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Seznam použitého značení 
 
 

AutoTURN   Software pro ověření prŧjezdu  

BuildPower   Software pro rozpočtování staveb  

Combilift  Mechanický parkovací zakladač 

ČSN    Česká státní norma  

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální  

Edef   Deformační modul [MPa]  

JKSO    Jednotná klasifikace stavebních objektŧ 

K38 Přepočtový koeficient pro určení bilance poptávky po parkovacích 

stáních v roce 2038 

Mh   Mnoţství zaparkovaných vozidel v prŧměrné hodině  

Mi,h   Mnoţství zaparkovaných vozidel v i-té hodině   

N    Celkový počet odstavných a parkovacích stání  

OO    Základní počet odstavných stání  

PO    Základní počet parkovacích stání  

RTS    Sborník cen stavebních prací  

SPZ   Státní poznávací značka 

TDZ CH   Třída dopravního zatíţení (chodci)  

TDZ IV  Třída dopravního zatíţení (vozidla)  

TDZ O   Třída dopravního zatíţení (osobní vozidla) 

TDZ V   Třída dopravního zatíţení (vozidla)  

Tower   Automatický věţový parkovací zakladač 

TP    Technické podmínky  

XB   Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku vpravo [m]  

XC   Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku vlevo [m]  

VP   Váţený prŧměr pro výběr varianty 

ka    Součinitel vlivu stupně automobilizace  

kp    Součinitel redukce počtu stání 
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1 Úvod 
 

1.1 Charakteristika města Olomouc 
 

     Statutární město Olomouc se stalo samostatnou právnickou osobou roku 1990.                  

Je základním samosprávným celkem, který není územně rozčleněn na městské obvody nebo 

městské části s vlastní samosprávou. Statutární město Olomouc je krajským městem 

Olomouckého kraje a leţí přibliţně v jeho střední části. Počtem 99 529 obyvatel je to šesté 

největší město České Republiky, po Praze druhá největší památková rezervace v České 

Republice. Svou rozlohou Olomouc zaujímá 103,36 km2. Olomouc se rozkládá 

v Hornomoravském úvalu, v nivě řeky Moravy, při soutoku s Bystřicí zleva ve východní části 

města a Mlýnským potokem zprava v jiţní části města. Obklopena je úrodnou krajinou Hané. 

Terén města je rovinatý, na západě a východě ohraničen vyšším georeliéfem, který tak uzavírá 

město do protáhlé sníţeniny otevřené ve směru severozápad - jihovýchod. Střed města je        

v nadmořské výšce přibliţně 219 m n. m., jeho jiţní část se velmi mírně sniţuje                    

do nadmořské výšky přibliţně 208 m n. m., severovýchodní část se zvyšuje na nadmořskou 

výšku 420 m n. m.  

     V minulosti byla Olomouc významným obranným centrem i hlavním městem Moravy.     

V druhé polovině 18. století bylo vybudováno mnoho kasáren, cvičišť, skladŧ a dalších 

objektŧ, které vyuţívala armáda po zrušení pevnosti v době Československé Republiky           

i po druhé světové válce. Do roku 2013 v Olomouci sídlilo Velitelství společných sil armády 

České republiky a velitelství pozemních vojsk. Nyní je město sídlem Univerzity Palackého, 

Arcibiskupství olomouckého a Moravské filharmonie. Na jeho území se nachází rozlehlé 

parky, velká zoologická zahrada, moderní aquapark, plavecký stadion, mnoho cyklostezek. 

Město nabízí dobrou občanskou vybavenost, mnoho kulturních památek, muzeí a divadel. 

     Dobrou dopravní obsluţnost zajišťuje hustá síť tramvajové a autobusové veřejné hromadné 

dopravy. Město je napojeno na dálniční síť pomocí dálnice D1 směrem na Brno a nově 

vybudovaného úseku D1 směrem na Ostravu, dále na silniční síť pomocí rychlostních 

komunikací R35 směrem na Mohelnici a R46 směrem na Vyškov. 

     Řešená lokalita se nachází v katastrálním území města Olomouc s názvem Nová Ulice.    

Je vymezena ulicemi Brněnská, Hraniční, I.P. Pavlova a Vojanova. 

 

     Tyto informace jsem čerpal z webových stránek Statutárního města Olomouc [15]     

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornomoravsk%C3%BD_%C3%BAval
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adoln%C3%AD_niva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byst%C5%99ice_(p%C5%99%C3%ADtok_Moravy)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Georeli%C3%A9f
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka


 

11 
 

 
Obrázek 1: Poloha katastrálního území Nová Ulice, webové stránky [16] 

 

1.2 Charakteristika řešené oblasti 
 

     V řešené oblasti se nachází 19 bytových domŧ o celkovém počtu 1372 bytŧ, 10 rodinných 

domŧ, gymnázium s počtem 550 ţákŧ s novou sportovní halou pro 126 divákŧ, základní škola 

s počtem 90 ţákŧ, základní umělecká škola s počtem 40 ţákŧ, mateřská škola s počtem        

47 dětí, obchodní centrum, lékárna, knihovna, restaurace, prodejna s barvami a kostel. 

Vozidla jsou odstavována a parkována na stávajících parkovacích plochách, na vnitřních         

i obvodových komunikacích řešené oblasti. Některá vozidla jsou odstavována a parkována 

v místech, kde je toto zakázáno, například na poţárních plochách nebo v zeleni. 

     Řešená lokalita je vymezena čtyřmi významnými komunikacemi města Olomouc. Jedná se 

o ulici Brněnská tvořící jihovýchodní hranici, ulici Hraniční tvořící jihozápadní hranici, ulici 

I.P. Pavlova tvořící severozápadní hranici a ulici Vojanova tvořící severovýchodní hranici 

řešené lokality. 

    Pohyb vozidel probíhá po stávajících pozemních komunikacích, mimo ulice vymezující 

řešenou lokalitu jsou to ulice Pionýrská a Čajkovského. Částečně do nitra oblasti zasahují 

ulice I.P. Pavlova, Hraniční a Brněnská. Stávající komunikace jsou v poměrně dobrém 

technickém stavu. Součástí návrhu variant bude jejich částečná úprava vzhledem k napojení 

nových odstavných a parkovacích ploch, zvýšení bezpečnosti obyvatel oblasti a zvýšení 

komfortu řidičŧ projíţdějících danou lokalitou. 
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     Pohyb chodcŧ probíhá po stávajících komunikacích pro chodce a zpevněných plochách . 

Komunikace pro chodce ve většině případŧ nejsou opatřeny ţádnými prvky pro uţívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, nejsou ve vyhovujícím technickém stavu 

a nenabízí poţadovaný komfort jejich uţivatelŧm, tedy obyvatelŧm bytových domŧ v řešené 

lokalitě. Stezky pro chodce v pobytových zónách řešené oblasti nejsou v řadě případŧ tvořeny 

zpevněnými plochami, pouze stezkami vyšlapanými v zeleni. Ve variantách budou 

zohledněny tyto stezky a součástí návrhu bude jejich přebudování na zpevněné. Zároveň bude 

navrţeno přebudování komunikací pro chodce tak, aby vyhovovaly podmínkám pro uţívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

Obrázek 2: Pohled na řešenou lokalitu, webové stránky [16] 

 

     V blízkosti řešené lokality (přes ulici Hraniční) se nachází obchodní centrum Haná,       

přes ulici Vojanova pak Fakultní nemocnice. Na ulici Brněnská se nachází zastávka 

tramvajových linek 1, 4 a 6, a autobusových linek 10 a 42 s názvem Pionýrská. Na ulici 

Hraniční zastávka tramvajových linek 1,4 a 6, a autobusových linek 10, 16, 21 a 42 s názvem 

Hraniční. Na ulici I.P. Pavlova zastávka autobusové linky 42 s názvem Tyfloservis. Tyto 

zastávky mnoţstvím zde zastavujících linek a poměrně vysokou frekvencí spojŧ poskytuji 

kvalitní dopravní obsluţnost území. 
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     Variantní návrhy počítají s dotčením parcel v řešené oblasti. Tyto parcely a informace        

o nich jsou vypsány v následující tabulce. 

