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1 ÚVOD 

Tento dokument vznikl v reakci na vypořádávání se Správy železnic s výpravními 

budovami, které se nachází ve špatném technickém stavu.  

V první části je uvedena metodika, pomocí níž správce železnic kategorizuje jednotlivé 

železniční stanice či zastávky. Je zde nastíněn postup, kterým je kategorie přiřazována 

a také jak je s výpravními budovami nakládáno s ohledem na jejich technický stav. Dále 

je v dokumentu uvedeno vybavení železničních stanic a zastávek.  

V druhé části je možno se dočíst, jak kategorizace železničních stanic a zastávek probíhá 

v zahraničí. Jako příklad je zde uvedena Spolková republika Německo 

Třetí část obsahuje návrhy na vhodné využití, uspořádání a vybavení výpravních budov 

v České republice. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYUŽITÍ A KONCEPCE 

VÝPRAVNÍCH BUDOV SPRÁVY ŽELEZNIC 

Pří zpracování této části dokumentu byla jako zdroj informací využita již existující 

metodika Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží [1], která byla 

vypracována Ministerstvem dopravy, Správou železnic a Státním fondem dopravní 

infrastruktury. V našem případě se jedná o aktualizovanou verzi ze dne 17.12.2019. 

Zároveň tato část dokumentu byla zpracována po novelizaci zákona č. 266/1994 Sb.,  

o drahách, ve znění od 15.01.2020, ve kterém došlo ke změně názvu Správy železniční 

dopravní cesty, s. o. na Správu železnic, s. o. Zde je uváděn již nový název státní 

organizace.    

2.1 KATEGORIZACE ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK 

Prvním dělením, které je s výpravními budovami úzce spjato, je tzv. kategorizace 

železničních stanic a zastávek, která byla vytvořena na základě metodiky UIC CODE 180. 

U tohoto dělení se nepočítá s aktuálním stavebním a provozním stavem. Kategorizace 

tedy vychází pouze z významu konkrétní železniční stanice či zastávky a odvíjí se od 

následujících pěti parametrů: 

a) frekvence cestujících 

b) počet zastavujících vlaků 

c) počet nástupních hran 

d) plocha železniční stanice (zastávky) 

e) návaznost na další druhy dopravy 

V níže uvedené tabulce 1 jsou blíže specifikovány tyto parametry: 
 

Tabulka 1 - Kategorizace - tabulka parametrů 

Parametr Definice parametru 

k(A) 
počet cestujících za den využívající vlak v železniční stanici nebo 

zastávce 

k(T) počet vlaků zastavujících v železniční stanici nebo zastávce 

k(P) počet nástupních hran 

k(S) velikost železniční stanice nebo zastávky 

k(I) návaznost na další druhy dopravy 

V následujících dvou tabulkách (tabulce 2 a 3) jsou přehledně uvedeny hodnoty pro 

výpočet kategorie železniční stanice nebo zastávky, které se dosazují do rovnice (1). 

Tabulka 3 detailněji popisuje přidělování hodnot u parametru k(I). 
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Tabulka 2 - Vstupní data pro výpočet kategorizace 

Hodnota 

k(X) 

k(A) 

 

k(T)  

 

k(P) 

 

k(S) 

 

k(I) 

[-] [počet 

cestujících] 

[počet vlaků] [počet hran] [m²] [počet 

bodů] 

1  do 400  do 30 1 do 1 000 do 2 

2  400- 

7 500 

30- 

250 

2 1 000- 

5 000 

2-6 

3  7 500- 

20 000 

250- 

750 

2-5 5 000- 

40 000 

6-10 

4  20 000- 

200 000 

750- 

2 500 

5-10 40 000- 

200 000 

10-15 

5  více než 

200 000 

více než 

2 500 

více než  

10 

více než 

200 000 

více než  15 

Důležitost 30 %  20 %  10 %  20 %  20 %  

 

Tabulka 3 - Hodnoty pro parametr k(I) 

k(I)   Návaznost 

na autobusy 

(i dálkové), 

trolejbusy  

Návaznost 

na tramvaje, 

metro  

Stanoviště 

taxi 

Parkovací plochy 

pro automobily 

individuální 

přepravy  

Parkovací 

plochy pro 

kola a 

motocykly 

Spojení na 

letiště, do 

přístavu 

[počet bodů] [počet linek] [počet linek] [-] [počet stání] [počet stání] [-] 

0 Není Není Není Nejsou Nejsou Není 

1 do  

5 

do  

2 

– do  

100  

do  

100 

regionální 

letiště nebo 

přístav 

2 5- 

10 

2- 

5 

je 100- 

500 

100- 

500 

– 

3 více než  

10 

více než  

5 

– více než  

500 

více než  

500 

mezinárodní 

letiště nebo 

přístav 

 

Kategorie je stanovena na základě výsledku výpočtu z následujícího vzorce: 

C = k(A) ∙ 0,3 + k(T) ∙ 0,2 + k(P) ∙ 0,1 + k(S) ∙ 0,2 + k(I) ∙ 0,2         (1) 

Na základě této rovnice bylo vytvořeno pět kategorií (A, B, C, D, E), přičemž kategorie A 

označuje železniční stanice a zastávky s velkým významem, zatímco kategorie E 

označuje nejnižší význam. 

