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GŘ SŽDC

Terminály veřejné dopravy a P+R 



Nové téma pro SŽDC  

• snaha vytvořit jednotnou metodiku 

o v rámci SŽDC

o pro obce / organizátory IDS (kraje)

o uzavření do konce října 2017



Plán vs. realita



Aktuální stav

• snaha proces rychle rozběhnout, smysl budovat  P+R

je prakticky ve všech zast. a žst.

• v pracovní skupině: 4 odbory MD, 

MMR, 

SFDI, 

8 odborů SŽDC

• diskuse se chýlí ke konci



Oprávněný iniciátor

Iniciátorem procesu výstavby P+R může být:

• kraj

• organizátor regionální dopravy, pokud je tímto 

pověřen příslušným krajem

• sdružení obcí 

• obce

• Ministerstvo dopravy (O190)



Předmět metodického pokynu

a) postupu pro obce, kraje a objednatele dopravy ve věci 

spolupráce na rozvoji dopravních terminálů a P+R se SŽDC; postup 

pro případy, kdy plochy P+R budou (spolu)investovány z Operačního 

fondu dopravy 2 cestou SŽDC

b) vytvoření jednotného kontaktního místa, na které se budou moci 

obracet zástupci samosprávy při zájmu na spolupráci v oblasti 

rozvoje dopravních terminálů a P+R se SŽDC;

c) metodický postup rozhodování míry potřebnosti a přínosů P+R

v rámci systému veřejné dopravy

d) systém následné následné správy a provozování vybudované 

infrastruktury



Povinné podklady

d) zhodnocení dopravní situace v okolí žst. (zhodnocení budoucí

dopravní zátěže, posouzení budoucí hlukové zátěžee, přijatá

dopravní opatření, další související dokumentace v návaznosti na

konkrétní situaci (ovlivnění životního prostředí apod.)

e) fotodokumentace z místa

f) posouzení celospolečenských přínosů P+R metodou CBA (Cost-

Benefit Analysis či MKA (multikriteriální analýza) dle pravidel

směrnice V-2 Ministerstva dopravy



Povinné podklady

a) V mapovém podkladu vymezí předmětné zájmové plochy, kde

by mělo vzniknout P+R Doporučené měřítko je 1:1000, případně

takové, ze kterého budou jednoznačně a přehledně patrné

předmětné plochy navrhovaného P+R.

b) Seznam katastrálních území a parcelních čísel u všech

předmětných pozemků zamýšleného P+R, včetně uvedení

vlastníků jednotlivých pozemků k datu podání žádosti.

c) zhodnocení současné kapacity parkovacích stání

(reprezentativní dopravní průzkum), přepravní prognózu budoucí

potřebné kapacity P+R.



Oprávněný iniciátor

Iniciátorem procesu výstavby P+R může být:

• kraj

• organizátor regionální dopravy, pokud je tímto 

pověřen příslušným krajem

• sdružení obcí 

• obce

• Ministerstvo dopravy (O190)



Zhodnocení míry celospolečenského 

přínosu a připravenosti stavby

Cílem procesu posouzení parkovišť P+R je identifikování 

těch, které budou vykazovat výrazné zlepšení dopravní 

situace:

• povedou k významnému převodu cestujících na 

železnici 

• průnik nejvyššího celospolečenského přínosu,

• hodnocena míra stavební připravenosti

• v hodnocení dosáhnout minimálně x bodů.



Hodnocení přínosů

• Pozemek  pro modernizaci dráhy / provozní složky SŽDC

• Na terminál je možné čerpat finance z fondů IROP

• Pozemek je v majetku SŽDC nebo iniciátora

• Na P+R má zájem obec

• Na P+R má zájem objednatel  regionální dopravy

• Na P+R má zájem objednatel dálkové dopravy 

• Na záměr výstavby P+R byla zpracována studie

• Stavba má platné územní rozhodnutí

• Nástup cestujících v žst se zvýší nejméně o 100 osob.

• Na nákladech se bude podílet další investor



Rekonstrukce žst. 

• převod VB dokončen

• Odbor stavení + SON 

• vypracovává se sezam oprav na nejbližších 5 let

• v nejbližším roce více jak 50 stanic (600 mil Kč.)

• nutná kompatibilita s P+R



Čerpání IROP



ITI + IPRU



Shrnutí  investic v rámci OPD 2

• nově SŽDC může investovat do P+R

• malé plochy v zázemí žst.

• výklad MD: prioritně je na terminály a P+R program 

IROP

• Nutnost pomoci státu / kraje u P+R, které jsou 

důležité, ale na katastru malé obce



Čas

IROP

• vypsána II. výzva. - konec 5.10. 2017 

• rychlost vs. kvalita

OPD2

• průběžná výzva již vypsána, do 2023

• novelizace zák. 266/1994 (za dne 1.4.) 

• provázanost s modernizačními projekty SŽDC



Nejvíce rozpracované projekty
terminálů a P+R

• Hranice na Moravě – příprava projektu

• Valašské Meziříčí – odblokování pozemků VNVK

• Vsetín – příprava nového nádraží + záměr výstavby 

parkovacího domu

• projekt ČD na P+R
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