 

Tabulka 1: Parcelní čísla a informace o dotčených parcelách [14] 
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Obrázek 3: Snímek katastrální mapy ČUZK s vyznačením zájmové oblasti [14] 
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2 Současný stav řešené oblasti 
 

2.1 Charakteristika současného stavu odstavování a parkování vozidel  
 

     V současné době je v řešené lokalitě nedostatek odstavných a parkovacích ploch. Vozidla 

jsou odstavována a parkována na stávajících odstavných a parkovacích plochách, jejichţ 

kapacita je dle prŧzkumu překročena. Velké mnoţství vozidel je odstavováno a parkováno 

přímo na komunikacích uvnitř řešené oblasti, coţ zhoršuje bezpečnost i komfort vozidel 

projíţdějících oblastí i chodcŧ. Některá vozidla jsou umisťována i do prostoru křiţovatek,    

na poţární plochy před obytnými domy a na zeleň. To vše je zpŧsobeno nedostatečným 

počtem odstavných a parkovacích stání. Dle provedeného prŧzkumu je problém také v okolí 

základní školy a gymnázia (křiţovatka ulic Pionýrská a Čajkovského). V ranních hodinách 

(7:00-8:00) zde byl zaznamenán nadměrný počet zastavujících vozidel, kdy rodiče odváţejí 

své děti do školy. Tato skutečnost zpŧsobuje nebezpečné situace v prostoru křiţovatky.  

     U dalších staveb občanské vybavenosti problém se zvýšenou intenzitou nevhodně 

zastavujících nebo parkujících vozidel nebyl zaznamenán, pouze u nákupního centra 

v severozápadní části řešené oblasti bylo zjištěno zvýšené mnoţství lehkých nákladních 

vozidel. Součástí nákupního střediska je několik menších obchodŧ s oděvy, samoobsluha 

s potravinami, holičství a další sluţby. Tyto podniky vyţadují zásobování a proto i přístup 

těchto vozidel. V blízkosti se však nachází pobytová zóna pro chodce, která není vyhovujícím 

zpŧsobem oddělena od komunikací, kde je pohyb lehkých nákladních vozidel uskutečňován, 

proto bude tento problém řešen v návrzích variant.  

     Další částí řešené oblasti vyţadující pozornost z hlediska parkovaní je restaurace a přilehlá 

zpevněná plocha v jihozápadní části lokality. Restaurace uţívá společnou budovu s prodejnou 

barev a zpevněná plocha vyuţívána jako parkovací je pro tyto objekty také společná.         

Tato společná parkovací plocha nabízí dostatečné mnoţství míst, pouze zde chybí stání pro 

vozidla přepravující osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Sjezd z ulice Hraniční 

na tuto parkovací plochu je opatřen dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu s dodatkovou 

tabulkou E13 – Mimo zákazníky a nájemce budovy, díky čemuţ je zde zabráněno 

odstavování a parkování vozidel obyvatel bytových domŧ.  
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Obrázek 4: Parkování na ulicích Pionýrská a Čajkovského 

 

Obrázek 5: Parkování na ulici Čajkovského  
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     Zvláštní pozornost byla věnována okolí fakultní nemocnice. Přestoţe se nemocnice 

nenachází na území řešeném v této diplomové práci, těsně s ním sousedí. Proto byl 

předpoklad zvýšeného mnoţství parkujících vozidel na ulici Vojanova, která tvoří hranici 

mezi řešenou lokalitou a pozemkem fakultní nemocnice. Zvýšené mnoţství parkujících 

vozidel bylo předpokládáno zejména v odpoledních hodinách (15:00-17:00), kdy jsou 

v nemocnici návštěvní hodiny. Na ulici Vojanova jsou vozidla odstavována a parkována 

podélně na okraji jízdního pruhu. Vzhledem k umístění této komunikace je zde vysoká 

intenzita statické i dynamické dopravy. Velké mnoţství parkujících vozidel, často v místech, 

kde je to zakázáno, zhoršující rozhledové poměry, spolu s velkým mnoţstvím projíţdějících 

vozidel, zhoršuje bezpečnost a plynulost automobilové dopravy na této  ulici.   Přesto však 

největší mnoţství odstavených a parkujících vozidel bylo zaznamenáno v době od 18:00      

do 20:00 hod., tedy v druhé polovině času, kdy byl proveden prŧzkum. Tato skutečnost         

je přisuzována tomu, ţe v nedávné době bylo u fakultní nemocnice vybudováno částečně 

zastřešené parkoviště s 43 parkovacími místy. Proto bylo odstavování a parkovaní vozidel    

na ulici Vojanova zahrnuto do celkového prŧzkumu statické dopravy řešené lokality.  

 

 
Obrázek 6: Parkování u fakultní nemocnice - ulice Vojanova 
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2.2 Charakteristika současného stavu komunikací pro chodce 
 

     Komunikace pro chodce jsou v současném stavu v dané lokalitě vedeny jak podél 

komunikací pro motorová vozidla, tak po samostatných stezkách pro chodce. Komunikace  

pro chodce jsou v současnosti umístěny podél ulic vymezujících zájmové území a podél 

většiny vnitřních ulic. Jejich napojení na bytové domy je vhodné, stejně jako jejich rozmístění 

a vedení k vyţadovaným cílŧm. Pouze vstupy do bytového domu ve východní části jsou 

napojeny přímo na komunikaci pro motorová vozidla, coţ je méně vhodné. Přestoţe situativní 

rozmístění komunikací pro chodce je poměrně v pořádku, nejsou tyto komunikace v dobrém 

technickém stavu a téměř v ţádném případě nevyhovují poţadavkŧm na bezbariérovost. 

Jejich povrch je často nerovný kvŧli jejich stáří a umístění v blízkosti rostoucích stromŧ        

se silnými kořeny, neobsahují přirozenou vodící linii pro pohyb slepých a slabozrakých, 

neobsahují sníţené obrubníky při přestupech na komunikace jiného typu a náleţité hmatové 

úpravy ve formě signálních a varovných pásŧ. Na několika místech byly zaznamenány stezky 

vyšlapané do zeleně, které budou respektovány při návrhu variant.  

 
 

2.3 Charakteristika napojení na dopravní infrastrukturu 
 

     Dopravní napojení je zajištěno silnicí I/46 (ulice Brněnská), která se dále směrem             

na jihozápad mění na rychlostní silnici R46 (směr Prostějov-Vyškov-Brno)                            

za mimoúrovňovou křiţovatkou s rychlostní komunikací R35 (Liberec-Turnov-Jičín-Hradec 

Králové-Mohelnice-Olomouc-Lipník nad Bečvou). Dále směrem na severovýchod přes ulici 

Brněnskou (I/46) se oblast napojuje na prŧtah silnice I/35 (ulice Velkomoravská), která 

křiţuje silnice I/46 (směr Šternberk, ulice Hodolanská) a I/55 (směr Přerov, ulice Rolsberská) 

a dále se napojuje na rychlostní komunikaci R35, která se u Lipníku nad Bečvou mění          

na dálnici D1. 
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3 Výpočet potřebného počtu odstavných a parkovacích stání 
 

     Výpočet potřebného počtu odstavných a parkovacích stání byl proveden dvěma zpŧsoby. 