Dle výsledné hodnoty C, vypočtené z rovnice (1), jsou kategorie rozděleny následovně 

(viz tabulka 4):  

 



 

Strana 7 

 

Tabulka 4 - Kategorizace - tabulka rozmezí hodnot 

Rozmezí hodnot Kategorie 

4 < C  A 

3 <  C ≤ 4 B 

2 <  C ≤ 3 C 

1,3 <  C ≤ 2 D 

 C ≤ 1,3 E 

Správa železnic provádí aktualizaci kategorizace železničních stanic a zastávek každý 

rok k datu 15.4. Součástí dokumentu je i seznam provozovaných železničních stanic a 

zastávek s uvedením aktuální kategorie, celkovým ohodnocením a průměrným počtem 

cestujících za den.  

Výpočet kategorizace je prováděn pro všechny provozované železniční stanice  

a zastávky, ve kterých je uskutečňován nástup a výstup cestujících. Pro rok 2019 je 

výsledkem 1 stanice kategorie A, 15 stanic kategorie B, 161 stanic a zastávek kategorie 

C, 594 stanic a zastávek kategorie D a 1807 stanic a zastávek kategorie E. Data jsou 

zobrazena na obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1 - Graf počtu železničních stanic a zastávek dle kategorizace  

v roce 2019 ve správě Správy železnic 
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2.2 PROGRAM REKONSTRUKCE A REVITALIZACE OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ 

Od roku 2017 existuje dokument Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 

vytvořený Správou železnic po převedení nádraží pod majetkovou správu státní 

organizace. Jedná se o střednědobý plán investic, dokument představuje projekty až do 

roku 2022. Projekty jsou plánované koordinovaně s ohledem na další stavby Správy 

železnic a jiných investorů. Seznam budov je seřazený na základě transparentních 

kritérií a je každý rok aktualizován. Dokument je schvalován Centrální komisí MD a SFDI. 

[1], [2] 

V PRRON jsou u každého nádraží uvedeny jednotlivé parametry, mezi nejdůležitější 

patří například:  

• popis záměru investice,  

• stavební náklady,  

• předpokládaná doba realizace.         

Aktuálně probíhá kontrola NKÚ, zda jsou finance hospodárně využité a naplňují se 

stanovené cíle. Její výsledky by měly být zveřejněny v průběhu roku 2020. [3] 

2.2.1 ANALÝZA NÁDRAŽNÍCH BUDOV 

Tato analýza je vytvořena pro potřeby PRRON. Na jejím základě byl stanoven tzv. „index 

hodnocení“, jenž je definován následující rovnicí: 

I = V ∙ S           (2) 

Veličiny jsou definovány v tabulce 5. 

Tabulka 5 - Analýza nádražních budov - tabulka parametrů 

Parametr Definice parametru 

V Stanovení hodnoty technického stavu objektu je blíže specifikováno v 

kapitole 2.2.2 „Opotřebení nemovitosti“. 

S Význam objektu je součtem kritérií „kategorizace“, „související investice 

SŽDC“, „související investice jiného investora“ a „význam stanice z 

hlediska přestupních vazeb“ V = K + L + M + P 

K Kategorizace podle SM122, hodnoty 4,1 – 1,2 

L Související investice SŽDC, hodnoty 1,0 pokud je související investice v 

přípravě nebo v realizaci a bude dokončena nejpozději do 5-ti let od 

dokončení stavebního počinu nádražní budovy osobního nádraží, 0,5 

pokud bude stavební počin nádražní budovy osobního nádraží zahájen 

do 5-ti let od dokončení související stavby SŽDC, 0,0 ostatní. Za 

související investici lze považovat např. vybudování nových nástupišť, 

bezbariérového přístupu apod., přičemž je preferována současná 

realizace stavebního počinu nádražní budovy společně, nebo v rámci 

související investice SŽDC. 
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Parametr Definice parametru 

M Související investice jiného investora (např. municipality, dopravce nebo 

jiného subjektu) do navazující dopravní infrastruktury – např. parkovacích 

ploch, ploch pro cyklisty, zastávek a zařízení pro návaznou veřejnou 

dopravu, hodnoty 1,0 v přípravě nebo v realizaci a bude dokončena 

nejpozději do 5-ti let od dokončení stavebního počinu nádražní budovy 

osobního nádraží, 0,5 pokud bude stavební počin nádražní budovy 

osobního nádraží zahájen do 5-ti let od dokončení související investice 

jiného investora, 0,0 ostatní.  

Pro lokality kategorii E jsou stanoveny poloviční hodnoty koeficientu L a 

M; pro lokality kategorie E charakteru zastávek je koeficient M vždy roven 

0,0. 

P Význam stanice z hlediska přestupních vazeb na jiné vlakové spoje, 

hodnoty 1,0 stanice je využívána k přestupu na spoje dálkové dopravy 

mezinárodního významu, 0,6 stanice je využívána k přestupu na spoje 

dálkové dopravy vnitrostátního významu, 0,2 stanice je využívána k 

přestupu na spoje regionální dopravy, 0,0 stanice nebo zastávka je bez 

možnosti přestupu. 

