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Cílem bakalářské práce je navrhnout parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla a 

autobusy v centru obce Dambořice. Současný stav parkovacích a odstavných stání je 

nevyhovující. Parkovací a odstavná stání osobních vozidel jsou vyřešena návrhem parkoviště 

a řadové garáže. Odstavné a parkovací plochy pro autobusy jsou vyřešeny návrhem 

samostatného parkoviště. Součástí návrhu je napojení parkoviště na okolní zástavbu pomocí 

pěších komunikací. Na základě hodnotících kritérií byla vybrána jedna varianta, která byla 

podrobně rozpracována. 
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The aim of this work is to design parking spaces for cars and buses in the center of 

Dambořice. The current status of parking spaces is inadequate. Parking places passenger 

vehicles are resolved design parking area and row of garages. Parking area for buses are 

resolved draft separate parking. Part of the design is to connect the parking area to the 

surrounding buildings by using the sidewalks. On the basis of the evaluation criteria was 

selected one option which was elaborated in detail. 
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Seznam použitého značení 

 

ACO   Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACP   Asfaltový beton pro ložné vrstvy 

AutoTURN  Software k ověření průjezdnosti 

a   Pomocný součinitel při stanovení prognózy 

b   Pomocný součinitel při stanovení prognózy 

ČSN   Česká státní norma 

Edef   Deformační modul 

CH   Třída dopravního zatížení - chodci 

IDS - JMK  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

K38   Přepočtový koeficient pro stanovení prognózy 

ka   Součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp   Součinitel redukce počtu stání 

N   Celkový počet stání 

n   Počet sledovaných let 

O   Třída dopravního zatížení - osobní vozidla 

Oo   Základní počet odstavných stání 

OV   Osobní vozidlo 

Po   Základní počet parkovacích stání 

PS-A   Spojovací asfaltový postřik 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

ŠD   Štěrkodrť 

TP   Technické podmínky 

V   Třída dopravního zatížení - těžká nákladní vozidla 

VI   Třída dopravního zatížení - těžká nákladní vozidla 

VPV   Výjezd požárních vozidel 

y38   Počet vozidel v roce 2038 

x38   Pomocný součinitel při stanovení prognózy 

XB   Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku (odbočení vpravo) 

XC   Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku (odbočení vlevo) 
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1 Úvod 

 

 

1.1 Historie obce Dambořice 

 

 Nejstarší písemná známka o obci je z roku 1141. V roce 1322 se Dambořice stali velkou 

osadou s rozšířenou návsí. Šlo o trhovou a řemeslnickou osadu, ze které se dochovaly 

architektonické nálezy z poloviny 15. století (především keramické výrobky). Roku 1531 

získal Dambořice zemský hejtman z Kunštátu a nechal zde vystavět farní kostel. V té době 

začalo v obci vzkvétat zemědělství. Zejména vinařství dosáhlo nevídaných úspěchů.             

Za zmínku stojí i založení rybníků a postavení pivovaru. V roce 1535 povýšil                   

František I. Habsburský obec Dambořice na městečko. Koncem 16. století zde byla založena 

Židovská obec a Dambořice v té době zažili velký obchodní rozmach.  Roku 1618 dolehla     

na městečko Třicetiletá válka  a to vedlo k hospodářskému úbytku a značnému poklesu 

obyvatel. Koncem 17. století zažívají Dambořice opět zemědělský, obchodní a kulturní 

rozkvět.  Důkazem toho je položení základní kamene kostele sv. Martina z  Tours. Výstavba 

kostelu byla dokončena roku 1780. Mezi nejvýznamnější památky obce, kromě zmíněného 

kostela, patří ohradní zeď kostela se dvěma branami, židovský hřbitov a zbytky mohyl            

z halštatského období. 

 

 

1.2 Popis obce Dambořice 
 

Obec Dambořice leží v jihomoravském kraji v okrese Hodonín. Nachází se ve vzdálenosti 

35 km jihovýchodně od města Brna a 15 km západně od města Kyjov. Ze severní strany        

je obec obklopena Ždánickým lesem. Velikost katastrálního území je 2318 ha. Počet obyvatel   

se pohybuje kolem 1200.  Zástavba je tvořena především rodinnými a bytovými domy. Obec 

disponuje dobrou občanskou vybaveností. Nachází se zde několik prodejen z potravinami       

a domácími potřebami, restaurační zařízení, základní a mateřská škola, kulturní dům,  

pobočka České pošty a církevní objekty. Dominantou obce je již zmíněný kostel                    

sv. Martina z Tours. 

Sousedními obcemi jsou Žarošice, Uhřice, Násedlovice, Velké Hostěrádky, Bohumilice     

a Krumvíř. Dopravní napojení zajišťuje státní silnici II. třídy č. 381 (Uhřice - Pohořelice), 

které navazuje v Pohořelicích na státní silnici I. třídy č. 53 (Pohořelice - Znojmo)                      
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a v Žarošicích   na státní silnici I. třídy č. 54. (Slavkov u Brna - Kyjov - Strání). Do obce 

Dambořice je zavedena hromadná doprava, která je součástí integrovaného dopravního 

systému Jihomoravského kraje (IDS - JMK). Obec leží v zóně č. 630 na autobusové lince        

č. 610 (Dambořice - Sokolnice) a na lince č. 660 (Dambořice - Kyjov). Pravidelnou 

autobusovou dopravu zajišťuje společnost VYDOS BUS. 

Dambořice jsou u nás, ale i ve světě celkem známou obcí. Na katastrálním území obce      

se těží ropa, která je hlavní zdrojem ropy v ČR. Produkce ropy dosahovala až k 55% denní 

těžby v ČR. Díky velkému výskytu ropy dostala obec Dambořice přízvisko                              

" Moravský Kuvajt ".  Na území obce se dále nachází podzemní zásobník plynu, který má 

kapacitu 180 milionů m3. 

 

Informace byli čerpány z webových stránek obce Dambořice [13]. 

 

 

Obrázek 1: Poloha obce Dambořice, webové stránky [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno

Kyjov 
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2 Současný stav řešené oblasti 
 

Zájmové území se nachází v centru obce Dambořice. Nachází se zde obecní úřad, hasičská 

zbrojnice, evangelická modlitebna, kostel, hřbitov, restaurační zařízení, hostince, hotel, park, 

polyfunkční dům a rodinné domy.  

 

 

Obrázek 2: Pohled na zájmové území, webové stránky [12] 

 

 

2.1 Odstavná a parkovací stání 
 

V dané oblasti se nachází pouze jedno parkoviště o kapacitě 12 parkovacích a odstavných 

stání (jedno parkovací místo vyhrazeno pro osoby těžce pohybově postižené). Zbylá vozidla 

jsou parkována a odstavována na pozemních komunikacích a na nezpevněné travnaté ploše, 

která se nachází za hasičskou zbrojnicí. Travnatá plocha je využita i k parkovacím                   

a odstavným stání pro autobusy. Příjezd autobusů na tuto plochu je po ulici Kostelní a Pod 

Kostelem. Výjezd z této plochy je na ulici Nová. Odstavná a parkovací stání na této ploše 

nejsou nijak vymezena a tudíž je parkování a odstavování osobních vozidel a autobusů značně 
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neuspořádané. V mnoha případech jsou osobní vozidla zaparkovány v místech zákazu stání 

(výjezd z hasičské zbrojnice) a na místech, které znemožňují výjezd z garáží rodinných domů. 

 

 

Obrázek 3: Stávající parkoviště pro osobní vozidla 

 

 

Obrázek 4: Parkování za hasičskou zbrojnicí 
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Obrázek 5: Parkování před výjezdem z hasičské zbrojnice 

 

 

2.2 Pěší komunikace 

 

Komunikace pro pěší je v současnosti velmi nevyhovující. Pěší komunikace jsou velmi 

neucelené a nejsou zde zřízeny přechody pro chodce nebo místa pro přecházení pozemních 

komunikací. Pohyb chodců je tedy smíšen s pohybem vozidel. Dále zde chybí úpravy sloužící 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (hmatové úpravy, snížené chodníky). 