Prvním zpŧsobem byl výpočet podle vlastního prŧzkumu statické dopravy a prognózy pro rok 

2038. Druhým zpŧsobem byl výpočet podle ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1 [5]. 

 

3.1 Potřebný počet stání podle provedeného průzkumu 
 

     Prŧzkumem statické dopravy v řešené lokalitě bude dosaţeno zjištění počtu odstavených    

a parkujících vozidel v současné době. Následným vyhodnocením prŧzkumu dojde k určení 

potřebného počtu stání. Návrhové období prognózy statické dopravy je 25 let, tímto postupem 

bude tedy určen potřebný počet odstavných a parkovacích stání v roce 2038. 

 

3.1.1 Postup průzkumu a získané údaje 
 

     Měření proběhlo dne 24.6.2013 v době od 16:30 do 20:30 metodou sledování obsazení 

parkovacích ploch v hodinových intervalech. První zápis proběhl 16:30, poslední zápis 20:30, 

celkem byly provedeny 4 cykly zápisu SPZ v řešené lokalitě. 

     Řešená lokalita byla rozdělena na 4 sektory vzhledem k rozsáhlosti lokality. Tím dojde      

k rovnoměrnému návrhu počtu odstavných a parkovacích ploch podle jejích stávající 

poptávky a nabídky v jednotlivých sektorech. Sektory jsou ohraničeny ulicemi okolo a uvnitř 

řešené oblasti. Jedná se o ulice  Brněnská, Hraniční, I.P. Pavlova, Vojanova, Pionýrská           

a Čajkovského. Vymezení jednotlivých sektorŧ je zřejmé z výkresu 01-Situace-stávající stav. 

 

Vyuţití kapacity parkovacích ploch 

 

     Vyuţití kapacity parkovacích ploch je určeno procentuálním podílem vozidel skutečně 

parkujících v řešené lokalitě a počtu parkovacích míst, který řešená lokalita nabízí. V oblasti 

parkují vozidla podélně i po okrajích komunikací, kde nejsou vyznačena parkovací stání.  

Tyto prostory byly v práci rozděleny na parkovací stání o rozměrech, které udává              

ČSN 73 6056 [1], a započítány do kapacity oblasti. Rozmístění těchto stání i stání skutečně 

vyznačených vodorovným dopravním značením včetně jejich počtu je zřejmé z výkresu      

01-Situace-stávající stav. 

     Dále je v následujících tabulkách uveden počet vozidel zaparkovaných nebo odstavených 

v zákazu. Jedná se o vozidla stojící v místech, kde je zákaz stání nebo zastavení opatřen 
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svislým nebo vodorovným dopravním značením, v prostoru křiţovatky nebo v jejím 

rozhledovém poli nebo v zeleni. 

 

Sektor 1 - Hraniční, I.P. Pavlova, Pionýrská, Čajkovského: 

 

Tabulka 2.1: Obsazenost parkovacích stání – sektor 1 

Čas  16:30 17:30 18:30 19:30 

Počet vozidel 217 225 221 225 

Kapacita oblasti (počet) 152 152 152 152 

Vyuţití oblasti 143 % 148 % 145 % 148 % 

Z toho v zákazu (počet) 27 29 28 28 

 

Sektor 2 - Hraniční, Čajkovského, Pionýrská, Brněnská: 

 

Tabulka 2.2: Obsazenost parkovacích stání – sektor 2 

Čas  16:30 17:30 18:30 19:30 

Počet vozidel 73 80 85 85 

Kapacita oblasti (počet) 39 39 39 39 

Vyuţití oblasti 187 % 205 % 218 % 218 % 

Z toho v zákazu (počet) 2 4 6 6 

 

Sektor 3 - Pionýrská, Brněnská, Vojanova, Čajkovského: 

 

Tabulka 2.3: Obsazenost parkovacích stání – sektor 3 

Čas  16:30 17:30 18:30 19:30 

Počet vozidel 133 130 140 150 

Kapacita oblasti (počet) 124 124 124 124 

Vyuţití oblasti 107 % 105 % 113 % 121 % 

Z toho v zákazu (počet) 0 0 2 2 

 

Sektor 4 - Pionýrská, Čajkovského, Vojanova, I.P. Pavlova: 

 

Tabulka 2.4: Obsazenost parkovacích stání – sektor 4 

Čas  16:30 17:30 18:30 19:30 

Počet vozidel 138 147 157 154 

Kapacita oblasti (počet) 116 116 116 116 

Vyuţití oblasti 119 % 127 % 135 % 133 % 

Z toho v zákazu (počet) 1 2 2 2 
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Stanovení parkovací špičky a sedla v jednotlivých sektorech 

 

     Stanovení parkovací špičky a sedla slouţí k určení hodinového intervalu z celkové doby 

měření, ve kterém byl zjištěn největší (špička) a nejmenší (sedlo) počet odstavených               

a parkujících vozidel. Následující grafy znázorňují závislost počtu odstavených a parkujících 

vozidel na době měření. Dále je zde znázorněna kapacita stání v jednotlivých sektorech. 

 

 

Obrázek 7.1: Graf závislosti počtu vozidel na době měření-sektor 1 

 

 

Obrázek 7.2: Graf závislosti počtu vozidel na době měření-sektor 2 
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Obrázek 7.3: Graf závislosti počtu vozidel na době měření-sektor 3 

 

Obrázek 7.4: Graf závislosti počtu vozidel na době měření-sektor 4 

 

Určení obsazení parkovišť v prŧměrné hodině 

 

     Aritmetickým prŧměrem počtu vozidel v jednotlivých intervalech bude dosaţeno určení 

obsazení parkovišť v prŧměrné hodině. Jedná so prŧměrnou hodnotu počtu odstavených         

a parkujících vozidel v jednotlivých sektorech. 
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M  je mnoţství zaparkovaných vozidel v prŧměrné hodině 

 

hi
M
,

  mnoţství zaparkovaných vozidel v i-té hodině 

 

n
  

počet hodinových intervalŧ  

 

Určení rozptylu od prŧměrné hodiny obsazení parkovišť 

 

     V následujících tabulkách jsou uvedeny počty vozidel v parkovacím sedle, parkovací 

špičce a obsazenost v prŧměrné hodině v jednotlivých sektorech. Tyto tabulky znázorňují 

odchylku parkovacího sedla a parkovací špičky od počtu vozidel v prŧměrné hodině. 
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SEKTOR 1: 

Tabulka 3.1: Odchylka od prŧměrné hodiny obsazení parkovišť-sektor 1 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 217 222 225 

% z prŧměru 98% 100% 101% 

odchylka od prŧměru v % 2% 0% 1% 

 

SEKTOR 2: 

Tabulka 3.2: Odchylka od prŧměrné hodiny obsazení parkovišť-sektor 2 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 73 81 85 

% z prŧměru 90% 100% 105% 

odchylka od prŧměru v % 10% 0% 5% 

 

SEKTOR 3: 

Tabulka 3.3: Odchylka od prŧměrné hodiny obsazení parkovišť-sektor 3 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 130 138 150 

% z prŧměru 94% 100% 109% 

odchylka od prŧměru v % 6% 0% 9% 

 

SEKTOR 4: 

Tabulka 3.4: Odchylka od prŧměrné hodiny obsazení parkovišť-sektor 4 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 138 149 157 

% z prŧměru 93% 100% 105% 

odchylka od prŧměru v % 7% 0% 5% 

 

Rozdělení zaparkovaných vozidel podle délky parkování  

 

     Podle ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1 [5] je parkovací stání plocha slouţící k parkování 

vozidla (po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, naloţení nebo vyloţení nákladu) rozdělena 

na krátkodobá (do dvou hodin) a dlouhodobá (nad dvě hodiny) stání. Odstavná stání slouţí 

k odstavování vozidel, coţ je umístění vozidla v místě bydliště nebo v místě sídla 

provozovatele vozidla po dobu, kdy se nepouţívá. Vzhledem k tomu, ţe není zcela jisté 

zjištění počtu odstavených vozidel při čtyřhodinovém prŧzkumu, byla po této době provedena 

poslední obchŧzka se zaznamenáním pouze vozidel, která na místě stála v prŧběhu celého 
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prŧzkumu. Tím byl ověřen počet odstavených vozidel, protoţe se předpokládá, ţe tato vozidla 

patří rezidentŧm (osobám bydlícím nebo sídlícím v dané lokalitě) řešené oblasti, vzhledem 

k denní době, kdy byla naměřena. 