Index hodnocení je interpretován dle níže uvedené tabulky 6. 

Tabulka 6 - Kategorizace - tabulka výsledných hodnot 

 Význam objektu (V) 

1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 

O
p

o
tř

e
b

e
n

í 
o

b
je

k
tu

 (
S

) 0 – 20 %        

21 – 35 %        

36 – 50 %        

51 – 65 %        

66 – 80 %        

81 – 100 %        

2.2.2 OPOTŘEBENÍ NEMOVITOSTI 

V druhé části je objektivně zhodnocena míra fyzického opotřebení spravovaného 

majetku Správou železnic. Jedná se tedy o klasifikaci technického stavu konstrukce 

v daném okamžiku. Klasifikace vychází z posouzení aktuálního technického stavu 

budov v následujících sedmi konstrukčních skupinách: 

1. základy a svislé konstrukce 

2. vodorovné konstrukce 

3. střechy včetně okapů, komíny a ventilační průduchy 

4. schodiště a rampy 

5. povrchové úpravy 

6. výplně otvorů 

7. technické zařízení budovy 
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V dokumentu je dále uvedeno rozřazení budov dle jejich celkového technického stavu 

do šesti skupin. Hodnoty jsou vyčísleny v procentech fyzického opotřebení budovy  

a tyto údaje jsou uvedeny u každé nemovitosti v seznamu staveb PRRON (viz tabulka 7). 

Tabulka 7 - Opotřebení - tabulka škály 

Stupeň škály opotřebení Hodnota opotřebení 

výborný stav  do 20 % (0,0 – 0,2) 

dobrý stav  nad 20 % až do 35 % (0,21 – 0,35) 

zhoršující se stav  nad 35 % až do 50 % (0,36 – 0,5) 

špatný stav  nad 50 % až do 65 % (0,51 – 0,65) 

velmi špatný stav  nad 65 % až do 80 % (0,66 – 0,8) 

havarijní stav nad 80 % (0,81 – 1,0) 

2.3 NAKLÁDÁNÍ S VÝPRAVNÍMI BUDOVAMI 

Při nakládání s prostory výpravních budov je důležité si veškerý prostor v nemovitosti 

rozdělit podle účelu využití. Nevyužívané prostory jsou nabízeny pro další využití 

externím subjektům, jejichž pořadí je uvedeno níže. Obě tato rozdělení vycházejí 

z dokumentu [1]. 

Základní popis parametrů při určování účelu prostor 

1. Potřeby a nároky provozovatele dráhy a zařízení služeb v rámci interního 

procesu jsou analyzovány potřeby provozovatele dráhy a zařízení služeb zvláště 

s ohledem na potřeby cestujících a pro umístění zaměstnanců a technologií; 

2. Velikost a dispoziční uspořádání budovy zásadním parametrem při posuzování 

účelu využití jsou stavebně technické parametry budovy a její dispozice; 

3. Význam železniční stanice nebo zastávky v rámci zohlednění kategorie 

železniční stanice a zastávky, významu železničního dopravního uzlu a s ohledem 

na zájmy cestujících jsou navrhovány možné prostory pro uspokojení potřeb 

dopravců ve vztahu k zabezpečení drážní osobní a nákladní dopravy a prostory 

pro provozovatele dodatkových komerčních služeb; 

4. Zájem externích subjektů v rámci návrhu účelu využití může být zohledněn na 

základě místních znalostí i zájem externích subjektů a cestující veřejnosti např. 

dopravců, organizačních složek státu, municipalit, ostatních komerčních  

i nekomerčních subjektů. 

Základní popis priorit pro využívání nebytových prostor 

1. provozovatel železniční dopravní cesty a zařízení služeb; 

2. dopravce osobní nebo nákladní drážní dopravy (pouze prostory související se 

zařízením služeb dle vyhlášky 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb 

poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení 

služeb; 

3. provozovatel dodatkových komerčních služeb poskytovaných cestující 

veřejnosti; 
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4. veřejnost; 

5. složky státu (kancelářské či ostatní plochy), a to k pronájmu v gesci ÚZSVM nebo 

k pronájmu municipalitám; 

6. kraje, obce a NNO. 

2.4 VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK 

2.4.1 ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 

Základní vybavení představuje minimální vybavenost, která je určená § 21 vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., a jež je vymezena pro všechny kategorie 

železničních stanic a zastávek. Jedná se o tyto prvky: 

a) nástupiště 

b) prostory pro cestující a jejich ochrana před povětrnostními vlivy 

c) bezbariérový přístup na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického 

vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu  

a orientace 

d) osvětlení prostor pro cestující 

2.4.2 VYBAVENÍ V REŽIMU ZAŘÍZENÍ SLUŽEB 

Níže uvedené služby jsou vymezeny vyhláškou č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu 

služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení 

služeb. Tato vyhláška nicméně není závazná. Žádá pouze po provozovateli, aby vyvinul 

maximální úsilí při zřizování těchto služeb v co největším rozsahu, obzvláště v prvních 

třech kategoriích A, B a C.  

V železniční stanici také nemusí být provozovány všechny uvedené služby. Seznam 

provozovaných služeb se stanovuje na základě místního šetření, které bere ohledy na 

lokální podmínky každé stanice. Některé služby mohou být poskytovány za poplatek. 