V nezpevněné travnaté ploše podél potoka se nachází vyšlapaný chodník, který spojuje ulice 

Nová a Pod Kostelem a slouží zejména ke zkrácení cesty k obecnímu úřadu. 
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3 Návrh variant 

 

Hlavním úkolem je navrhnout potřebný počet parkovacích a odstavných stání pro lokalitu 

centrum obce Dambořice. Tento počet bude docílen návrhem nových parkovacích                   

a odstavných ploch a návrhem řadové garáže, která zajistí 7 odstavných stání.  Dále budou 

navrženy nová stání pro autobusy. Řadová garáž bude majetkem obce a bude přednostně 

pronajímána obyvatelům polyfunkčního domu. Ve všech variantách bude dodržen potřebný 

počet stání a nutný počet stání pro osoby těžce pohybově postižené. Navržené parkoviště       

se bude nacházet na parcelách 395, 396, 397 a 398 (travnatá plocha za hasičskou zbrojnicí). 

Tyto parcely jsou majetkem obce Dambořice. 

Řadová garáž bude umístěna na parcelách 349, 387, 388, 389/1, 390/2. Tyto parcely nejsou 

majetkem obce Dambořice a budou odkoupeny od příslušných vlastníků.  

Dále budou navrženy nové komunikace pro pěší, které budou doplněny o nezbytné úpravy 

pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace podle vyhlášky                         

č. 398/2009 Sb. [7]. Nová komunikace pro pěší bude napojovat navržené parkoviště              

na okolní zástavbu. 

Ve všech variantách bude zrušen nepoužívaný zadní výjezd z hasičské zbrojnice. Vozidla 

SDH používají výjezd na ulici Pod Kostelem a jejich pohyb bude ve všech variantách 

zohledněn. 

 

Tabulka 1: Informace o dotčených parcelách, webové stránky [14]. 

Dotčená parcela Vlastník Druh pozemku Způsob využití 
349 V. Jureček ZP a nádvoří Bydlení a zeleň 
387 I. Adámková ZP a nádvoří Bydlení a zeleň 
388 J. Hortvík ZP a nádvoří Bydlení a zeleň 

389/1 J. Hortvík ZP a nádvoří Bydlení a zeleň 
390/2 V. Levíček ZP a nádvoří Bydlení a zeleň 
395 Obec Dambořice Ostatní plocha Zeleň 
396 Obec Dambořice Ostatní plocha Zeleň 
397 Obec Dambořice Ostatní plocha Zeleň 
398 Obec Dambořice Ostatní plocha Zeleň 
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3.1 Zjištění potřebného počtu stání 

 

Cílem je zjistit nutný počet parkovacích a odstavných stání a stanovení prognózy pro rok 

2038.  V zájmovém území se již nachází jedno parkoviště o kapacitě 12 stání. Tyto stání 

odečteme od celkového počtu odstavných a parkovacích stání. 

Potřebný počet stání bude zjištěn dvěma způsoby. Výpočtem potřebného počtu stání        

dle normy ČSN 73 6110 [5] se změnou Z1 [6] a průzkumem parkování. 

 

 

3.1.1 Výpočet potřebného počtu stání dle normy 

 

V zájmové území se nachází rodinné domy, polyfunkční dům a budovy občanské 

vybavenosti. 

Potřebný počet parkovacích a odstavných stání zjistíme pomocí vzorce a doporučených 

základních ukazatelů výhledového počtu odstavných a parkovacích stání, které udává norma 

ČSN 73 6110 [5] se změnou Z1 [6]. 

 

    N = Oo · ka + Po · ka · kp           

 

Kde:   N je celkový počet stání pro posuzovanou oblast 

   Oo je základní počet odstavných stání 

   Po je základní počet parkovacích stání 

   ka je součinitel vlivu stupně automobilizace 

   kp je součinitel redukce počtu stání 

 

Oo - základní počet odstavných stání 

 

Pojmem odstavování rozumíme dlouhodobé stání. Nejčastěji za odstavné stání považujeme 

umístění vozidla mimo pozemní komunikace v místě bydliště majitele po dobu, kdy není 

vozidlo používáno. 

V zájmovém území se nachází 15 rodinných domů (bez možnosti garážového                    

či odstavného stání) a polyfunkční dům ve kterém se nachází 7 bytových jednotek. 

Základní počet odstavných stání je 26. 
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Tabulka 2: Odstavná stání 

Druh stavby počet plocha,sedadla stání 
Obytné rodinné domy 15 do 100 m2 15 

Polyfunkční dům - byty 
4 nad 100 m2 8 
3 do 100 m2 3 

Celkem 26 
 

 

Po - základní počet parkovacích stání 

 

Parkováním rozumíme  umístění vozidel mimo pozemní komunikace po dobu trvání 

zaměstnání, nákupu a podobných činností. Parkovací stání dělíme na krátkodobé (do 2 hodin) 

a dlouhodobé (nad 2 hodiny). 

V zájmovém území se nachází kostel, evangelická modlitebna, hřbitov, obecní úřad, 

hostinec, restaurace a hotel. 

Základní počet parkovacích stání je 95. 

 

Tabulka 3: Parkovací stání 

Druh stavby počet plocha,sedadla,lůžka stání 
Kostel 1 200 25 
Modlitebna 1 30 6 
Hřbitov 1 11 000 m2 11 
OÚ - kanceláře 5 30 m2 5 
OÚ - obřadní síň 1 50 10 
OÚ - knihovna 1 100 m2 5 
Hostinec 1 50 m2 5 
Restaurace 1 150 m2 25 
Hotel*** 1 8 3 

Celkem 95 
 

 

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

Udává poměrově počet vozidel na počet obyvatel. Pro obec Dambořice byl pro rok 2012 

stupeň automobilizace 1:2,5. Součinitel má hodnotu 1. Součinitel byl zjištěn na webových 

stránkách obce Dambořice [13]. 
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kp - součinitel redukce počtu stání 

 

Je určen stupněm úrovně dostupnosti a charakterem území. Index dostupnosti v běžných 

případech zanedbáváme, a proto s ním nebudeme počítat. Obec Dambořice svým charakterem 

zapadá do skupiny A - obce do 5 000 obyvatel. Součinitel má tedy hodnotu 1. 

 

Dosazení do vzorce: 

    N = Oo · ka + Po · ka · kp 

    N = 26 · 1 + 95 ·1 · 1 

    N = 121 

 

 

3.1.2 Výpočet potřebného počtu stání dle dopravního průzkumu 

 

Zjištění potřebného počtu stání spočívá v zápisu SPZ a RZ. Pro objektivitu byl průzkum 

prováděn ve dnech úterý, středa a čtvrtek. V tomto případě byl průzkum doplněn                      

i o víkendové dny, kdy je intenzita parkování zvýšena z důvodu konání kulturních akcí. 

Cílem průzkumu je zjistit parkovací špičku a na ní navrhnout potřebný počet stání. 

Průzkum byl proveden v 5 pracovních dnech a ve 2 víkendových dnech. Interval mezi 

průzkumy je zvolen 3 hodiny. Součástí průzkumu parkování je i zjištění špičkové hodiny stání 

autobusů. Pro autobusové stání nebude stanovena prognóza z důvodu pomalého nárůstu 

obyvatel. 

Nejvyšší intenzita stání byla dosažena v neděli 17.2.2013. Špičková hodina byla v čase 

10:30 - 11:30. Tento den i čas jsou shodné pro stání osobních vozidel i autobusů. Intenzita 

parkování má hodnotu 41 pro osobní vozidla a hodnotu 5 pro autobusy. 

