloubová vozidla o 7 m zdroj: ČSN 73 6425-1 



Stavební uspořádání zastávek a nástupiště

Šířka zastávkového pruhu v intravilánu :
- na rychlostních místních komunikacích 3,50 m

- na sběrných místních komunikacích je doporučeno 3,50 m, 

nejméně 3,25 m nebo 3,00 m

- na obslužných místních komunikacích 3,25 m nebo 3,00 m,

ve stísněných podmínkách a při rekonstrukcích 2,75 m

- na fyzicky odděleném zastávkovém pruhu při polotěsném
řazení vozidel 7,00 m (pro objíždění)

Podélný sklon do 4 %, v obtížných podmínkách 6 % .

Příčný sklon cca 2 % od nástupní hrany k odvod. proužku.

Odvodnění tak, aby nedocházelo k ostřikování cestujících.

Vozovka v závislosti na počtu linek a intervalu zastavování 

vozidel podle TP 170.

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Stavební uspořádání zastávek a nástupiště

Nástupiště

Zpevněná plocha velikostí přiměřená průměrnému obratu 

cestujících na zastávce. Umísťuje se:
- na zvýšeném tramvajovém pásu pozemní komunikace

- na nástupním ostrůvku

- na chodníku nebo v návaznosti na chodník či zpevněnou 

nebo nezpevněnou krajnici

- na zastávkovém mysu (vysazené chodníkové ploše)

Šířka nástupiště 
- standardně 2,20 m (doporučuje se 2,50 m)

- ve stísněných podmínkách v intravilánu 1,70 m (dop. 2,00 m)

- při větší šířce nástupiště musí být ve vzdálenosti cca 3,0 m 
od nástupní hrany vodící line 

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Stavební uspořádání zastávek a nástupiště

Odstup pevných překážek od nástupní hrany :

- nejméně 1,50 m od bezpečnostního odstupu vozovky

- v intravilánu musí být nejméně 1,70 m od nástupní hrany

(neplatí pro označník a zábradlí u nástupní hrany)

- pro sloup veřejného osvětlení v odůvodněných případech

se připouští 0,90 m

Podélný sklon do 4 %, v obtížných podmínkách 6 % .

Příčný sklon 0,5 až 2 % (obvykle k nástupní hraně).

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Stavební uspořádání zastávek a nástupiště
Výška nástupní hrany nad vozovkou:
- 20 cm pro bezbariérový nástup do nízkopodlažních vozidel

- 16 cm při změně v užívání stavby, vozidlo s výsuv. nájezdem

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Stavební uspořádání zastávek a nástupiště



Označování autobusových a trolejbusových zastávek
Označník

Skládá se ze: 
a) značky „Zastávka“
b) zastávkových informačních prvků (název zastávky, označení zastavujících linek, označení 

tarifního pásma, charakter zastávky, ...)
c) tabule pro umístění jízdních řádů
d) případně z dalšího vybavení (např. odpadkové koše)

- vymezuje začátek zastávky
- každá zastávka jím musí být vybavena

zdroj: ČSN 73 6425-1 

IJ4b

IJ4a

IJ4e
IJ4c



Ochrana cestujících
přístřešek pro cestující, zastřešení nástupiště, zábradlí

zdroj: ČSN 73 6425-1 

Přístřešek pro cestující – příčný řez



Umísťování autobusových a trolejbusových zastávek

• tak, aby v návrhovém období vyhovovaly požadavkům

na ochranu životního prostředí (hluk, emise)

• v místech, kde je možné zabezpečit mimoúrovňový 

příchod a odchod cestujících nebo přístup bez úrovňového  

křížení s ostatní dopravou

• ve směrově a výškově přímých a přehledných úsecích  

pozemních komunikací

• vpravo ve směru jízdy

• v místech, kde je možné zajistit bezbariérový přístup pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

• tak, aby HD byla v blízkosti zastávek ze stavebně 

dopravního hlediska upřednostněna před IAD

• v místech s možností zřízení zastávkového pruhu

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Umísťování autobusových a trolejbusových zastávek

Přestup má být časově co nejkratší:

Přestupová vzdálenost mezi zastávkami:

• mezi linkami MHD navzájem
• na ostatní druhy dopravy (včetně letecké a taxislužby)

• má být co nejmenší
• doporučuje se do 100 m (vzdálenost nejbližších míst

jednotlivých zastávek při přestupu, tzv. pěší dostupnost)

Vzdálenost mezi zastávkami téže linky v jednom směru:
• má být 300 až 700 m
• v exponovaných místech možno zmenšit (centrum města apod.)