     Následující tabulky vyjadřují rozdělení parkujících a odstavených vozidel v jednotlivých 

sektorech na vozidla parkovaná krátkodobě, dlouhodobě, a na vozidla odstavená. 

SEKTOR 1 

- v prŧběhu měřeného období 

Tabulka 4.1.1: Rozdělení podle délky parkování – měřené období - sektor 1 

parametr 
čas měření 

16:30 17:30 18:30 19:30 

Parkování krátkodobé 6 5 1 6 

Parkování dlouhodobé 1 10 10 9 

Odstavení  210 210 210 210 

Celkem  217 225 221 225 

 

- ve špičkové hodině z měřeného období (17:30-18:30) 

Tabulka 4.1.2: Rozdělení podle délky parkování – špičková hodina - sektor 1 

Celkem 225 vozidel = 100 % 

Krátkodobé – 5 vozidel Dlouhodobé – 10 vozidel Odstaveno – 210 vozidel 

Krátkodobé 2,22 % Dlouhodobé 4,44 % Odstaveno 93,34 % 

 

SEKTOR 2 

- v prŧběhu měřeného období 

Tabulka 4.2.1: Rozdělení podle délky parkování – měřené období - sektor 2 

parametr 
čas měření 

16:30 17:30 18:30 19:30 

Parkování krátkodobé 5 1 6 6 

Parkování dlouhodobé 0 11 11 11 

Odstavení  68 68 68 68 

Celkem  73 80 85 85 

 
 
 
 



 

26 
 

- ve špičkové hodině z měřeného období (18:30-19:30) 

Tabulka 4.2.2: Rozdělení podle délky parkování – špičková hodina - sektor 2 

Celkem 85 vozidel = 100 % 

Krátkodobé – 6 vozidel Dlouhodobé – 11 vozidel Odstaveno – 68 vozidel 

Krátkodobé 7,06 % Dlouhodobé 12,94 % Odstaveno 80 % 

 

SEKTOR 3 

 

- v prŧběhu měřeného období  

Tabulka 4.3.1: Rozdělení podle délky parkování – měřené období - sektor 3 

parametr 
čas měření 

16:30 17:30 18:30 19:30 

Park krátkodobé 8 0 10 21 

Park dlouhodobé 1 6 6 5 

Odstavení  124 124 124 124 

Celkem  133 130 140 150 

 

- ve špičkové hodině z měřeného období (19:30-20:30) 

Tabulka 4.3.2: Rozdělení podle délky parkování – špičková hodina - sektor 3 

Celkem 150 vozidel = 100 % 

Krátkodobé – 21 vozidel Dlouhodobé – 5 vozidel Odstaveno – 124 vozidel 

Krátkodobé 14,00 % Dlouhodobé 3,33 % Odstaveno 82,67 % 

 

SEKTOR 4 

 

- v prŧběhu měřeného období 

Tabulka 4.4.1: Rozdělení podle délky parkování – měřené období - sektor 4 

parametr 
čas měření 

16:30 17:30 18:30 19:30 

Park krátkodobé 0 0 10 9 

Park dlouhodobé 2 11 11 9 

Odstavení  136 136 136 136 

Celkem  138 147 157 154 
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- ve špičkové hodině z měřeného období (18:30-19:30) 

Tabulka 4.4.2: Rozdělení podle délky parkování – špičková hodina - sektor 4 

Celkem 157 vozidel = 100 % 

Krátkodobé – 10 vozidel Dlouhodobé – 11 vozidel Odstaveno – 136 vozidel 

Krátkodobé 6,37 % Dlouhodobé 7,01 % Odstaveno 86,62 % 

 

3.1.2 Vyhodnocení průzkumu 
 
 

 
 

Obrázek 8: Graf vstupních údajŧ rŧstu automobilizace pro dosazení ţádané prognózy 

 

Tabulka 5: Tabulka počtu vozidel za uplynulých 5 let [20] 
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Stanovení koeficientŧ a, b 

 

n – počet sledovaných let (v tomto případě n = 5) 
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stanovení prognózy pro rok 2038 

 

n – rozdíl let mezi počátečním rokem měření a rokem prognózy 

yn = a + b . xn    ; z toho vyplývá : x38  = 2038 – 2008 = 30 

y = a + b . x     =  y38 = a + b . x38    = 36 241,6 + 702,5 . 30 = 57 316,6 

 

Výpočet přepočtového koeficientu:  

 

K38  =57 316,6 / 39 217 = 1,460 

Bilance počtu parkovacích a odstavných stání: 

 
 

SEKTOR 1: 

Tabulka 6.1: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání – sektor 1 

 Potřebná stání v roce 2013 Výhled v roce 2038 

Parkování krátkodobé 5 7 

Parkování dlouhodobé 10 15 

Odstavení 210 307 

Celkem 225 329 

 

- v sektoru 1 řešené lokality je 152 stání – současný stav 

- celkem tedy chybí 73 stání pro automobily – chybějící potřebná stání v roce 2013 

- celkem tedy chybí 177 stání pro automobily – chybějící potřebná stání - výhledový stav 
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SEKTOR 2: 

 

Tabulka 6.2: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání – sektor 2 

 Potřebná stání v roce 2013 Výhled v roce 2038 

Parkování krátkodobé 6 9 

Parkování dlouhodobé 11 16 

Odstavení 68 99 

Celkem 85 124 

 

- v sektoru 2 řešené lokality je 39 stání – současný stav 

- celkem tedy chybí 46 stání pro automobily – chybějící potřebná stání v roce 2013 

- celkem tedy chybí 85 stání pro automobily – chybějící potřebná stání - výhledový stav 

 

SEKTOR 3: 

 

Tabulka 6.3: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání – sektor 3 

 Potřebná stání v roce 2013 Výhled v roce 2038 

Parkování krátkodobé 21 31 

Parkování dlouhodobé 5 7 

Odstavení 124 181 

Celkem 150 219 

 

- v sektoru 3 řešené lokality je 124 stání – současný stav 

- celkem tedy chybí 26 stání pro automobily – chybějící potřebná stání v roce 2013 

- celkem tedy chybí 95 stání pro automobily – chybějící potřebná stání - výhledový stav 

 

SEKTOR 4: 

 

Tabulka 6.4: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání – sektor 4 

 Potřebná stání v roce 2013 Výhled v roce 2038 

Parkování krátkodobé 10 15 

Parkování dlouhodobé 11 16 

Odstavení 136 199 

Celkem 157 230 

 

- v sektoru 3 řešené lokality je 116 stání – současný stav 

- celkem tedy chybí 41 stání pro automobily – chybějící potřebná stání v roce 2013 

- celkem tedy chybí 114 stání pro automobily – chybějící potřebná stání - výhledový stav 



 

30 
 

CELÁ OBLAST: 

 

Tabulka 6.5: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání – celá oblast 

 Potřebná stání v roce 2013 Výhled v roce 2038 

Parkování krátkodobé 42 62 

Parkování dlouhodobé 37 54 

Odstavení 538 786 

Celkem 617 902 

 

- v celé oblasti je 431 stání – současný stav 

- celkem tedy chybí 186 stání pro automobily – chybějící potřebná stání v roce 2013 

- celkem tedy chybí 471 stání pro automobily – chybějící potřebná stání - výhledový stav 

 

 

3.2 Potřebný počet stání podle ČSN 736110/Z1 
 

     V řešené oblasti se nachází 19 bytových domŧ o celkovém počtu 1372 bytŧ, 10 rodinných 

domŧ s vlastním parkováním, gymnázium s počtem 550 ţákŧ s novou sportovní halou        

pro 126 divákŧ, základní škola s počtem 90 ţákŧ, základní umělecká škola s počtem 40 ţákŧ, 

mateřská škola s počtem 47 dětí, obchodní centrum s prodejní plochou 682 m2, lékárna 

s vlastním parkováním, knihovna s plochou pro veřejnost 350 m2, restaurace s plochou        

pro hosty 147 m2, prodejna s barvami s prodejní plochou 258 m2 a kostel s 65 sedadly. 