Pro přehlednost jsou zde uvedeny pouze intenzity parkování ze špičkových dní. Zbylé 

intenzity jsou uvedeny v příloze č. 2. Polní formuláře jsou obsaženy v příloze č. 1. 

 

Tabulka 4: Intenzity parkování OV dne 17.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 13 19 2 2 1 
Parkování dlouhodobé 5 6 11 16 12 

Odstavení 16 16 16 16 16 
Celkem 34 41 29 34 29 
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Tabulka 5: Intenzity parkování autobusů dne 17.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 1 1 0 0 0 
Parkování dlouhodobé 2 2 2 1 2 

Odstavení 2 2 2 2 2 
Celkem 5 5 4 3 4 

 

Tabulka 6: Parkování OV ve špičkové hodině 

Špičková hodina 10:30 - 11:30 

Celkem - 41 = 100,00% 

Krátkodobé - 19 Dlouhodobé - 6 Odstaveno - 16 

Krátkodobé 46,34% Dlouhodobé 14,63% Odstaveno 39,03% 
 

Tabulka 7: Parkování autobusů ve špičkové hodině 

Špičková hodina 10:30 - 11:30 

Celkem - 5 = 100,00% 

Krátkodobé - 1 Dlouhodobé - 2 Odstaveno - 2 

Krátkodobé 20,00% Dlouhodobé 40,00% Odstaveno 40,00% 
 

 

3.1.3 Stanovení prognózy pro rok 2038 
 

Cílem  prognózy je  stanovit  potřebný  počet  parkovacích a odstavných  stání                

pro rok  2038. Tento počet docílíme pomocí přepočtového koeficientu K35. Podklady pro 

výpočet byly čerpány z webových stránek ministerstva vnitra České republiky           

(Centrální registr vozidel) [16]. 

 

Tabulka 8: Vstupní údaje růstu automobilizace 

Rok Počet vozidel 
Substituovaný 

rok  
Pomocné hodnoty 

i y x x2 x ·  y 
2007 398 0 0 0 
2008 422 1 1 422 
2009 433 2 4 866 
2010 426 3 9 1278 
2011 434 4 16 1736 
2012 425 5 25 2125 

Součty Ʃy = 2538 Ʃx = 15 Ʃx2 = 55 Ʃx·y = 6427 
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Stanovení koeficientů a, b 

 

 a =  ·  ( Ʃyi - b · Ʃxi ) =   ·  ( 2538 - 4,68 · 15) = 411,29 

  

 b = 
 · Ʃ  ·   Ʃ  ·Ʃ

 · Ʃ  ( Ʃ )
 = 

 ·   ·  

 ·
 =   = 4,68 

 

Stanovení počtu vozidel v roce 2038 

 

 y = a + b · x = y38 = a + b · x38 = 411,29 + 4,68 · 18,75 = 499,14 

 

Výpočet přepočtového koeficientu 

 

 n = 2038 - 2013 = 25   

 x38 = n - 0,01n · n = 25 - 0,25 · 25 = 18,75 

    

 K38 =  = 
,

 = 1,175 

 

Výpočet počtu stání pro rok 2038: 

 

 Dle normy:  N38 = N13 ·  K38 

    N38 = 121 · 1,175 

    N38 = 143 stání 

 

 Dle průzkumu: N38 = N13 ·  K38 

    N38 = 41 · 1,175 

    N38 = 49 stání 

 

 

3.1.4 Návrh nových stání 

 

Normový vzorec je určen pro výhledové poměry odstavných a parkovacích stání. Pro tento 

případ není moc vhodný. Pro návrh potřebného počtu stání je  směrodatný dopravní průzkum. 
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Dopravním průzkumem bylo zjištěno, že celkový počet stání pro zájmové území je 49.     

V zájmové území se již nachází jedno parkoviště o kapacitě 12 stání. Tyto místa odečteme od 

celkového počtu stání. Z toho vyplývá, že je třeba navrhnout 37 nových stání. 7 stání bude 

navrženou formou řadové garáže. Zbylých 30 míst pojme nově navržené parkoviště. 

Odstavných a parkovacích stání pro autobusy je navrženo 5. K parkování autobusů je 

navrženo samostatné parkoviště. 

 

 

3.2 Návrhy rozměrů stání a rozměrů vozidel 
 

Odstavná a parkovací stání určená osobním vozidlům jsou navržena na vozidlo                  

o rozměrech 4,75 x 1,75 m dle normy ČSN 73 6056 [1]. Odstavná a parkovací stání            

pro autobusy jsou navržena na vozidlo o rozměrech 12,00 x 2,50 m dle TP 171 [11]. 

Ve všech variantách je navržen kolmý způsob odstavování a parkování osobních vozidel. 

Rozměry parkovacích a odstavných stání pro osobní vozidla jsou 5,00 x 2,50 m                    

dle ČSN 73 6056 [1]. Kolmá stání jsou navržena na způsob parkování jízdou vpřed jedním 

obloukem.  

Rozměry parkovacích a odstavných stání pro autobusy jsou navržena na vozidlo                 

o rozměrech 12,00 x 2,50 m. Rozměry parkovacích a odstavných stání jsou navrženy              

o rozměrech 13,50 x 3,50 m. 

 

 

3.3 Návrh řadové garáže 

 

Řadová garáž bude navržena pro všechny varianty stejná. Garáže budou navrženy            

dle normy ČSN 73 6058 [2]. 

Garáže budou umístěny na parcelách 349, 387, 388, 389/1, 390/2. Dotčené parcely nejsou 

v majetku obce Dambořice, a proto budou odkoupeny od jejich vlastníků. Na parcelách 389/1 

a 390/2 se nacházejí stavební objekty, které bude nutné zdemolovat. Řadová garáž je navržena 

pro osobní vozidla a pojme 7 vozidel. Jednotlivé garáže jsou určeny pro 1 vozidlo. 

Vnitřní rozměry garáže jsou 5,90 x 4,50 m. Světlá výška garáže je 2,50 m. Šířka vrat         

je 2,50m a výška vrat je 2,00 m. Vrata jsou navrženy jako sekční.. 
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Řadová garáž je zastřešena sedlovou střechou. Půdní prostor bude využit ke skladování 

sezónních věcí. Půdní prostor bude zpřístupněn z vnitřního prostoru garáže otvorem ve stropě. 

Otvor má rozměry 0,80 x 0,80 m a je opatřen stropními dvířky. 

Výjezd z garáže bude na ulici Šabata po pojížděném chodníku. Silniční obruba bude          

v místě výjezdu z garáží snížena z 0,10 m na 0,02 m. Chodník bude opatřen hmatovými 

úpravami na začátku a na konci řadové garáže. 

Orientační cena řadové garáže je dle cenových ukazatelů [15] stanovena na 480 000 Kč. 

 

 

3.4 Varianta A 
 

Hlavním záměrem této varianty je umístění parkovacích a odstavných stání pro autobusy 

tak, aby byl zajištěn snadný výjezd a nájezd autobusů. Z tohoto důvodu je málo využívaná 

ulice Pod Kostelem uzavřena. Vjezd k odstavným a parkovacím stáním je tedy z ulice          

Pod Kostelem. Do této ulice je zakázán vjezd všech vozidel, s výjimkou autobusů a vozidel 

SDH. O zákazu vjezdu do této ulice jsou řidiči informováni příslušným svislým dopravním 

značením. Uzavření ulice je navrženo z důvodu, aby řidič autobusu měl co nejsnadnější 

podmínky při umístění vozidel na parkovací či odstavné stání. Výjezd autobusů je na ulici 

Nová. Odstavných a parkovacích stání pro autobusy je navrženo pět. Jsou umístěny pod 

úhlem 45º vzhledem k ulici Pod Kostelem. Rozměr těchto stání je 13,50 x 3,50 m. Způsob 

parkování autobusů je jízda vpřed jedním obloukem. 

