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Řešení zastávek na lince

Druhy zastávek

- nácestné (většina zastávek na trase linky),
- přestupní (nácestná zastávka, která zároveň slouží také k přestupu

mezi linkami),
- konečné (možno i v kombinaci přestupní a konečné zastávky)

přestupní a konečné zastávky kladou vyšší nároky na umístění
a prostorové uspořádání.



Řešení nácestných zastávek

Požadavky na umístění nácestných zastávek:
- co nejblíže zdrojům a cílům poptávky – obsluha obytných
oblastí, pracovních příležitostí, škol, zdravotních zařízení,    
obchodních center atd. 
⇒ hledání kompromisu mezi krátkou a delšímezizastávkovou

vzdáleností – krátká docházka a nízká cestovní rychlost vs. delší
docházka a vyšší cestovní rychlost ⇒minimální mezizastávková
vzdálenost cca 450 m,

- prostorové možnosti – šířkové poměry, zastávka musí být v přímé
(příp. ve vnitřním oblouku), umístění čekárny…

- bezpečnost a plynulost provozu – přehlednost úseku (vzdálenost
směrových a výškových oblouků), zastávka nemůže být v prudkém
stoupání nebo klesání, vzdálenost a poloha vůči přechodu pro
chodce, zohlednění preference MHD,

- ostatní faktory –„Zastávka má být před domem, ovšem sousedním“



Vhodné umístění lze
realizovat i ve velmi
stísněných podmínkách…

Vhodné umístění
v centru zájmu
cestujících



Řešení přestupních zastávek

Požadavky na umístění a uspořádání přestupních zastávek:
(navíc oproti nácestným zastávkám)
- co nejblíže místu křížení linek / přepravních proudů –

minimalizace provozních nákladů (neproduktivních jízd) 
a časových ztrát cestujících,

- přehlednost – vzájemná viditelnost dopravních prostředků, snadná
orientace cestujících,

- pohodlný a bezpečný přestup - bezbariérovost, minimalizace
ztracených spádů, krátké přestupní vzdálenosti, pokud možno bez
překonávání vozovky s intenzivním provozem a světelnou      
signalizací – ideální případ u přestupů „hrana-hrana“ (společná
nástupní hrana, společné nástupiště),

- možnost vyčkávání vozidel – v případě garantovaných návazností.



Přestupní terminál v Brémách u hlavního nádraží

I takto intenzivně využívaný přestup se obejde bez signalizací,
zábradlí, podchodů, nadchodů…



Řešení konečných zastávek

Požadavky na umístění a uspořádání konečných zastávek:
(navíc oproti nácestným zastávkám):

- odstavy vozidel – pro konání bezpečnostních přestávek a možnosti
dorovnání zpoždění (autobusové a tramvajové smyčky, resp.
ukončení tramvajových linek úvratí pro obousměrná vozidla),

- vybavení pro řidiče – toalety, příp. možnost občerstvení
(v případě kombinace s přestupní zastávkou viz též požadavky na
přestupní zastávky).



Netradiční řešení konečné zastávky trolejbusu v Solingenu



(Kvalitní) p řestupní uzly

Význam pro města a obce:

- dobrá dopravní obsluha díky koncentraci linek,
- vyšší atraktivita hromadné dopravy,
- stávají se přirozenými centry, ovlivňují tvář měst a obcí
a ovlivňují vnímání hromadné dopravy jako takové,

- vyšší nároky na architektonické ztvárnění,
- atraktivní provedení místa přestupu,
- jsou městotvornými prvky - v jejich blízkosti vznikají obchody, 

služby atd.



pro návrh a umístění přestupních uzlů je třeba zohlednit:

- umístění co nejblíže místu křížení linek nebo druhů dopravy,
- co nejkratší pěší přesun cestujících mezi dopravními prostředky,
- dobrápřehlednost a viditelnost mezi cestujícími a dopravními

prostředky,
- minimalizace betonových bariér,
- kvalitn ě fungující návaznosti a krátké přestupní doby,
- nízké náklady na provoz linek, 
- minimalizace různých zajížděk apod.

Návrh přestupních uzlů



Stavební integrace 
- přestupní uzly

- společná zastávka



Společné zastávky pro více druhů dopravy

Současný stav:
- rozdíly mezi špičkami a ostatními obdobími se stírají,
- rostou požadavky cestujících na kvalitu a požadavky objednavatelů
na efektivitu ,

- je nutno zlepšovat přestupní vazby (mj. společnými zastávkami 
autobusů a tramvají).

Výhody společných zastávek pro více druhů dopravy:
- pohodlí pro cestující,
- bezpečnost pro všechny účastníky provozu,
- zkrácení cestovních dob (díky krátkým přestupům),
- úspora nákladů na výstavbu a údržbu podchodů, nadchodů atd.,
- staví se jen 1 nástupní ostrůvek, 1 čekárna, 1 informační panel atd.,
- úspora nákladů na vybavení zastávek.



Společné zastávky pro více druhů dopravy

- užíváníspolečného nástupiště
- užíváníspolečné nástupní hrany



Užívání společného nástupiště pro více druhů dopravy

Dopravní prostředky zastavujívedle sebe nebo za sebou, ale neužívají
společnou nástupní hranu.
- především pro dopravní prostředky s různou výškou nástupní hrany
např. vlak + bus, metro + bus,

- případně pro dopravní prostředky se stejnou výškou nástupní hrany 
ve zvláštních situacích (např. ve spojení s obratištěm, nebo 2 linky
metra atd.).



- dopravní prostředky zastavují u společné nástupní hrany, mají
společnou jízdní dráhu,

- především pro dopravní prostředky se shodnou nebo podobnou 
výškou nástupní hrany (např. bus + tram).

Komplikace u společných zastávek tramvají a autobusů
- opotřebení tramvajového tělesa,
- vzájemné zdržování vozidel,
- nutnost řešit výjezd a nájezd 
na tramvajovou trať.

Užívání společného nástupiště pro více druhů dopravy



Kritéria pro navrhování společných zastávek autobusů a tramvají:

- osová vzdálenost kolejí – dostatečná šířka tramvajového tělesa pro 
provoz autobusů,

- výška a šířka nástupní hrany – nástup z vozovky podstatně zpomaluje
nástup a výstup cestujících (Praha 12-20 cm, Drážďany 20-23 cm), 

- obraty cestujících v zastávkách – pokud je již v současné době (bez
přestupu bus+tram) zastávka silně zatížená, je třeba počítat s delšími
zastávkovými pobyty vozidel,

- komplikovanost manévrů v okolí zastávky – jízda spojů před a za
zastávkou rovně umožňuje maximální počet spojů, odbočováníčásti
spojů, signalizace v okolí zastávky aj. snižuje kapacitu zastávky,

- počet spojů ve špičkové hodině – do 60 spojů / hod.(lépe do 50),
nedostatečná výška nástupní hrany, vysoké obraty cestujících 
a komplikované manévry vozidel v blízkosti zastávky podstatně snižují
maximální počet spojů v zastávce za hodinu.