     Lokalita v současné době nabízí 431 parkovacích stání, prŧzkumem bylo zjištěno           

617 odstavených a zaparkovaných vozidel. Celkem tedy v současné době chybí 186 

parkovacích stání. Výpočtem podle normy bude pravděpodobně dosaţeno většího počtu 

potřebných stání neţ výpočtem podle prŧzkumu a prognózy pro rok 2038. Vzhledem k tomu, 

ţe jde o změnu stávajícího stavu, kde by nebylo moţné dosáhnout potřebného počtu 

parkovacích stání podle ČSN 736110 [4] se změnou Z1 [5], bude spíše přihlíţeno k výsledku 

určenému prognózou pro rok 2038. 

     Vzhledem k rozsáhlosti bude výpočet proveden pro čtyři sektory, na které je lokalita 

dělená vnitřními komunikacemi. Stejným zpŧsobem byla lokalita rozdělena i při výpočtu 

provedeném podle prŧzkumu a prognózy pro rok 2038. Navíc tak bude potřebný počet stání 

rovnoměrně rozdělen podle poptávky po parkování v jednotlivých sektorech. 
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     Celkový počet stání se podle normy ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1 [5] pro řešenou 

lokalitu určí podle vzorce: 

 

                   

 

Kde:    je celkový počet stání 

      základní počet odstavných stání 

      základní počet parkovacích stání 

      součinitel vlivu stupně automobilizace 

      součinitel redukce počtu stání 

 

Postup při určení součinitelŧ: 

 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

     Dle informací získaných od Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje        

je stupeň automobilizace pro rok 2013 1:2,5 (1 osobní vozidlo/počet obyvatel).  

 

stupeň 

automobilizace 

700 600 500 400 333 200 (počet vozidel/1000 obyvatel) 

1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 (1 osobní vozidlo/počet obyvatel) 

součinitel 1,75 1,5 1,25 1 0,84 0,73 
  

Obrázek 9: Součinitel vlivu stupně automobilizace, ČSN 73 6110-Z1 [5] 

 
 

kp – součinitel redukce počtu stání  

 

     Součinitel redukce počtu stání je určen stupněm úrovně dostupnosti a charakterem území. 

Stupeň úrovně dostupnosti je dán indexem dostupnosti území, vypočteným dle následující 

tabulky. 

 

Tabulka 7: Tabulka pro výpočet indexu dostupnosti, ČSN 73 6110 [4] 

Zastávka 
Dopravní 

prostředek 
Frekvence 

spojů 
Docházková 
vzdálenost 

AZ AC AN AF 

1 tram AF1 v metrech AZ1 1/2 AS1∙60/AF1 AZ1+AC1 60/AN1 

2 bus AF2 v metrech AZ2 1/2 AS2∙60/AF2 AZ2+AC2 60/AN2 

3 metro AF3 v metrech AZ3 1/2 AS3∙60/AF3 AZ3+AC3 60/AN2 

Index dostupnosti AD Σ AF 
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Kde  AZ je doba docházky na zastávku v minutách 

  AC  prŧměrná doba čekání na příjezd spoje 

  AS  součinitel spolehlivosti 

    AS=1,8 (autobusy, trolejbusy) 

    AS=1,4 (tramvaje) 

    AS=1,2 (rychlodráhy, metro) 

  AN  součinitel nástupní doby 

  AF  měrná frekvence spojŧ 

 

     V blízkosti řešené lokality se nachází tři zastávky veřejné hromadné dopravy, a to zastávka 

Pionýrská (autobus, linka 10 a 42, tramvaj, linka 1, 4 a 6), Hraniční (autobus, linka 10, 16, 21, 

42, tramvaj, linka 1, 4, 6) a Tyfloservis (autobus, linka 42). Výpočet indexu dostupnosti 

znázorňují následující tabulky pro jednotlivé sektory. 

 

SEKTOR 1: 

Tabulka 8.1: Upravená tabulka pro výpočet indexu dostupnosti – sektor 1 

Zastávka 
Dopravní 

prostředek 
Frekvence 

spojů 
Docházková 
vzdálenost 

AZ AC AN AF 

Pionýrská tram 9,25 402 m 4,79 min 4,54 min 9,33 min 6,43 

Pionýrská bus 1,08 402 m 4,79 min 49,86 min 54,65 min 1,10 

Hraniční tram 9,25 113 m 1,35 min 4,54 min 5,89 min 10,19 

Hraniční bus 2,46 113 m 1,35 min 21,95 min 23,30 min 2,58 

Tyfloservis bus 0,83 175 m 2,08 min 65,06 min 67,14 min 0,89 

Index dostupnosti AD 21,19 

 

Index dostupnosti Ad=21,19 =>Dobrá kvalita 

 
 

SEKTOR 2: 

Tabulka 8.2: Upravená tabulka pro výpočet indexu dostupnosti – sektor 2 

Zastávka 
Dopravní 

prostředek 
Frekvence 

spojů 
Docházková 
vzdálenost 

AZ AC AN AF 

Pionýrská tram 9,25 157 m 1,87 min 4,54 min 6,41 min 9,36 

Pionýrská bus 1,08 157 m 1,87 min 49,86 min 51,73 min 1,16 

Hraniční tram 9,25 346 m 4,12 min 4,54 min 8,66 min 6,93 

Hraniční bus 2,46 346 m 4,12 min 21,95 min 26,07 min 2,3 

Tyfloservis bus 0,83 384 m 4,57 min 65,06 min 69,63 min 0,86 

Index dostupnosti AD 20,61 

 

Index dostupnosti Ad=20,61 =>Dobrá kvalita 

 
 



 

33 
 

SEKTOR 3: 

Tabulka 8.3: Upravená tabulka pro výpočet indexu dostupnosti – sektor 3 

Zastávka 
Dopravní 

prostředek 
Frekvence 

spojů 
Docházková 
vzdálenost 

AZ AC AN AF 

Pionýrská tram 9,25 152 m 1,81 min 4,54 min 6,35 min 9,45 

Pionýrská bus 1,08 152 m 1,81 min 49,86 min 51,67 min 1,16 

Hraniční tram 9,25 420 m 5,00 min 4,54 min 9,54 min 6,29 

Hraniční bus 2,46 420 m 5,00 min 21,95 min 26,95 min 2,23 

Tyfloservis bus 0,83 325 m 3,87 min 65,06 min 68,93 min 0,87 

Index dostupnosti AD 20,00 

 

Index dostupnosti Ad=20,00 =>Dobrá kvalita 

 

SEKTOR 4: 

Tabulka 8.4: Upravená tabulka pro výpočet indexu dostupnosti – sektor 4 

Zastávka 
Dopravní 

prostředek 
Frekvence 

spojů 
Docházková 
vzdálenost 

AZ AC AN AF 

Pionýrská tram 9,25 327 m 3,89 min 4,54 min 8,43 min 7,12 

Pionýrská bus 1,08 327 m 3,89 min 49,86 min 53,75 min 1,12 

Hraniční tram 9,25 367 m 4,37 min 4,54 min 8,91 min 6,73 

Hraniční bus 2,46 367 m 4,37 min 21,95 min 26,32 min 2,28 

Tyfloservis bus 0,83 156 m 1,86 min 65,06 min 66,92 min 0,9 

Index dostupnosti AD 18,15 

 

Index dostupnosti Ad=18,15=>Nízká kvalita 

  

     Dle jízdního řádu Dopravního podniku města Olomouce projede zastávkou Pionýrská      

26 autobusŧ a 222 tramvají, zastávkou Hraniční 59 autobusŧ a 222 tramvají a zastávkou 

Tyfloservis 20 autobusŧ za den. Z těchto údajŧ je vypočítána frekvence spojŧ AF. 