Ulice Pod kostelem je využívána pro výjezd vozidel SDH z hasičské zbrojnice. Ve většině 

případů je pohyb vozidel SDH v protisměru. Proto jsou na ulicích Kostelní, Šabata                  

a Hřbitovní umístěna návěstidla VPV, která řidiče upozorní, že právě probíhá výjezd vozidel 

SDH. 

Parkoviště pro osobní vozidla je navrženo podél potoka. Sjezd z parkoviště je umístěn      

na ulici Nová. Kapacita parkoviště činní 30 parkovacích a odstavných stání, z toho jsou          

2 stání určena pro osoby těžce pohybově postižené. Rozměry stání jsou 5,00 x 2,50 m. 

Rozměry stání pro vozíčkáře jsou rozšířeny na 3,50m. Obousměrný jízdní pruh parkoviště     

je navržen v šířce 6,00 m. 

Dále byly navrženy nové komunikace pro pěší, které napojují parkoviště na okolní 

zástavbu. Pěší komunikace jsou navrženy tak, aby byla zajištěna snadná dostupnost ke všem 

objektům, které se nachází v zájmovém území. V místech přechodu pro chodce je navržen 

snížený chodník s hmatovými úpravami. 



17 
 

3.5 Varianta B 
 

Tento návrh je obdobný jako varianta A. Rozdíl spočívá v tom, že parkovací a odstavná 

stání pro autobusy jsou navržena pod úhlem 30º. Snížením úhlu z 45º na 30 º jsme docílili 

snadnějšího nájezdu autobusů na svá parkovací a odstavná stání a snadnějšího výjezdu, která 

je jako u varianty A na ulici Nová. Úhel 30º je tak nízký, že odstavná a parkovací stání          

už svým charakterem neřadíme do kategorie šikmých stání, ale spíše do kategorie podélných 

stání. Rozměry stání jsou opět navrženy o rozměrech 13,50 x 3,50 m.  

Parkoviště pro osobní vozidla, svislé dopravní značení a umístění návěstidel VPV              

je totožné s variantou A. Pěší komunikace jsou až na nepatrné změny navrženy stejně jako          

u varianty A. 

Tuto variantu ocení zejména řidiči autobusů, kteří nebudou muset provádět složité 

manévrování s autobusem při umísťování autobusů na příslušná odstavná a parkovací stání. 

 

 

3.6 Varianta C 

 

Prvotní myšlenkou je zachování obousměrného provozu na ulici Pod Kostelem. Na ulici 

Pod Kostelem bude tedy smíšen provoz osobních vozidel a autobusů. Parkoviště pro osobní 

vozidla a parkoviště autobusů je navrženo podél hasičské zbrojnice. Sjezd z parkoviště pro 

osobní vozidla je na ulici Pod Kostelem. Vjezd na parkoviště  pro autobusy je z ulice           

Pod Kostelem a výjezd je na ulici Nová. 

Parkoviště pro osobní vozidla má kapacitu 30 míst, z toho jsou 2 místa určena pro osoby 

těžce pohybově postižené. Odstavná a parkovací stání jsou navržena o rozměrech 5,00 x 2,50 

m. U řady stání, která se nachází u hasičské zbrojnice, jsou odstavná a parkovací stání 

rozšířena o 0,25 m z důvodu odstupu vozidel od pevné překážky. Obousměrný jízdní pruh 

parkoviště je navržen o šířce 6,00 m. 

 Parkovací a odstavná stání pro autobusy jsou řešena jako podélná stání.  

Jednosměrný jízdní pruh pro autobusy je navržen o šířce 6,75 m. Parkovací a odstavná stání 

pro autobusy jsou navrženy o rozměrech 14,50 x 3,50 m. Počet těchto stání je 5. Způsob 

parkování je jízda vpřed s jedním obloukem nebo couvání s jedním obloukem. Parkoviště 

autobusů je odděleno od pozemní komunikace travnatým ostrůvkem. 
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Pěší komunikace jsou navrženy tak, aby napojily parkoviště na okolní zástavbu. Veškeré 

pěší komunikace jsou navrženy o šířce 1,60 m. V místě přechodu pro chodce jsou snížené 

chodníky s hmatovými úpravami. 

 

 

3.7 Zhodnocení variant 
 

Ve všech variantách byl dodržen potřebný počet parkovacích a odstavných stání, proto 

nebude počet stání zvolen jako hodnotící kritérium. Z tohoto důvodu budou zvolena nová 

kritéria, která doporučí nejvhodnější variantu. Hodnotící kritéria jsou vliv na životní prostředí, 

orientační cena , parkování autobusů, pohyb chodců a celkový dojem. 

Kritéria budou ohodnoceny známkou 1 - 5 (1 - nejvhodnější, 5 - nejméně vhodné). Nejnižší 

součet známek určí nejvhodnější variantu. Pro větší přehlednost budou jednotlivá kritéria       

a jejich známky shrnuty v tabulce 13. Nejvhodnější varianta bude podrobně rozpracována. 

 

 

3.7.1 Vliv na životní prostředí 
 
Tohle kritérium hodnotí především celkový zábor zpevněných ploch, které mají nepříznivý 

vliv na životní prostředí. Musí se ovšem zohlednit, o který druh zpevněné plochy se jedná        

a jak velký dopad mají na životní prostředí. Na parkovišti a v jeho okolí jsou navrženy celkem 

3 druhy zpevněných ploch. Jsou to komunikace s živičným povrchem, dlážděný kryt 

parkoviště a dlážděný kryt pěších komunikací. Každý druh má různé nároky na technologii 

výroby, dopravu a  na životní prostředí, proto jsou různé druhy zpevněných ploch hodnoceny 

samostatně. Menší zábor ploch znamená lepší známku. 

Celkové zábory ploch jsou pro variantu A 1 804 m2, pro variantu B 1936 m2 a pro    

variantu C 1740 m2. Pro větší přehlednost byly veškeré zábory zahrnuty do tabulky 9. 

 
Tabulka 9: Zábory zpevněných ploch 

Druh zpevněné plochy 
Plocha [m2] 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Komunikace s živičným povrchem 988,00 1128,00 1004,00 

Parkoviště (dlážděný kryt) 385,00 385,00 395,00 

Pěší komunikace (dlážděný kryt) 431,00 423,00 341,00 

Celkem 1 804,00 1936,00 1740,00 
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3.7.2 Orientační cena 
 

Orientační ceny jsou určeny podle cenových ukazatelů pro rok 2013 [15]. Ukazatele jsou 

rozděleny do skupin a podskupin podle druhu stavby. Základní cena vychází z jednotné 

klasifikace stavebních objektů (JKSO). Pro určení orientačních cen je použita skupina         

822 - Komunikace pozemní a letiště. Cena za měrnou jednotku je Kč/m2. Cenové ukazatele 

jsou ceny bez DPH. Orientační ceny jsou zaokrouhleny na tisíce. Orientační cena varianty A 

je 3 470 000 Kč, varianty B 3 750 000 Kč a varianty C je 3 360 000Kč 

U variant A a B je součástí orientační ceny i cena za odstranění podkladu a frézování 

asfaltové vozovky. 