Provozní součásti železniční stanice: 

a) informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu vlaků, výlukách, službách 

dopravců a dalších dopravních spojeních v rámci integrovaných dopravních 

systémů 

b) orientační značky o přístupu k vlakům 

c) čekárny pro cestující 

d) úschovny zavazadel 

e) hygienická zařízení pro cestující 

f) parkoviště pro autobusy, osobní automobily a jízdní kola 

g) prostory pro služby prodeje cestovních a rezervačních dokladů 

h) prostory pro provozní zázemí těch zaměstnanců dopravců, kteří poskytují služby 

cestujícím v železniční stanici 

i) další prostory pro služby jednotlivých dopravců 

j) zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a v železničních stanicích pro zajištění 

přístupnosti železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby  

s omezenou schopností pohybu a orientace 

k) místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí 

l) kolejiště pro sestavování vlaků a posun drážních vozidel 
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2.4.3 KOMERČNÍ VYBAVENÍ  

Níže uvedený seznam služeb v tabulce 8 je pouze doporučujícím prvkem při vybavování 

železničních stanic. Každá stanice bude vybavena podle místních poměrů v souladu 

s níže uvedeným seznamem služeb a kategorií stanice. 

vysvětlivky k tabulce 8:

   

Z – ŽÁDOUCÍ 

D – DOPORUČENÉ 

 

Tabulka 8 - Seznam komerčních služeb 

 

ODVĚTVÍ

  

SLUŽBA KATEGORIE STANICE 

A B C D E 

gastronomie 

restaurace Z Z D   

bistro, rychlé občerstvení Z Z D D  

pekárna  Z Z D   

kavárna  Z Z D D  

prodejní 

automaty 

jídlo/potraviny Z D D   

nápoje Z Z Z D  

tabák NEŽÁDOUCÍ 

knihy/tisk 

knihkupectví Z Z D   

novinový stánek Z Z Z D  

knihovna D D    

péče o tělo a 

zdraví 

lékař D D D   

lékárna Z D    

drogerie Z D    

parfumerie D     

potraviny 

prodejna potravin Z Z D D  

prodejna ovoce a zelenina Z Z D D  

lahůdky Z Z D D  

prodej zboží 

suvenýry Z D    

textil D D    

květinářství Z D    

potřeby pro chovatele D     

služby 
kadeřnictví Z D D   

masáže D D    
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ODVĚTVÍ

  

SLUŽBA KATEGORIE STANICE 

A B C D E 

pedikúra/manikúra D D    

fitcentrum D D    

čistírna D D D   

oprava bot D D D   

výroba klíčů Z D D   

E-shop – výdej Z D D   

E-shop – box/balíkomat Z D D   

cestovní kancelář D D    

infocentrum Z D D   

banka/finanční služby Z D    

bankomat Z Z Z   

směnárna Z D    

půjčovna aut/stanoviště pro car sharing D D    

půjčovna kol D D D   

realitní kancelář D D    

vývěska D D D   

prodej a servis mobilu a IT Z D D   

konferenční místnost D     

promo akce D D D   

zábava 

dětský koutek Z     

zábavní centrum D     

casino/herny NEŽÁDOUCÍ 

ubytování 
ubytovny D D    

hostely D D    

další služby 

free wifi koutek D D D   

uzamykatelné skříňky Z D D   

veřejné toalety (včetně přívodu pitné vody) Z Z Z D D 

veřejné sprchy Z Z D   

pronájmy 

prostor 

krátkodobé pronájmy – office D D D D D 

dlouhodobé D D D D D 

školící místnosti krátkodobý pronájem D D D D D 

krátkodobý pronájem – pop up stores D D D   
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3 REŠERŠE ZAHRANIČNÍCH ZKUŠENOSTÍ  

3.1 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO – DEUTSCHE BAHN 

3.1.1 KATEGORIZACE ŽELEZNIČNÍCH STANIC 

U DB AG  byla ke kategorizaci železničních stanic a zastávek používána metodika, která 

byla vytvořena její dceřinou společností DB Station&Service,  „Kategorisierungssystem“ 

v roce 2011. Roku 2017 byla tato metodika nahrazena novou, přičemž nově byly místo 

kategorií zavedeny cenové třídy. Tyto třídy odpovídají tehdejším kategoriím [4], [5], [6]. 

Dle tohoto dokumentu bylo rozděleno přibližně 5 400 stanic do sedmi kategorií. Dělení 

vychází z hodnocení následujících šesti parametrů: 

a) počet nástupních hran 

b) délka nejdelšího nástupiště 

c) počet cestujících 

d) počet zastavujících vlaků 

e) přítomnost servisního personálu 

f) bezbariérovost 

Hodnoty u jednotlivých parametrů mají svá pravidla pro přidělování. V níže uvedené 

tabulce 9 jsou tyto hodnoty přesně uvedeny.  