 
 

 Frekvence spojŧ:  

Pionýrská autobus:   
  

  
      voz/hod  

    tramvaj:    
   

  
      voz/hod  

  Hraniční autobus:   
  

  
      voz/hod  

    tramvaj:    
   

  
      voz/hod  

  Tyfloservis autobus:   
  

  
      voz/hod  
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     Doba docházky na zastávku AZ se udává v minutách docházky. Docházkové vzdálenosti 

byly změřeny přibliţně ze středŧ jednotlivých sektorŧ a jsou uvedeny v tabulkách 8.1-8.4.   

Při výpočtu doby docházky na jednotlivé zastávky uvaţujeme rychlost chŧze 1,4 m/s. 

  

Doba docházky na zastávku ze sektoru 1: 

  Pionýrská   
       

  
      minut 

  Hraniční   
       

  
      minut 

  Tyfloservis   
       

  
      minut 

  

Doba docházky na zastávku ze sektoru 2: 

  Pionýrská   
       

  
      minut 

  Hraniční   
       

  
      minut 

  Tyfloservis   
       

  
      minut 

  

Doba docházky na zastávku ze sektoru 3: 

  Pionýrská   
       

  
      minut 

  Hraniční   
       

  
      minut 

  Tyfloservis   
       

  
      minut 

  

Doba docházky na zastávku ze sektoru 4: 

  Pionýrská   
       

  
      minut 

  Hraniční   
       

  
      minut 

  Tyfloservis   
       

  
      minut 
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     Prŧměrná čekací doba na příjezd spoje AC je dána součinitelem spolehlivosti AS. Městská 

hromadná doprava je řešena formou tramvají a autobusŧ. Součinitel spolehlivosti pro tramvaj 

je roven 1,4, pro autobus 1,8. 

 

 Prŧměrná čekací doba na příjezd spoje: 

Pionýrská autobus:   
 
 ⁄        

    
       minut  

    tramvaj:    
 
 ⁄        

    
      minut  

Hraniční autobus:   
 
 ⁄        

    
       minut  

    tramvaj:    
 
 ⁄        

    
      minut 

Tyfloservis autobus:   
 
 ⁄        

    
       minut  

 

     Součinitel nástupní doby AN je roven součtu doby docházky na zastávku a prŧměrné 

čekací doby na příjezd spoje. 

 

 Součinitel nástupní doby pro sektor 1: 

  Pionýrská autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Hraniční autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Tyfloservis autobus:                  minut 

 

 Součinitel nástupní doby pro sektor 2: 

  Pionýrská autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Hraniční autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Tyfloservis autobus:                  minut 
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Součinitel nástupní doby pro sektor 3: 

  Pionýrská autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Hraniční autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Tyfloservis autobus:                  minut 

Součinitel nástupní doby pro sektor 4: 

  Pionýrská autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Hraniční autobus:                  minut 

    tramvaj:                minut 

Tyfloservis autobus:                  minut 

 

Index dostupnosti AD je roven součtu všech měrných frekvencí AF na všech zastávkách 

v dosahu posuzované lokality. 

  

Měrná frekvence spojŧ pro sektor 1: 

Pionýrská autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
       

  Hraniční autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
       

  Tyfloservis autobus:   
  

     
       

 Index dostupnosti pro sektor 1: 

     ∑                                   

 

 Měrná frekvence spojŧ pro sektor 2: 

Pionýrská autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
       

  Hraniční autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
      

  Tyfloservis autobus:   
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 Index dostupnosti pro sektor 2: 

     ∑                                  

 

Měrná frekvence spojŧ pro sektor 3: 

Pionýrská autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
       

  Hraniční autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
      

  Tyfloservis autobus:   
  

     
       

  

Index dostupnosti pro sektor 3: 

     ∑                                  

 

Měrná frekvence spojŧ pro sektor 4: 

Pionýrská autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
       

  Hraniční autobus:   
  

     
       

    tramvaj:    
  

    
      

  Tyfloservis autobus:   
  

     
       

 Index dostupnosti pro sektor 4: 

     ∑                                  

 

Tabulka 9: Dostupnost území, ČSN 73 6110 [4] 

 

Dobrá kvalita dostupnosti: sektor 1, 2, 3 

Nízká kvalita dostupnosti: sektor 4 
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Tabulka 10: Charakter území, ČSN 73 6110 [4] 

 

Skupina A: sektor 4 

Skupina B: sektor 1, 2, 3 

 

Tabulka 11: Součinitelé redukce počtu stání, ČSN 73 6110 [4] 

 

Součinitel redukce počtu stání 1: sektor 4 

Součinitel redukce počtu stání 0,6: sektor 1, 2, 3 

 

OO – základní počet odstavných stání 

 

Zástavba je tvořena obytnými činţovními domy s byty o celkové ploše do 100 m2. 

Celkový počet bytŧ je 528 v sektoru 1, 320 v sektoru 2, 312 v sektoru 3 a 212 v sektoru 4. 

Základní počet odstavných stání je tedy pro celou oblast 1372, z toho 528 stání pro sektor 1, 

320 stání pro sektor 2, 312 stání pro sektor 3 a 212 stání pro sektor 4.  

 



 

39 
 

Tabulka 12: Základní ukazatele výhledového počtu odstavných stání, ČSN 73 6110 [4] 

 

 

PO – základní počet parkovacích stání 

 

     Při výpočtu parkovacích míst v obytné zástavbě se uvaţuje jako účelová jednotka počet 

obyvatel v obytném okrsku. V jednom bytě ţije jeden aţ čtyři obyvatelé, prŧměrný počet 

obyvatel tedy vychází 2,5 obyvatel na jeden byt, coţ je pro sektor 1 celkem 1320 obyvatel, 

pro sektor 2 celkem 800 obyvatel, pro sektor 3 celkem 780 obyvatel a pro sektor 4 celkem 

530 obyvatel. Potřebný počet stání pro obytný okrsek vychází při jednom stání na 20 obyvatel 

na 172 parkovacích stání v celé řešené lokalitě, z toho 66 stání v sektoru 1, 40 stání v sektoru 

2, 39 stání v sektoru 3 a 27 stání v sektoru 4. 