 

Tabulka 10: Orientační cena varianty A 

Druh stavby( práce) Plocha [m2] 
Jednotková cena 

[Kč/m2] 
Cena [Kč] 

Frézování asfaltové 
vozovky tl. 5 mm 

182,00 62,00,- 11 284,00,- 

Odstranění podkladu 
asfaltové vozovky 

182,00 460,00,- 83 720,00,- 

Komunikace s živičným 
povrchem 

988,00 2485,00,- 2 455 180,00,- 

Parkoviště (dlážděný kryt) 385,00 1512,00,- 582 120,00,- 

Pěší komunikace (dlážděný 
kryt) 

431,00 784,00,- 337 904,00,- 

Cena celkem 3 470 000,00,- 
 

Tabulka 11: Orientační cena varianty B 

Druh stavby( práce) Plocha [m2] 
Jednotková cena 

[Kč/m2] 
Cena [Kč] 

Frézování asfaltové 
vozovky tl. 5 mm 

206,00 62,00,- 12 772,00,- 

Odstranění podkladu 
asfaltové vozovky 

206,00 460,00,- 94 760,00,- 

Komunikace s živičným 
povrchem 

1098,00 2485,00,- 2 728 530,00,- 

Parkoviště (dlážděný kryt) 385,00 1512,00,- 582 120,00,- 

Pěší komunikace (dlážděný 
kryt) 

423,00 784,00,- 331 632,00,- 

Cena celkem 3 750 000,00,- 
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Tabulka 12: Orientační cena varianty C 

Druh stavby( práce) Plocha [m2] 
Jednotková 

cena [Kč/m2] 
Cena [Kč] 

Komunikace s živičným 
povrchem 

1004,00 2485,00,- 2 494 940,00,- 

Parkoviště  
(dlážděný kryt) 

395,00 1512,00,- 597 240,00,- 

Pěší komunikace 
(dlážděný kryt) 

341,00 784,00,- 267 344,00,- 

Cena celkem 3 360 000,00,- 
 

 

3.7.3 Parkování autobusů 
 

 

Ve všech variantách byl dodržen potřebný počet odstavných a parkovacích stání             

pro autobusy, proto je hodnocena  složitost manévrování při umísťování autobusů na svá 

stání. 

Ve variantě A jsou stání umístěna pod úhlem 45º k ulici Pod Kostelem. Takto umístěna 

stání zajistí dostatečný manévrovací prostor. Nájezd na autobusová stání jsou mírným 

obloukem. Ulice Pod Kostelem je uzavřena a je zde nařízen zákaz vjezdu všech vozidel           

s výjimkou autobusů a vozidel SDH. Vyloučením dopravy z této ulice byl zajištěn dostatečný 

prostor a čas k umístění autobusů na příslušná stání. 

Varianta B je obdobná variantě A. Rozdíl spočívá v umístění parkovacích a odstavných 

stání pod úhlem 30º. Tento úhel je tak malý, že na autobusová stání se najíždí takřka přímým 

směrem. Tato varianta je pro umísťování autobusů na svá stání nejideálnější.  

Při návrhu varianty C byla hlavní priorita zachovat obousměrný provoz na ulici               

Pod Kostelem. V této variantě je ztížen nájezd autobusů na svá stání. Při nájezdu musí dávat 

řidič autobusu přednost vozidlům v protisměru a může dojít ke zbrzdění vozidel jedoucích za 

autobusem. Manévrovací prostor při umísťování autobusů na jejich stání je značně omezen. 

Čas na umístění autobusů na svá stání je oproti variantám A a B podstatně delší.  

V tomto hodnocení nejlépe vychází varianta B. Díky nízkému úhlu stání je nájezd na 

autobusová stání jednoduchý. Naopak nejhůře je hodnocena varianta C, kde jsou manévrovací 

prostory pro autobusy značně omezeny. 
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3.7.4 Pohyb chodců 
 

V tomto kritériu budeme hodnotit dostupnost objektů pomocí pěší komunikací, bezpečnost 

chodců a místa pro přecházení pozemních komunikací.  

Všechny varianty byly navrženy tak, aby byl zabezpečen bezpečný, plynulý a pohodlný 

pohyb chodců. 

Ve variantách A a B jsou pěší komunikace téměř totožné. Hlavním záměrem bylo 

minimalizovat přecházení chodců přes komunikaci. Celkem byly navrženy 3 přechody pro 

chodce. Byly navrženy v co nejkratší délce a kolmo na pozemní komunikaci. 

Ve variantě C je část chodníku umístěna na travnatém ostrůvku, který odděluje parkoviště 

pro autobusy od ulice Nová. Takto umístěný chodník může mít negativní vliv na psychologii 

chodců. V této variantě jsou navrženy 4 přechody pro chodce. Přecházení přes pozemní 

komunikace má také nepříznivý vliv na psychologii chodců. V této variantě byly navrženy      

4 přechody pro chodce, což je o jeden více než u variant A a B. Výhodou varianty C je menší 

zábor ploch. 

V hodnocení nejlépe vycházejí varianty A a B díky menšímu pohybu chodců po 

pozemních komunikacích. 

 

 

3.7.5 Celkový dojem 
 

Předmětem hodnocení jsou návrhy variant zapadající do konceptu obce Dambořice, 

především architektonická vhodnost. 

V obci Dambořice se nachází spousta travnatých ploch. Jsou navrhovány z důvodu, aby 

navodili psychickou pohodu obyvatelů obce. V podobném duchu jsou navrženy varianty 

parkoviště. Hlavní myšlenkou bylo rozdělit zpevněné plochy zelení. Ve všech variantách jsou 

travnaté plochy osázeny stromky a keři. 

Ve variantách A a B bylo travnatou plochou rozděleno parkoviště pro autobusy                  

a parkoviště pro osobní vozidla.  

Ve variantě C jsou parkoviště pro osobní vozidla a autobusy oddělena travnatým pásem        

o šířce 1,50 m. Parkoviště pro autobusy je od ulice Nová oddělena travnatým ostrůvkem. 

Z hlediska tohoto kritéria jsou nejvhodnější varianty A a B. V těchto variantách je zábor 

travnatých ploch větší než u varianty C. 
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3.7.6 Vyhodnocení variant 
 

Jednotlivé varianty byly dle vybraných kritérií zhodnoceny a oznámkovány. Varianta         

s nejnižším součtem známek bude podrobně rozpracována. Známky jednotlivých kritérií jsou 

uvedeny v tabulce 13. Rozsah známkování je 1 - 5 (1 - nejvhodnější, 5 - nejméně vhodné). 

Nejlepšího hodnocení dosáhla varianta A. 

 

Tabulka 13: Vyhodnocení variant 

Hodnotící kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

Vliv na životní prostředí (zábor ploch) 2 2 1 

  

Komunikace s živičným povrchem 1 2 1 

Parkoviště (dlážděný kryt) 1 1 1 

Pěší komunikace (dlážděný kryt) 3 3 1 

Orientační cena 2 3 1 

Parkování autobusů 2 1 4 

Pohyb chodců 1 1 3 

Celkový dojem 1 1 3 

Součet známek 13 14 15 
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4 Podrobné rozpracování varianty A 
 

Z hlediska hodnotících kritérií vyšla jako nejvhodnější varianta A. Tato varianta bude 

podrobně rozpracována do úrovně technické studie. Studie bude obsahovat nově navrženou 

organizaci dopravy, skladby zpevněných ploch, dopravní značení a odvodnění. Průjezd 

navržených sjezdů bude ověřen programem AutoTURN. Na výjezdech z parkovišť budou 

zajištěny rozhledové poměry. Dále bude detailněji popsán návrh komunikace pro pěší včetně 

nezbytných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

 

 

4.1 Organizace dopravy 
 

Hlavní změnou oproti  stávajícímu stavu je uzavření ulice  Pod Kostelem na severní straně. 

Tato ulice bude sloužit pouze k pohybu autobusů a vozidel SDH. Řidiči vozidel budou 

informováni o uzavření ulice příslušnými dopravními značkami. Ulice Kostelní                        

a Pod Kostelem jsou v současnosti označeny jako hlavní pozemní komunikace. Nově             

je navržena hlavní pozemní komunikace na ulicích Kostelní a Šabata. Dopravní značení bude 

podrobněji rozebráno v kapitole 4.6.  

Příjezd autobusů ke svým parkovacím stání bude výhradně po ulicích Kostelní                   

a Pod Kostelem. Výjezd autobusů je situován na ulici Nová, která je hlavní pozemní 

komunikací. Sjezd na parkoviště pro osobní vozidla je navržen také na ulici Nová. 