Tabulka 9 - Vstupní data pro výpočet kategorizace 

Stupeň Počet 

nástupních 

hran 

Délka 

nejdelšího 

nástupiště  

Počet 

cestujících 

za den  

Počet 

zastavujících 

vlaků za den  

Servisní 

personál   

Technická 

bezbariérovost  

(0)  —  —  —  —  Ne  Ne 

1  1  do 90 m  do 49  do 10  Ano Ano 

2  2  90- 

140 m  

50- 

299  

11- 

50  

—  —  

3  3-4  140- 

170 m  

300- 

999  

51- 

100  

—  —  

4  5-9  170- 

210 m  

1 000- 

9 999  

101- 

500  

—  —  

5  10-14  210- 

280 m  

10 000- 

49 999  

501- 

1000  

—  —  

6  více než  

15  

více než 

280 m  

více než 

50 000  

více než 

1001  

— —  

Důležitost 20 %  20 %  20 %  20 %  15 %  5 %  

Z výše uvedené tabulky 9 se získají potřebné vstupní hodnoty do výpočtu procent, pro 

následné přiřazení kategorie konkrétní železniční stanice či zastávky.  

Vzorec pro výpočet procent je následující: 

Procenta = ∑
Stupeň

Počet stupňů
∙ Důležitost                       (3)  
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Příklad: železniční stanice se 4 nástupními hranami, maximální délka nástupiště 250 m, 

20 000 cestujících denně, 280 zastavujících vlaků denně, žádný přítomný personál, 

bezbariérové: 

 

     Procenta =  
3

6
∙ 20% +

5

6
∙ 20% +

5

6
∙ 20% +

4

6
∙ 20% +

0

1
∙ 15% +

1

1
∙ 5% ≈ 62%            (4)  

Dle této výsledné hodnoty se přiřadí odpovídající kategorie z tabulky 10: 

 

Tabulka 10 - Výsledná kategorie železniční stanice a zastávky 

Procenta  Kategorie  

vice než 90 %  1  

od 80 do 90 %  2  

od 60 do 80 %  3  

od 50 do 60 %  4  

od 40 do 50 %  5  

od 25 do 40 %  6  

do 25 %  7  

Na obrázku 2 můžeme vidět graf s počtem železničních stanic a zastávek jednotlivých 

kategorií ve správě DB v letech 2019 a 2020.  

 

Obrázek 2 - Graf počtu železničních stanic a zastávek dle kategorizace  

v letech 2019 a 2020 ve správě DB (zdroj: [7], [8]) 

Obrázek 3 přehledně srovnává počty železničních stanic a zastávek v roce 2019 ve 

správě Správy železnic, s. o. a Deutsche Bahn AG dle kategorií jednotlivých organizací či 

společností. 
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2019 21 86 267 630 973 2503 898

2020 23 84 273 640 970 2501 902
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Obrázek 3 - Graf srovnání počtu železničních stanic a zastávek v roce 2019  

dle kategorií v ČR a SRN 

3.1.2 NAKLÁDÁNÍ S VÝPRAVNÍMI BUDOVAMI 

Otázkou, jak by mělo vypadat nádraží v budoucnu, se mimo jiné zabýval Dr.-Ing. Tim 

Lehmann ve své disertační práci. V ní se zaměřil především na malá a středně velká 

nádraží [9]. Ve své práci představuje 3 varianty, jak nakládat s výpravními budovami 

v Německu. Varianty jsou zobrazeny na obrázku 4 a v tabulce 11 je jejich překlad.  

 

Obrázek 4 - Varianty nakládání s výpravními budovami v Německu  (zdroj: [9], Lehmann, 

Bahnhofsagentur) 
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Tabulka 11 - Varianty nakládání s výpravními budovami v Německu 

A 
Modernizace 

výpravní budovy 
B 

Demolice výpravní 

budovy 
C 

Nádraží budoucnosti – 

modulární výpravní 

budova 

• Náklady se ne vždy 

vyplatí v poměru 

s použitím a potřebou 

• V ideálním případě 

prodej budovy 

investorům 

• Smysluplné pouze 

v některých případech 

• Možnost částečného 

spolufinancování nebo 

finančního příspěvku od 

měst atd. 

• Demoliční náklady 

• Památková ochrana 

může komplikovat 

demolici 

• Nutnost vypořádat se se 

sutěmi 

• Nemožnost dalšího 

využívání budovy 

cestujícími 

• Flexibilní a funkční 

novostavba 

• Kombinace demolice a 

zachování stávajícího 

stavu 

• Koordinace s městy, 

úřady, podniky, 

poskytovateli služeb 

• Možnost realizace bez 

vlastního zdroje 

provozovatele dráhy 

• Modulární systém pro 

individuality, 

jednoduchost a finančně 

výhodnou implementaci 

• Díky korporátnímu 

designu se budovy 

mohou stát výstavním 

prvkem železnice 

Často neekonomické Neorientováno na zákazníky Ekonomické &  

orientováno na zákazníky 

 

Ke každé variantě zde uvádí příklady konkrétních nádraží. Zároveň z nich vytváří 

metodiku, jak se v konkrétní situaci lze vypořádat s výpravními budovami. Popis metod 

je z obrázku 5 přeložen níže. 