     Dále se v řešené lokalitě nacházejí školy a budovy občanské vybavenosti. Gymnázium 

s počtem 550 ţákŧ vyţaduje 1 parkovací stání na 10 studentŧ coţ je celkem 55 stání, 

sportovní hala pro 126 divákŧ vyţaduje 1 stání na 12 divákŧ, coţ je celkem 11 stání, základní 

škola s počtem 90 ţákŧ vyţaduje 1 stání na 5 ţákŧ, coţ je celkem 18 stání, základní umělecká 

škola s počtem 40 ţákŧ vyţaduje 1 stání na 5 ţákŧ, coţ je celkem 8 stání, mateřská škola 

s počtem 47 dětí vyţaduje 1 stání na 5 dětí, coţ je celkem 10 stání, obchodní centrum 

s prodejní plochou 682 m2 vyţaduje 1 stání na 25 m2 prodejní plochy, coţ je celkem 28 stání, 

lékárna má dostatek vlastních parkovacích stání v uzavřeném objektu, knihovna s plochou  

pro veřejnost 350 m2 vyţaduje 1 stání na 20 m2 plochy pro veřejnost, coţ je celkem 18 stání, 

restaurace s plochou pro hosty 147 m2 vyţaduje 1 stání na 10-15 m2 plochy pro hosty, coţ     

je celkem 10 stání, prodejna s barvami s prodejní plochou 258 m2 vyţaduje 1 stání na 40 m2 

prodejní plochy, coţ je celkem 7 stání a kostel s 65 sedadly vyţaduje 1 stání na 8 sedadel, 

celkem tedy 9 stání. 
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     Z těchto staveb nebytového charakteru se v sektoru 1 nachází kostel a základní umělecká 

škola, celkem je zde tedy potřeba základní počet parkovacích stání 83. V sektoru 2 se nachází 

restaurace, prodejna s barvami a knihovna, celkem je zde tedy potřeba základní počet 

parkovacích stání 75. V sektoru 3 se nachází gymnázium se sportovní halou a základní škola, 

celkem je zde tedy potřeba základní počet parkovacích stání 124. V sektoru 4 se nachází 

mateřská škola, nákupní centrum a lékárna s vlastní parkovací plochou, celkem je zde tedy 

potřeba základní počet parkovacích stání 65. 

 

Tabulka 13: Základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání, ČSN 73 6110 [4] 
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Dosazení do vzorce 

 

                   

 Sektor 1: 

                       stání 

 Sektor 2: 

                       stání 

 Sektor 3: 

                        stání 

 Sektor 4: 

                     stání 

 

     Celkový počet odstavných a parkovacích stání vychází v sektoru 1 na 578 míst, v sektoru 2 

na 365 míst, v sektoru 3 na 387 míst a v sektoru 4 na 277 míst. Pro celou oblast je tedy 

potřebný počet 1607 odstavných a parkovacích stání, z toho 2% musí být dle vyhlášky 

398/2009 Sb. [7] vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené. Celkem 

to tedy dělá 33 vyhrazených stání pro celou oblast. Vzhledem k rozsáhlosti lokality                 

a následným velkým docházkovým vzdálenostem však bude na jednotlivé odstavné                

a parkovací plochy nahlíţeno zvlášť a kaţdá tato plocha bude mít přiřazen podíl vyhrazených 

stání samostatně podle zmíněné vyhlášky. 

 
 

3.3 Porovnání výsledků vyhodnocení průzkumu a výpočtu podle ČSN 73 

6110/Z1 
 

     Výsledky vyhodnocení prŧzkumu a prognózy vývoje statické dopravy v sídlišti     

Brněnská – I.P. Pavlova v Olomouci vycházejí jako vhodnější varianta pro návrh počtu 

odstavných a parkovacích stání. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o stávající panelovou zástavbu 

s omezeným mnoţstvím ploch pro vybudování odstavných a parkovacích ploch, nedojde 

návrhem podle provedeného prŧzkumu a prognózy vývoje statické dopravy k tak velkému 

narušení ţivota rezidentŧ, zásahu do ţivotního prostředí, záboru ploch a k tak velkým 

finančním nákladŧ, jako kdyby byly plochy navrţeny podle ČSN 73 6110 [4] se změnou 

Z1[5]. Navíc zjištěním mnoţství dnes odstavovaných a parkovaných vozidel v lokalitě           

a s údaji o vývoji počtu vozidel ve městě lze dosáhnout věrohodnějších výsledkŧ. Návrh podle 
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ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1[5] je spíše vhodný pro novostavby, neţ u změny stávajícího 

stavu. U novostaveb se totiţ předpokládá delší ţivotnost, přičemţ počet vozidel ve městech 

stále poroste. Návrh bude tedy dále zpracováván na základě údajŧ získaných prŧzkumem        

a prognózou vývoje mnoţství vozidel ve městě Olomouc. 

 

3.4 Návrh počtu odstavných a parkovacích stání 
 

     Na základě porovnání výsledkŧ vyhodnocení prŧzkumu a výpočtu podle ČSN 73 6110 [4] 

se změnou Z1[5] bude počet nově navrţených odstavných a parkovacích stání proveden podle 

vyhodnocení prŧzkumu. Celkový počet tedy bude 329 stání v sektoru 1, 124 stání v sektoru 2, 

219 stání v sektoru 3 a 230 stání v sektoru 4, přičemţ ve všech sektorech se jiţ dnes určitý 

počet stávajících odstavných a parkovacích stání nachází. Konkrétně je to 152 stání   

v sektoru 1, 39 stání v sektoru 2, 124 stání v sektoru 3 a 116 stání v sektoru 4.                      

Ve vypracovaných variantách bude dále řešeno, která stání zŧstanou zachována, která budou 

přepracována na stávající normové a zákonné poţadavky a která budou úplně zrušena. Podle 

toho se pak doplní nová odstavná a parkovací stání do výše uvedeného počtu. V sektoru 3 

bude navíc doplněno 10 parkovacích stání v blízkosti základní školy a gymnázia, která budou 

opatřena příslušnou dopravní značkou zamezující stání na více neţ 5 minut v ranních              

a odpoledních hodinách. Dŧvodem je shromaţďování většího počtu vozidel odváţejících děti 

do školy v křiţovatce Pionýrská – Čajkovského. V sektorech 1, 3 a 4 bylo navíc prŧzkumem 

zjištěno parkování několika lehkých uţitkových vozidel. Konkrétně v sektoru 1 to byla           

4 vozidla, 3 vozidla v sektoru 3 a 6 vozidle v sektoru 4. Pro tato vozidla budou také navrţena 

parkovací stání, a to v počtu odpovídajícím počtu vozidel.  Všechny tři variantní návrhy 

budou vypracovány do celkového počtu 912 odstavných a parkovacích stání pro osobní 

vozidla a 13 stání pro lehká uţitková vozidla.  
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4 Návrh variant 
 

Návrh všech variant spočívá v dosaţení potřebného počtu odstavných a parkovacích 

stání podle provedeného prŧzkumu a prognózy pro rok 2038. Ve všech variantách bude 

potřebného počtu míst dosaţeno, počet míst tedy nebude rozhodujícím kritériem pro výběr 

vhodné varianty. 

 

4.1 Varianta 1 
 

     Varianta 1 spočívá v návrhu odstavných a parkovacích ploch tak, aby přístup z bytových 

domŧ k parkovacím stáním byl co nejbliţší a nejkomfortnější. V této variantě se uvaţuje 

s opravou všech vnitřních komunikací, protoţe jsou ve špatném technickém stavu. Stejně tak 

budou opraveny stávající odstavné a parkovací plochy, a to výměnou konstrukce a pouţitím 

zámkové dlaţby namísto stávajícího asfaltového povrchu. Stávající komunikace pro chodce 

budou také odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí s dláţděným povrchem. Komunikace 

pro motorová vozidla i komunikace pro chodce budou respektovat stávající umístění 

komunikací. Navíc budou vybudovány nové komunikace pro přístup k nově navrţeným 

parkovacím plochám, a nové komunikace pro chodce pro přístup pěších k těmto plochám. 

Další nové komunikace pro chodce budou vytvořeny v místech stávajících stezek vyšlapaných 

v zeleni. 

     V sektoru 4, severovýchodně od nákupního střediska, bude proveden odsun komunikace 

dál od střediska tak, aby nákladní vozidla obsluhující nákupní centrum přes rampy           

z této strany, v době nakládky a vykládky, neblokovala prŧjezd ostatních vozidel po ulici.  