 
 

4.2 Konstrukce zpevněných ploch 
 

Nově navržená parkovací plocha pro autobusy bude plynule napojena na stávající pozemní 

komunikaci. Obousměrný jízdní pruh parkoviště pro osobní vozidla bude rovněž napojen      

na stávající pozemní komunikaci. Navržené pěší komunikace budou napojeny na stávající 

pěší komunikace. Stávající a nově navržené zpevněné plochy jsou detailněji popsány níže. 

Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy podle katalogových listů TP 170 [10]. 

Informace o typu podloží nejsou známé, proto je navržen nejhorší typ podloží                      

PIII - nebezpečně namrzavé. Minimální hodnota deformačního modulu (Edef) zemní pláně      

je 30 Mpa. V případě nižší hodnoty musí být zemní pláň upravena ( např. použití vápenné 

stabilizace). 
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4.2.1 Stávající zpevněné plochy 
 

Stávající pozemní komunikace jsou tvořeny výhradně z asfaltového betonu. Pozemní 

komunikace byly v roce 2005 částečně zrekonstruovány a v současnosti nevykazují žádné 

známky poruch. V návrhu je uzavřena ulice Pod Kostelem. Z tohoto důvodu je pozemní 

komunikace v místě napojení ulice Pod Kostelem na ulici Nová odstraněna a nahrazena 

travnatou plochou. 

Kryt peších komunikací je tvořen  zámkovou dlažbou. Umístění pěších komunikací je však 

značně neucelené. Chodci ke svému pohybu používají spíše pozemní komunikaci a travnatou 

plochu za hasičskou zbrojnicí. Podél potoka je vyšlapaný chodník, který je zohledněn           

při návrhu pěších komunikací. 

 

 

4.2.2 Návrh konstrukce stání pro autobusy 
 

Manévrovací plochy a odstavná a pakovací stání jsou navržena s živičným krytem.        

Tyto plochy jsou lemovány silniční obrubou T10, která je uložena do betonového lože                      

(beton C25/30). Hrana obruby je umístěna 0,10 m nad živičným krytem. 

Horní vrstva je tvořena asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy ACO 11+ o tloušťce      

0,04 m. Pod touto vrstvou bude vrstva asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ 

tloušťky 0,06m. Tyto dvě vrstvy budou spojeny asfaltovým postřikem PS-A. Tyto vrstvy jsou 

uloženy na vrstvě mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťky 0,15 m a na vrstvě 

štěrkodrti ŠDB o tloušťce 0,20 m. Celková tloušťka skladby je 0,45 m. 

Tato konstrukce je navržena pro třídu dopravního zatížení V. Návrhová úroveň porušení 

vozovky je D1. Označení konstrukce dle katalogových listů [10] je D1 - N - 1 - V - PIII.  

Zemní pláň je navržena s příčným sklonem 3,00 %, aby bylo zajištěno odvodnění.  
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Tabulka 14: Skladba konstrukce stání pro autobusy 

Pořadí Název vrstvy Značení Tloušťka [m] 

1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 0,04 

2 Spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m2 PS-A   

3 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 0,06 

4 Spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m2 PS-A   

5 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0,15 

6 Štěrkodrť 0-63 mm ŠDB 0,2 

7 Separační geotextilie Geomatex TST     

8 Zemina     

Celkem 0,45 
 

 

4.2.3 Návrh konstrukce stání pro osobní vozidla 
 

Kryt odstavných a parkovacích stání pro osobní vozidla je tvořen plošnou                  

dlažbou CSB - KOST v šedé barvě o tloušťce 0,08 m. Plošná dlažba je uložena na ložné 

vrstvě tloušťky 0,04 m. Tyto dvě vrstvy leží na vrstvě štěrkodrti o tloušťce 0,24 m. Celková 

tloušťka skladby je 0,36 m. 

Odstavná a parkovací stání jsou od obousměrného jízdního pruhu parkoviště odděleny 

silniční obrubou T10, která je uložena do betonového lože (C 25/30).  Hrana obruby               

je umístěna 0,02 m nad obousměrným jízdním pruhem parkoviště. Hrana obruby, které 

vymezují plochu parkoviště , je umístěna 0,10 m nad dlážděným krytem parkovacích              

a odstavných stání.  

Tato konstrukce je navržena na třídu dopravního zatížení O. Návrhová úroveň porušení 

vozovky je D2. Označení konstrukce dle katalogových listů [10] je D2 - D - 1 - O - PIII.  

Zemní pláň je navržena s příčným sklonem 3,00 %, aby bylo zajištěno odvodnění. 

 

Tabulka 15: Skladba konstrukce stání pro osobní vozidla 

Pořadí Název vrstvy Značení Tloušťka [m] 

1 Plošná dlažba CSB - KOST (200/165) DL 0,08 

2 Ložná vrstva - kamenivo 2 - 5 L 0,04  

3 Štěrkodrť 0 - 63 ŠDB 0,24 

4 Zemina     

Celkem 0,36 
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4.2.4 Návrh konstrukce obousměrného jízdního pruhu parkoviště 
 

Navrhovaná konstrukce je tvořena živičným povrchem. Obousměrný jízdní pás je lemován 

silniční obrubou T10, která je uložena do betonového lože (C 25/30). Hrana obruby je 0,02 m 

nad povrchem vozovky z důvodu snadného nájezdu na parkovací a odstavná místa osobních 

vozidel. 

Horní vrstva je tvořen asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy ACO 11+ o tloušťce       

0,04 m. Pod touto vrstvou bude vrstva asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ 

tloušťky 0,06m. Tyto dvě vrstvy budou spojeny asfaltovým postřikem PS-A. Tyto vrstvy jsou 

uloženy na vrstvě štěrkodrti ŠDA o tloušťce 0,15 m a na vrstvě štěrkodrti ŠDB o tloušťce     

0,15 m. Celková tloušťka skladby je 0,42 m. 

Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení VI. Návrhová úroveň 

porušení vozovky je D1. Označení konstrukce dle katalogových listů [10]                               

je D1 - N - 2 - VI - PIII. Zemní pláň je navržena s příčným sklonem 3,00 %, aby bylo 

zajištěno odvodnění. 

 

Tabulka 16: Skladba konstrukce obousměrného jízdního pruhu 

Pořadí Název vrstvy Značení Tloušťka [m] 

1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 0,04 

2 Spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m2 PS-A   

3 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 0,05 

4 Spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m2 PS-A   

5 Štěrkodrť 0-63 mm ŠDA 0,15 

6 Štěrkodrť 0-63 mm ŠDB 0,18 

7 Separační geotextilie Geomatex TST     

8 Zemina     

Celkem 0,42 
 

 

4.2.5 Návrh konstrukce pěší komunikace 
 

Kryt pěší komunikace je tvořen plošnou dlažbou CSB - KOST v šedé barvě o tloušťce  

0,06 m. Plošná dlažba je uložena na ložné vrstvě tloušťky 0,03 m. Tyto dvě vrstvy leží         

na vrstvě štěrkodrti o tloušťce 0,15 m. Pří návrh skladby chodníku je nutné navrhnout skladbu    

o tloušťce 0,45 m. Z ekonomického hlediska je to nevýhodné, proto bude skladba doplněna    
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o vrstvu stavebního odpadu tloušťky 0,11 m. Všechny vrstvy budou ležet na podsypu             

ze štěrkodrti ŠD o tloušťce 0,10 m.  

Kryt pěší komunikace je lemován chodníkovou obrubou ABO, která je uložena                 

do betonového lože (C 25/30). Obruba je umístěna  ve stejné výšce jako kryt  pěší 

komunikace. 