1) Golm 

• nádraží, kde neexistuje výpravní budova 

• řešení: nová výstavba  

2) Buchloe 

• nádraží, kde dojde ke kompletní demolici výpravní budovy 

• řešení: nahrazení  

3) Gotha 

• nádraží s historickou výpravní budovou, kde kompletní rekonstrukce 

v souladu s památkovou ochranou není ekonomická (dojde k částečnému 

zachování) 

• řešení: integrace 

4) Elmshorn 

• nádraží s historickou výpravní budovou, která zůstane zachována, ale 

nachází se daleko od přístupu do železniční stanice 

• řešení: přidání 
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Obrázek 5 - Konkrétní příklady metod vypořádání se s výpravními budovami v Německu   

(zdroj: [9], Lehmann) 

Metoda 3, konkrétně výpravní budova ve městě Gotha (město s více než 45 000 

obyvatel), je detailněji popsána na obrázku 6, kde je vyznačeno, jaká část výpravní 

budovy zůstane zachována a jaká bude zdemolována.  

 

Obrázek 6 - Výpravní budova ve městě Gotha  (zdroj: [9], Bahnhofsagentur) 

 

Další uvedené příklady v práci [9] se věnují tomu, jak byly využity prostorově rozsáhlé 

výpravní budovy ve spolkové zemi Brandenburg. Do nevyužívaných prostor byly 

umístěny například obecní úřad, městská knihovna, spolek místního cestovního ruchu 

nebo také technické muzeum.  
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Obrázek 7 - Využití výpravních budov ve spolkové zemi Brandenburg (zdroj: [9]) 

 

3.1.3 VYBAVENÍ ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK 

Dr.-Ing. Tim Lehmann ve své práci představuje tři typy výpravních budov rozdělené dle 

velikosti. Dimenzování velikosti objektu má vycházet nejen z počtu cestujících za den, 

ale také z místního průzkumu, jelikož ke každému nádraží je potřeba přistupovat 

individuálně vzhledem k jeho vazbám na okolí. Kategoricky jsou v práci zavedeny 

následující tři typy, které jsou graficky znázorněny na obrázku 8. Tyto tři typy se 

používají v metodách vypořádání se s výpravními budovami uvedených v kapitole 3.1.2 

a na obrázku 5. Zvolený typ na konkrétní výpravní budovu z obrázku 5 je zobrazen na 

obrázku 9. Objekty na obrázku 8 jsou pouze orientační, dle architektonického stylu lze 

vybírat z možností uvedených na obrázku 12. 

1) Typ S (small) – malý  

• plocha: 30-60 m2 

• počet cestujících: 750-3500/den 

• bez personálu 

• automaty poskytují prodej lístků a další služby  

2) Typ M (medium) – střední  

• plocha: 60-120 m2 

• počet cestujících: 3500-8000/den 

• personál ve frekventovaných stanicích (nejvýše 1 člověk) 

• automaty nebo personál poskytují prodej lístků a další služby  

3) Typ L (large) – velký  

• plocha: 120-250 m2 

• počet cestujících: 8000-15000/den 

• vícepočetný personál (hlavně během dopravních špiček) 

• personál poskytuje prodej lístků a další služby 
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Obrázek 8 - Schématické představení tří typů výpravních budov dle velikosti (zdroj: [9],  

Lehmann, Bahnhofsagentur) 

 

 

Obrázek 9 - Použité typy velikostí výpravních budov (zdroj: [9]) 

 

Zde je graficky znázorněna modulární výpravní budova, která byla zmíněna výše na 

obrázku 4. Modře je zde doplněn překlad jednotlivých součástí.  
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Obrázek 10 - Schématické představení modulární výpravní budovy  

(zdroj: [9], Bahnhofsagentur; upravil: autor) 

3.1.4 ZUKUNFTSBAHNHOF  

V Německu se objevil nový koncept vybavení nádražních budov, jež je nazýván 

„Zukunftsbahnhof“, volně přeloženo jako „nádraží budoucnosti“. Ten by měl zahrnovat 

inovace v oblastech navazující dopravy, nákupních příležitostí, pracovních příležitosti, 

služeb a dalších opatření, která zlepší orientaci a informovanost ve stanici. Dále jsou 

stanice vybaveny připojením na Wi-Fi a v nich používaná elektřina pochází 

z obnovitelných zdrojů. 

Deutsche Bahn zahájila průzkum mezi cestujícími a veřejností. Z něj by měly být 

v prosinci 2020 vyvozeny důsledky, která zavedená opatření fungují, či nefungují, 

případně která by mohla být dále nově zavedena.  

Aktuálně se koncept týká 16 nádražních budov po celé Spolkové republice Německo. 

Během dvou let by se mělo proinvestovat 17 milionů euro. [10] 

 

Obrázek 11 - Budoucí Zukunftsbahnhöfe (zdroj: bahnhof.de) 
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4 NÁVRH VYUŽITÍ, VHODNÉHO USPOŘÁDÁNÍ A VYBAVENÍ 

VÝPRAVNÍCH BUDOV 

Správa železnic pracuje na dokumentu Manuál „Moderní design a architektura nádraží 

a zastávek ČR“. Nicméně v roce 2019 ještě nebyla připravena ani zahájena realizace 

tohoto projektu [11]. Dokument by měl obsahovat konkrétní řešení v následujících 

oblastech: 

• Železniční zastávky / přístřešky 

• Mobiliář 

• Malé technologické objekty 

• Design interiérů a vybavenosti budov 

o Standardy pro hygienická zařízení 

o Standardy bezpečnosti a zabezpečení 

• Standard a vybavenost exteriérů 

o Standardy pro povrchy podchodů (svislé, vodorovné) 

o Standardy pro povrchy nástupišť 

o Standardy pro výtahy a eskalátory 

• Architektura budov železničních stanic 

o Modulární systém zastávek a osobních nádraží 

• Design manuál nádražních budov a zastávek 

o Implementace korporátní identity (interiér i exteriér) 

o Standardy pro komerčně využitelné prostory 

4.1 NÁVRH VYUŽITÍ VÝPRAVNÍCH BUDOV 

Nevyužívané prostory ve výpravních budovách by se měly využívat hojným způsobem. 

