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Student Jan Sejkora vypracoval variantní návrh nového autobusového nádraží v Humpolci – přibližně ve 

stávající poloze, ale na výrazně menší ploše, a ve zcela nové poloze v areálu garáží místního autobusového 
dopravce. Po prostudování dokumentace mám několik nejasností, resp. připomínek.        

 Průvodní zpráva: 
o Charakteristika území by asi měla popisovat urbanistickou a dopravní situaci obou 

uvažovaných lokalit spíše než geografii Humpolecka. 
o V hodnocení různých uspořádání autobusových stanovišt (šikmé vs. podélné) se za klad 

podélného stání uvažuje, že autobusy nemusejí couvat – má naopak nějaký klad i stání 
šikmé? 

o Nádraží v lokalitě autobusových garáží je z centra města hůře dostupné. Jak by tento fakt 
ovlivnila výstavba ulice podél rybníku, tzn. v trase ulice V Brance, případně nějaké jiné 
komunikační propojení? 

o Jaký bude vztah nového nádraží ke stanovišti „Mléčné lahůdky“ v centru města zejména co 
se týče dálkové dopravy? 

 Situace:  
o Proč není zajištěn přímý přístup pěších ze severozápadní části města, tzn. po ulici Okružní 

(varianta 1 a 2)?   
o Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu by mělo mít bezbariérový přístup 

z chodníku, tzn. snížený obrubník. 
o Rozhledové poměry na přechodu pro chodce mezi nástupišti jsou velmi špatné a ukončení 

přechodu není dořešené (varianta 2 a 3). 
 Řezy: 

o Nástupiště nebudou zastřešena? 
 Dopravní značení: 

o Je povolena jízda v protisměru šikmých stání (varianta 1)? Pokud ano, proč? 
o Zvažoval jste informační značení navádějící na čerpací stanici (varianta 1 a 2)? 
o Označníky zastávek jsou umístěny zmatečně (varianta 2 a 3) – polovina jich je pro 

pravostranný a polovina pro levostranný provoz.  
o Svislou značku obecně nelze umisťovat pouze vlevo (varianta 3). 
o Svislé značení je z formálního hlediska ve výkrese zakresleno nestandardně. 

 
Práci celkově hodnotím jako zajímavou a přínosnou, ale bohužel ne zcela dotaženou. Rozsah práce 

považuji za nadprůměrný (odevzdány byly tři varianty), formální úroveň za průměrnou. 
 
 
 
 



 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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