Konstrukce pěší komunikace je navržena na třídu dopravního zatížení CH. Návrhová 

úroveň porušení vozovky je D2. Označení konstrukce dle katalogových listů [10]                    

je D2 - D - 1 - CH - PIII. Zemní pláň je navržena s příčným sklonem 3,00 %, aby bylo 

zajištěno odvodnění. 

 

Tabulka 17: Skladba konstrukce pěší komunikace 

Pořadí Název vrstvy Značení Tloušťka [m] 

1 Plošná dlažba CSB - KOST (200/165) DL 0,06 

2 Ložná vrstva - kamenivo 2 - 5 L  0,03 

3 Štěrkodrť 0 - 63 ŠDB 0,15 

4 Stavební odpad 
 

 0,11 

5 Podsyp - štěrkodrť ŠD 0,10 

8 Zemina     

Celkem 0,45 

 

 

4.3 Vlečné křivky 
 

Slouží k ověření průjezdu směrodatných vozidel. Osobní vozidlo má podle TP 171 [11] 

rozměry 4,74 x 4,76 a podle ČSN 73 6056 [1] má rozměry 4,75 x 1,75. Rozměry se liší jen 

nepatrně, a proto bude použito směrodatné vozidlo o rozměrech 4,75 x 1,75 m. Autobus má 

dle TP 171 [11] rozměry 12,00 x 2,50 m a dle ČSN 73 6056 [1] jsou rozměry autobusu 15,00 

x 2,50 m. Délky autobusů jsou značně rozdílné. Zvoleno bude směrodatné vozidlo                             

o rozměrech 12,00 x 5,00 m, které se svými rozměry více podobá rozměrům reálných 

autobusů, které budou parkoviště využívat. 

Průjezd směrodatných vozidel je ověřen pomocí softwaru AutoTURN. Rychlost vozidel 

byla zvolena 5km/h. Ověřeny jsou sjezdy z parkovišť, nájezdy autobusů na svá stání               

a umísťování osobních vozidel na svá stání. 

Směrodatná vozidla projedou všemi ověřovanými úseky. 
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4.4 Rozhledové poměry 
 

Rozhledové poměry zajišťujeme pomocí tzv. rozhledových trojúhelníků. Rozhledové 

poměry jsou navrženy dle norem ČSN 73 6110 [5] se změnou Z1 [6] a ČSN 73 6102 [3] se 

změnou Z1 [4]. 

Řidiči musí mít nerušený rozhled na všechny strany, aby byl zajištěn bezpečný průjezd 

křižovatkou. Délky stran rozhledových trojúhelníků závisí na nejvyšší dovolené rychlosti.     

V poli rozhledového trojúhelníku se nesmí nacházet žádné překážky, které by zabraňovali 

rozhledu. Za překážky se považuje předmět, který přesahuje výšku 0,25 m (zdi, budovy, 

keře). Předměty, které nepřesahují šířku 0,15 m (např. dopravní značky) nepovažujeme za 

překážku. Rozhledový bod vozidla se nachází ve vzdálenosti 2,00 m od přídě vozidla a ve 

výšce 1,00 m nad vozovkou 

V obci Dambořice je nejvyšší dovolená rychlost 40 km/h. Rozhledové poměry jsou 

zajištěny na sjezdech z parkovišť. Vozidla, která opouští parkoviště, musí dát přednost v jízdě 

vozidlům jedoucím po ulici Nová. Pro skupinu vozidel 1 (osobní vozidla) jsou odvěsny 

rozhledových  trojúhelníků délky XB = 55 m (odvěsna vpravo) a XC = 50 m (odvěsna vlevo). 

Pro skupinu vozidel 3 (autobusy) jsou odvěsny rozhledových trojúhelníků délky XB = 75 m 

(odvěsna vpravo) a XC = 65 m (odvěsna vlevo). 

Na sjezdu z parkoviště pro autobusy je směrodatné vozidlo umístěno do dvou pozic.    

Pozice 1 je na levém kraji a pozice 2 je na pravém kraji sjezdu. Pozice byly zvoleny na 

nejméně vhodných pozicích pro rozhled. 

V navržených rozhledových trojúhelnících se nenachází žádné překážky, které by rušily 

rozhled řidičů.  

 

 

4.5 Bezbariérové užívání stavby 
 

Navržená stavba splňuje všechny požadavky na užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Stavba je navržena dle vyhlášky                                          

č. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

stavby [7].  

Je navrženo parkoviště o 30 stáních. Z toho počtu jsou 2 stání vyhrazena pro osoby těžce 

pohybově postižené. Rozměry těchto stání jsou 5,00 x 3,50 m. Tato stání jsou označeny 

piktogramem vozíčkáře. V místech stání pro osoby těžce pohybově postižené je snížen 
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chodník z 0,10 na 0,02 m. Tato úprava zajistí pohodlný pohyb osob těžce pohybově 

postižených. 

V místech přechodu pro chodce je snížen chodník na 0,02 m. V těchto místech jsou 

navrženy varovné pásy šířky 0,40 m a signální pásy šířky 0,80 m. Varovné a signální pásy 

jsou provedeny reliéfní dlažbou v jiném barevném provedení než jsou pěší komunikace. 

Varovné pásy slouží k navedení osob se sníženou orientací k chodníkové obrubě , která         

je přirozenou vodící linií. 

Hmatové úpravy a snížené chodníky jsou detailně rozkresleny ve výkresu č. 11. 

 

 

4.6 Dopravní značení 
 

 

4.6.1 Svislé dopravní značení 
 

Svislé dopravní značení je navrženo dle TP 65 [8]. Nově je navrženo dopravní značení      

u sjezdů z parkovišť. Uzavření ulice Pod Kostelem došlo k  nové organizaci dopravy a tím      

ke změně svislého dopravního značení. 

Parkoviště pro osobní vozidla je při vjezdu opatřena informativní provozní značkou     

IP11a - Parkoviště. Při výjezdu z parkoviště je umístěna značka upravující přednost            

P06 - Stůj, dej přednost v jízdě. 

Příjezd k parkovacím a odstavným stání pro autobusy je ulicí Pod Kostelem. Na začátku 

této ulice bude umístěna informativní provozní značka IP04b - Jednosměrný provoz. Výjezd   

z parkoviště pro autobusy bude opatřen značkou upravující přednost  P06 - Stůj, dej přednost 

v jízdě. Aby bylo zabráněno vjezdu vozidel na ulici Pod Kostelem z ulice Nová, tak zde bude 

umístěna zákazová značka B02 - Zákaz vjezdu všech vozidel. 

Ulice Pod Kostelem byla navržena pouze pro pohyb autobusů a vozidel SDH. Aby bylo 

zabráněno vjezdu ostatních vozidel, tak budou ulice Hřbitovní, Šabata a Kostelní umístěny 

zákazové nebo příkazové dopravní značky. V řešené lokalitě byli ulice Kostelní                      

a Pod Kostelem hlavní pozemní komunikací. Uzavřením ulice Pod Kostelem došlo ke změna 

hlavní pozemní komunikace. Hlavní pozemní komunikace je nově navržena na ulici Kostelní 

a Šabata.  

Na ulici Hřbitovní byla ponechána značka P04 - Dej přednost v jízdě, která je nově 

opatřena dodatkovou tabulkou E02b - Tvar křižovatky. Dále zde byla navržena zákazová 
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značka B24a - Zákaz odbočování vpravo doplněna o dodatkovou tabulku E12 s textem   

MIMO BUS. 

Na ulici Šabata bude umístěna značka upravující přednost P02 - Hlavní pozemní 

komunikace s dodatkovou tabulkou E02b - Tvar křižovatky. Dále zde byla umístěna 

příkazová značka C02f - Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo. 

Na ulici Kostelní je ponechána značka upravující přednost P02 - Hlavní pozemní 

komunikace, která je nově opatřena dodatkovou tabulkou E02b - Tvar křižovatky.             