Tato možnost by se měla nabízet nejprve státem zřizovaným organizacím, institucím, 

které zřizuje místní samospráva, či neziskovým organizacím a zájmovým sdružením. 

Obzvláště by to mělo být nabídnuto těm subjektům, které doposud nesídlí ve vlastním 

objektu. Jednalo by se tím o jistou prostorovou a v některých případech i finanční 

optimalizaci. Opuštěné objekty externími subjekty by tím pádem nabyly dalšího 

významu, například pro individuální bydlení.  Pokud by tyto subjekty nejevily o tyto 

prostory zájem, nabídka by byla uskutečněna i soukromým subjektům.  

Ve všech případech by byla velmi důležitá koordinace mezi jednotlivými subjekty  

a správcem výpravní budovy. Využitím přebytečných prostor by došlo ke kompromisu 

z obou stran. Výpravní budovy by získaly další význam, lidé by se mohli v jejich blízkosti 

více zdržovat a správce budovy by eventuálně mohl mít z nich finanční zisk. Nově 

příchozí subjekty by mohly zase finančně ušetřit na nájemném, v případě neziskových 

organizací či zájmových sdruženích by se mohlo jednat o nulovém nájemném, nebo by 

nájemné mohlo být dotováno státem.  

V případě částečného ubourání výpravní budovy z důvodu prostorového 

naddimenzování by se plocha dala využít k výstavbě vhodného dopravního terminálu. 

Zde by se mohlo jednat o zřízení například autobusové zastávky, parkoviště pro osobní 

automobily nebo přístřešek pro jízdní kola a motorky. Tato nová parkoviště by měla 

velmi výhodnou polohu u výpravní budovy. Pod přístřešek by mohly být dále umístěny 

automaty na jízdenky. 
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Při uvolnění velkého prostoru v nejbližším okolí výpravní budovy by plocha mohla být 

využita pro výstavbu parkoviště P+R.  

4.2 NÁVRH VHODNÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝPRAVNÍCH BUDOV 

Uspořádání výpravních budov by se mělo odvíjet od více aspektů, jimiž jsou například 

kategorie železniční stanice, případné využití externími institucemi, nebo také velikost 

a počet obyvatel přilehlé obce.  

I s ohledem na kategorii železniční stanice a kulturní význam budov by se mělo 

přistupovat k rozhodnutí, zda výpravní budovu rekonstruovat, nebo zda by mělo dojít 

k její demolici a výstavbě nového objektu. Co se týče redukce prostoru, tak by bylo 

vhodné ponechat nějaký prostor ve výpravních budovách pro budoucí potřeby, aby 

nedošlo k tomu, že v dalších letech by se objekt musel stavebně zvětšovat. 

Při výstavbě nové výpravní budovy by bylo vhodné postupovat podle vytvořené 

jednotné koncepce, která by zajistila funkční i estetické vlastnosti objektu. Koncepce by 

měla prezentovat minimálně 3 univerzální katalogizované typy výpravních budov podle 

velikosti objektu, které by mohly být staveny po celé železniční síti. Na obrázku 12 

můžeme vidět 3 typy výpravních budov rozdělené dle architektonického stylu, které ve 

své disertační práci představuje Dr.-Ing. Tim Lehmann.  

 

Obrázek 12 - Tradiční a moderní architektonické styly dle [9]  

(zdroj: [9], Lehmann, Bahnhofsagentur) 

Pokud i veliká výpravní budova již dostatečně neslouží svému účelu, její stavební stav 

je špatný a nesplňuje další určené požadavky na moderní cestování, mohlo by dojít 

k demolici i takto velikého objektu. Podíváme-li se do zahraničí, tak například 

v Německu aktuálně probíhá výstavba nové nádražní budovy v Mnichově, přičemž 

bývalá budova byla zbourána [12]. Stará budova je na obrázku 13 a vizualizace nové 

budovy na obrázku 14. U takto významných budov by se ovšem nemělo jednat  
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o katalogově užívaný typ budovy, ale mělo by dojít k architektonické soutěži, aby byla 

zajištěna funkční i kulturní stránka objektu a jeho okolí.  

 

Obrázek 13 - Stará výpravní budova v Mnichově (zdroj: sueddeutsche.de) 

 

Obrázek 14 - Nová výpravní budova v Mnichově (zdroj: sueddeutsche.de) 
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I v České republice můžeme vyzdvihnout některé architektonicky povedené výpravní 

budovy [13].  