Docházková vzdálenost k zastávce:
nemá být větší než 500 m

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Umísťování autobusových a trolejbusových zastávek

Autobusové a trolejbusové zastávky se mají umísťovat:

• v mezikřižovatkovém úseku na komunikacích:

- směrově nerozdělených za zastávkou pro opačný směr

- směrově rozdělených se doporučuje za zastávkou 

pro opačný směr

• v blízkosti křižovatky

- doporučuje se za křižovatkou (lze provést s přímým vjezdem)

- v případě umístění před křižovatkou lze provést 

s přímým výjezdem

- při řízení SSZ individuálně dle výpočtu

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Umísťování autobusových a trolejbusových zastávek

Autobusová či trolejbusová zastávka s přímým vjezdem

zdroj: ČSN 73 6425-1 

Autobusová či trolejbusová zastávka s přímým výjezdem

Autobusová či trolejbusová zastávka s přednostním výjezdem



Umísťování autobusových a trolejbusových zastávek

Autobusové a trolejbusové zastávky se nesmí umísťovat:
• není-li zaručena délka rozhledu pro zastavení

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Umísťování autobusových a trolejbusových zastávek

Autobusové a trolejbusové zastávky se nesmí umísťovat:
• na směrově nerozdělených komunikacích v případě, že by mezi 

konci stojících vozidel na protilehlých zastávkách nebyla 

dodržena potřebná vzdálenost pro zajištění rozhledu pro 

zastavení a rozhledu na chodce na přechodu

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Umísťování autobusových a trolejbusových zastávek

Autobusové a trolejbusové zastávky se nesmí umísťovat:
• na dvoupruhových komunikacích bez vyznačeného přechodu 

při vzájemné vzdálenosti stojících vozidel menší než 45 m

zdroj: ČSN 73 6425-1 



Přestupní uzly a stanoviště

Základní dělení přestupních uzlů
• podle významu a funkce:

- přestup. zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy
- přestupní uzly regionálního významu
- přestupní uzly nadregionálního významu (celostát.+mezinár.)

• podle vztahu k linkám veřejné osobní dopravy:
- koncové
- průjezdné (tranzit)
- kombinované

• podle velikosti:
- přestupní zastávky
- stanoviště
- stanice a nádraží

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



Autobusová nádraží

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby

Typické uspořádání



Autobusová nádraží

Výpravní budova
• může být zřízena jako:

- samostatná budova jen pro tento účel
- jako součást jiného objektu

• člení se na dvě části: - veřejnou
- neveřejnou

• zajišťuje služby pro cestující:
informace, prodej jízdenek, úschovna zavazadel, 
občerstvení, hygiena

• zajišťuje služby pro řidiče:
nocležna, občerstvení, hygiena, místnost pro 
odpočinek, odvod tržeb

• zajišťuje zázemí pro zaměstnance nádraží



Autobusová nádraží
Výpravní budova podélně

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží
Výpravní budova kolmo

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží
Výpravní budova uprostřed

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží
Výpravní budova uprostřed

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží
Výpravní budova uprostřed

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží
Zastřešení nástupiště

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží

Pojížděné komunikace a plochy
• základní rozměry (pro bus 18 m):

- šířka jízdního pruhu 3,5 m
- min. poloměr vnitř. hrany komunikace  9,0 m
- rozšíření ve směrových obloucích se provádí jako
na větvích křižovatek podle ČSN 73 6102

• podélné sklony nemají překročit:
2,5 % na  komunikacích u nástupišť
8,0 % na rampách mezi vícepodlaž. nástupišti
10 % na rampách odstavných ploch
4,0 % na ostatních komunikacích a plochách

• příčné sklony mají být: - obvykle 2 % od nástupní hrany
- nejvíce 3 %  na odstav. plochách  

• provoz nejlépe jednosměrný pravostranný
• minimalizovat počet kolizních míst



Autobusová nádraží

Servisní zařízení

• většinou obsahuje:

- čerpací stanici pohonných hmot a maziv

- mycí linku autobusů

- vybavení pro denní prohlídky vozidel

- pohotovostní opravnu



Autobusová nádraží

Zastřešení plochy

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží

Zastřešení plochy

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží

Plochy v podzemí

zdroj: Kotas – Dopravní systémy a stavby



Autobusová nádraží

Součást jiné stavby – San Diego

Vstup z ulice

Stání ve dvoře budovy