Dále je nově umístěna zákazová značka B24b - Zákaz odbočování vlevo doplněna                  

o dodatkovou tabulku E12 s textem MIMO BUS. 

Všechny navržené přechody pro chodce jsou opatřeny informativní provozní značkou    

IP06 - Přechod pro chodce. 

Ulice Pod Kostelem slouží k výjezdu vozidel SDH. Aby bylo zabráněno najetí vozidel      

do křižovatky pří výjezdu vozidel SDH, tak jsou na ulicích Hřbitovní, Šabata a Kostelní 

umístěna návěstidla VPV, která řidiče upozorní o probíhajícím výjezdu vozidel SDH.           

Při spuštění návěstidel VPV musí řidiči vozidel umožnit bezproblémový průjezd           

vozidel SDH. 

 

 

4.6.2 Vodorovné dopravní značení 
 

Vodorovné dopravní značení je navrženo dle TP 133 [9].  

Výjezd z obou parkovišť je vyznačen vodorovnou dopravní značkou V05 - Příčná čára 

souvislá. Odstavná a parkovací stání osobních vozidel je vyznačena vodorovnou dopravní 

značkou V10b - Stání kolmé. Stání pro autobusy je vyznačeno vodorovnou dopravní značkou 

V10c - Stání šikmé. Odstavná a parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené           

jsou označeny symbolem  O1. 

Přechody pro chodce jsou opatřeny vodorovným dopravním značením V7 - Přechod       

pro chodce. 

Veškerá vodorovná dopravní značení jsou provedena bílou barvou. 
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4.7 Odvodnění 
 

Odvodnění parkovišť je zajištěno příčným sklonem 2,50% a podélným sklonem. Voda       

je svedena příčným sklonem do středu parkovišť a odtud je voda vedena podélným sklonem   

k uličním vpustím, které budou napojeny na novu kanalizaci. Nová kanalizace bude napojena 

na již stávající kanalizace, která vede podél ulice Nová. Jedna uliční vpusť odvodní plochu 

400 m2. Parkoviště pro osobní vozidla zabírá plochu 685 m2. Jsou tedy navrženy 2 uliční 

vpusti, které jsou souměrně rozmístěny po délce parkoviště. Odstavná a parkovací stání      

pro autobusy včetně manévrovacích ploch zabírají plochu 743 m2, z tohoto důvodu jsou 

navrženy 2 uliční vpusti, které jsou souměrně umístěny po délce parkoviště pro autobusy. 

Odvodnění pěších komunikací je zajištěno příčným sklonem 2,00%. 
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5 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout potřebný počet parkovacích a odstavných míst pro 

osobní vozidla a autobusy. Bylo navrženo parkoviště pro osobní vozidla, parkoviště pro 

autobusy a řadová garáž, která bude sloužit potřebám obyvatel polyfunkčního domu. Na 

parkovišti pro osobní vozidla byla vyhrazena stání pro osoby těžce pohybově postižené. 

Odstavná a parkovací stání byla navržena tak, aby bylo zajištěno snadné umístění vozidel na 

příslušná stání. Na sjezdech z parkovišť byly zajištěny potřebné rozhledové poměry. 

Součástí návrhu bylo vybudování nové sítě pěších komunikací tak, aby byl zajištěn 

bezpečný a plynulý pohyb chodců. V místech křížení pozemních komunikací a pěších 

komunikací byly navrženy přechody pro chodce, které jsou opatřeny hmatovými úpravami a 

sníženými chodníky. Tyto úpravy zajistí pohodlný a bezpečný pohyb osob se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace. 

Nová parkovací a odstavná stání jsou umístěna mimo pozemní komunikace. Řidiči vozidel 

už nebudou nuceni parkovat svá vozidla na pozemních komunikacích a tím dojde ke zlepšení 

plynulosti, přehlednosti a bezpečnosti dopravy. Při porovnání se stávajícím stavem dojde k 

výraznému zlepšení dopravní situace. 
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Příloha č. 1 - Polní formuláře pro zápis RZ (SPZ) 

 

 

Obrázek 6: Polní formulář č.1 ze dne 17.2.2013 
 

 

Obrázek 7: Polní formulář č.2 ze dne 17.2.2013 
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Obrázek 8: Polní formulář č.1 ze dne 14.2.2013 
 

 

Obrázek 9: Polní formulář č.2 ze dne 14.2.2013 
 

 

Obrázek 10: Polní formulář č.3 ze dne 14.2.2013 
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Příloha č. 2 - Intenzity parkování 
 

Tabulka 18: Intenzity parkování OV dne 27.12.2012 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 7 12 3 1 0 
Parkování dlouhodobé 7 1 10 16 12 

Odstavení 6 6 6 6 6 
Celkem 17 19 19 23 18 

 

Tabulka 19: Intenzity parkování OV dne 5.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 6 2 9 8 8 
Parkování dlouhodobé 9 9 7 6 7 

Odstavení 10 10 10 10 10 
Celkem 25 21 26 24 25 

 

Tabulka 20: Intenzity parkování OV dne 6.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 6 3 4 3 5 
Parkování dlouhodobé 11 8 5 8 10 

Odstavení 11 11 11 11 11 
Celkem 28 22 20 22 26 

 

Tabulka 21: Intenzity parkování OV dne 10.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 9 15 5 1 0 
Parkování dlouhodobé 11 8 12 11 12 

Odstavení 14 14 14 14 14 
Celkem 34 37 31 26 26 

 

Tabulka 22: Intenzity parkování OV dne 14.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 4 3 7 8 0 
Parkování dlouhodobé 11 11 10 9 13 

Odstavení 10 10 10 10 10 
Celkem 25 24 27 27 23 
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Tabulka 23: Intenzity parkování OV dne 21.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 6 2 9 8 8 
Parkování dlouhodobé 9 9 7 6 7 

Odstavení 10 10 10 10 10 
Celkem 25 21 26 24 25 

 

Tabulka 24: Intenzity parkování autobusů dne 27.12.2012 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 0 0 0 1 0 
Parkování dlouhodobé 1 3 2 1 3 

Odstavení 1 1 1 1 1 
Celkem 2 4 3 3 4 

 

Tabulka 25: Intenzity parkování autobusů dne 5.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 1 0 2 0 0 
Parkování dlouhodobé 0 2 1 3 3 

Odstavení 1 1 1 1 1 
Celkem 2 3 4 4 4 

 

Tabulka 26: Intenzity parkování autobusů dne 6.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 1 1 1 0 0 
Parkování dlouhodobé 0 1 1 2 3 

Odstavení 0 0 0 0 0 
Celkem 1 2 2 2 3 

 

Tabulka 27: Intenzity parkování autobusů dne 10.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 0 0 0 0 0 
Parkování dlouhodobé 2 2 3 3 1 

Odstavení 2 2 2 2 2 
Celkem 4 4 5 5 3 
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Tabulka 28: Intenzity parkování autobusů dne 14.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 1 1 1 1 0 
Parkování dlouhodobé 0 0 0 2 4 

Odstavení 0 0 0 0 0 
Celkem 1 1 1 3 4 

 

Tabulka 29: Intenzity parkování autobusů dne 21.2.2013 

parametr 
čas měření 

8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 
Parkování krátkodobé 0 0 1 1 0 
Parkování dlouhodobé 0 0 1 1 2 

Odstavení 1 1 1 1 1 
Celkem 1 1 3 3 3 
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Příloha č. 3 - Fotodokumentace 

 

 

Obrázek 11: Parkování na ulici Hřbitovní 

 

 

Obrázek 12: Parkování na ulici Šabata 
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Obrázek 13: Parkování autobusů 

 

 

Obrázek 14: Parkování autobusů a osobních vozidel 
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Obrázek 15: Parkování před hasičskou zbrojnicí 

 

 

Obrázek 16 : Parkování na ulici Nová 

 