V souvislosti s uspořádáním výpravních budov se lze také bavit o materiálu, ze kterého 

by byly alespoň některé prvky vyrobeny. V současné době je trh přesycen dřevem kvůli 

kůrovcové kalamitě. Z důvodu vysoké nabídky na trhu klesá i cena této komodity. Ze 

dřeva by mohly být vyrobeny minimálně přístřešky pro jednostopá vozidla a také další 

prvky stavebních objektů.  

Dalším navrhovaným prvkem, kterým by mohly být nové i stávající výpravní budovy 

osazeny, jsou fotovoltaické panely. Panely by byly umístěny na střechy budov  

a produkovaly by elektrickou energii pro potřeby celé stanice.   

 

4.3 NÁVRH VHODNÉHO VYBAVENÍ VÝPRAVNÍCH BUDOV 

V této podkapitole není navrhováno pouze vybavení uvnitř výpravních budov, ale  

i v jejich okolí v přednádražním prostoru. Přilehlá prostranství jsou s budovou spjata 

natolik, že by nebylo vhodné je v tomto ohledu opomenout. Změny jsou navrhovány dle 

kategorií, které jsou uvedeny v kapitole 2.4. 

V kategorii „základní vybavení“ nejsou navrhované žádné změny. Pouze je kladen důraz 

na bezbariérovost v rámci celé železniční stanice i výpravní budovy.  

V kategorii „vybavení v režimu zařízení služeb“ je navrhováno doplnění některého 

vybavení, případně jeho vylepšení. Vylepšení je navrhováno u uzamykatelných skříněk, 

ve kterých by bylo možné uložení předmětů na krátkou i delší dobu. Tyto skříňky by 

mohly fungovat na čipové karty. Pomocí těchto karet by se dal zaplatit poplatek za 

použití skříněk a dále by karty fungovaly jako klíč ke skříňkám.  

Doplnění vybavení se týká parkovišť pro jednostopá vozidla. U železničních stanic 

různých kategorií (viz tabulka 12) jsou navrhována zastřešená parkoviště pro jízdní kola 

i pro motocykly. Stejně tak by mohly být případné poplatky za parkování hrazeny 

pomocí čipové karty. 

Největší změny jsou navrhovány v kategorii „komerční vybavení“, ve které je největší 

možnost rozvoje. Od doby výstavby spousty výpravních budov uběhl prudký 

technologický rozvoj, který je ve velké většině případů v budovách postrádán. Ve 21. 

století by mělo být samozřejmé se bezdrátově připojit na internet nebo třeba dobít 

drobnou elektroniku. Tyto služby jsou v dnešní době pro spoustu lidí nepostradatelné  

a jistě by se díky nim zvýšila i atraktivita železniční dopravy, kdyby cestující měli 

komfort hodný této době.  

U frekventovaných železničních stanic z hlediska cestujících nejsou navrhovány jen 

nabíječky pro drobnou elektroniku, ale také pro elektromobily a elektrokola, které se 

v dnešní době objevují čím dál častěji. Po koronavirové pandemii z roku 2020 navíc 

několik automobilových společností upíná svou budoucí nabídku na segment mikroaut 

poháněných elektřinou [14]. Navrhována je nejen možnost dobíjení vlastních 

dopravních prostředků, ale také možnost pronajmout si je. V tomto případě jsou 
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myšleny služby carsharing a bikesharing. Tabulka 12 přehledně znázorňuje, která 

vybavení ve výpravních budovách jsou u které kategorie železniční stanice navrhována.  

 

vysvětlivky k tabulce 12:

   

Z – ŽÁDOUCÍ 

D – DOPORUČENÉ 

 

Tabulka 12 - Navrhované vybavení výpravních budov 

VYBAVENÍ 
KATEGORIE ŽELEZNIČNÍ STANICE 

A B C D E 

Free Wi-Fi Z Z Z D  

Uzamykatelné skříňky na čipové karty Z Z D D D 

Nabíjení drobné elektroniky Z Z Z Z D 

Nabíjení elektrokol Z Z D   

Nabíjení elektromobilů Z Z D   

Fotovoltaické články Z Z Z D  

Parkoviště P+R Z Z Z D D 

Zastřešené parkoviště B+R Z Z Z Z D 

Zastřešené parkoviště pro jednostopá  

motorová vozidla 
Z Z D 

  

Carsharing Z Z D   

Bikesharing Z Z D D  
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5 ZÁVĚR 

Tento dokument pojednává o výpravních budovách v České republice i v zahraničí. 

Představeny jsou zde tuzemské i zahraniční nástroje a metodiky, které se používají při 

správě těchto objektů a následnému nakládání s nimi. Zmíněny jsou i prvky vybavení 

železničních stanic a zastávek.  

V závěru dokumentu byly představeny návrhy na vhodné využití, uspořádání a vybavení 

výpravních budov. V návrhu uspořádání byl navržen vznik metodiky, která by se 

komplexně zabývala stavebním uspořádáním nových výpravních budov. V návrhu 

vybavení byly představeny prvky, díky kterým by bylo dosaženo komfortu moderního 

cestování ve 21. století s ohledem na potřeby a požadavky cestujících a na ekologičtěji 

ubírající se myšlení společnosti.  
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