     Ulice Pionýrská, v úseku od autobusové zastávky Pionýrská po ulici Vojanova, která        

je v současnosti řešena jako slepá ulice, bude odsazena od bytového domu a protaţena k ulici 

Vojanova, na kterou se bude připojovat. 

     Podle územního plánu města Olomouce má v budoucnu po ulici Vojanova a dále pak      

po ulici I.P. Pavlova vést tramvajová trať. V této variantě je pro budoucí vedení trati upravena 

komunikace Vojanova, která je rozdělena na dva jednosměrné pruhy šířky 3,50 m s dělícím 

pásem šířky 7,00 m pro budoucí umístění dvojkolejné tramvajové trati. Stávající odstavná 

parkovací stání na této komunikaci byla započtena do návrhu odstavných a parkovacích ploch 

v sektorech 3 a 4. Příprava komunikace I.P. Pavlova pro vedení tramvajové trati není 

navrţena, avšak s budoucím vedením počítá, a proto není do této ulice návrhem zasahováno. 

Předpokládá se rozšíření na stranu od zájmového území, tedy na stranu od sektorŧ 1 a 4.  
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     Nové komunikace pro motorová vozidla jsou navrţeny v šířce 3,50 m s rozšířením           

na 6,00 m v místech kolmých odstavných a parkovacích stání. Rozměry odstavných                

a parkovacích stání, včetně stání pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené, 

jsou uvedeny v příloze. Komunikace pro chodce jsou navrţeny v rŧzných šířkách a to          

podle stávajících šířek komunikací pro chodce a předpokládaných intenzit pěší dopravy na 

nově navrhovaných komunikacích. Šířky těchto komunikací jsou 3,00 m, 2,50 m, 2,25 m, a 

2,00 m.  

     Rozmístění veškerých komunikací a odstavných a parkovacích ploch, stejně                  

jako organizace dopravy, je zřejmé z výkresu 02.1-Celková situace-varianta 1. 

     Součástí návrhu varianty 1 je také přebudování autobusové zastávky Tyfloservis v  sektoru 

4 u nákupního střediska. Stávající zastávka je nevyhovujících rozměrŧ, navíc do zařazovacího 

úseku zasahují stávající parkovací stání. Nová autobusová zastávka bude navrţena podle  

ČSN 73 6425-1 [6]. 

 

4.2 Varianta 2 
 

     Varianta 2 je povaţována za ekonomickou variantu. Jedná se o návrh odstavných               

a parkovacích stání v poţadovaném počtu, při minimalizaci úprav stávajících komunikací,      

a to jak komunikací pro motorová vozidla, tak komunikací pro chodce. Rozmístění 

odstavných a parkovacích ploch je obdobné jako u varianty 1, počet stání je stejný.  

     V této variantě je hlavní myšlenkou navrhnout potřebný počet stání s minimálními náklady 

na výstavbu a opravu komunikací. Proto komunikace zŧstávají stávající, jen jsou k nim 

připojeny nové vnitřní komunikace pro nově navrţené odstavné a parkovací plochy. 

Komunikace pro chodce budou přebudovány pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to sníţením 

obrubníkŧ v místech u stání vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově 

postiţené, bezbariérovým napojením komunikací na vstupy do budov a vytvořením 

hmatových úprav v těchto místech pro snadnější přístup slabozrakých a nevidomých.  

     Ulice Pionýrská, v úseku od autobusové zastávky Pionýrská po ulici Vojanova, která        

je v současnosti řešena jako slepá ulice, bude odsazena od bytového domu a protaţena   

k ulici Vojanova, na kterou se bude připojovat. 

     Varianta 2 rovněţ počítá s budoucím vedením tramvajové tratě po ulicích Vojanova a I.P. 

Pavlova, s myšlenkou ekonomičnosti této varianty však není navrhován zásah do ţádné 

z těchto komunikací. 
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     Nové komunikace pro motorová vozidla jsou navrţeny v šířce 3,50 m s rozšířením           

na 6,00 m v místech kolmých parkovacích stání. Rozměry odstavných a parkovacích stání, 

včetně stání pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené, jsou uvedeny v příloze. 

Komunikace pro chodce jsou navrţeny v rŧzných šířkách a to dle stávajících šířek 

komunikací pro chodce a předpokládaných intenzit pěší dopravy na nově navrhovaných 

komunikacích. Šířky těchto komunikací jsou 3,00 m, 2,50 m, 2,25 m, a 2,00 m. 

     Rozmístění veškerých komunikací a odstavných a parkovacích ploch, stejně                  

jako organizace dopravy, je zřejmé z výkresu 02.2-Celková situace-varianta 2. 

     Varianta 2, stejně jako varianta 1, počítá s úpravou nevyhovující autobusové zastávky 

Tyfloservis. Provedení autobusové zastávky bude totoţné s provedením ve variantě 1. 

 

4.3 Varianta 3 
 

     Varianta 3 počítá s umisťováním vozidel do parkovacích systémŧ. V celé řešené oblasti     

je navrţeno 7 staveb typu Combilift a 5 staveb typu Tower. Ostatní potřebná stání, hlavně 

stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené, budou umístěna   

na terénu, co moţná nejblíţe k vstupŧm do obytných budov.  

     Parkovací systém Combilift spočívá v umístění dvou aţ tří parkovacích stání na ploše 

jednoho stávajícího stání. Parkovaní, tedy vjezd a výjezd jakéhokoliv vozidla, je nezávislé. 

Vlastník vozidla umístěného v tomto systému mŧţe vozidlo vyjmout z kteréhokoli vjezdu    

do systému. Vrata jsou posuvná a elektronicky ovládaná. Palety pro vozidla jsou v tomto 

systému umístěny ve dvou a třech řadách nad sebou. Jedna řada je v úrovni terénu, druhá   

pod úrovní terénu a třetí nad úrovní terénu. Vjezdy do systému jsou vţdy v úrovni terénu 

v kaţdém ze sloupcŧ. Počet sloupcŧ je libovolný. Pouţití konkrétních typŧ systému               

je uvedeno dále. V kaţdém systému musí zŧstat jedno místo volné, aby byl umoţněn pohyb 

vozidel v systému pro předání vozidla. Jakmile je naplněna kapacita systému, jsou o tomto 

stavu řidiči informování světelným signálem. Při příjezdu vozidla a ohlášení řidiče                 

o poţadavku vjezdu do systému se k poţadovaným vratŧm (v případě volných míst) přesune 

prázdná paleta, na kterou vozidlo po otevření vrat najede, řidič vystoupí a systém umístí 

vozidlo tak, aby zŧstalo co nejvíce vjezdŧ volných pro další vozidla. Řešení systému             

je zřejmé z výkresŧ 03.1-Parkovací systém Combilift-Pŧdorys a 03.2-Parkovací systém 

Combilift-Řez A-A´.  

     V sektoru 1 jsou navrţeny tři tříúrovňové stavby typu Combilift, z toho dvě s počtem       

82 stání a jedna s počtem 29 stání. V sektoru 2 je navrţena jedna tříúrovňová stavba typu 
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Combilift s počtem 29 stání. V sektoru 3 jsou navrţeny dvě tříúrovňové stavby typu 

Combilift, kaţdá s počtem 41 stání. V sektoru 4 je navrţena jedna dvojúrovňová stavba typu 

Combilift s počtem 27 stání. V celé oblasti tedy nabízí parkovací systém Combilift 331 stání. 

 

 
Obrázek 10: Dvojúrovňový parkovací systém Combilift, webové stránky[18] 

 
 

 
Obrázek 11: Tříúrovňový parkovací systém Combilift, webové stránky [18] 

 

     Automatický parkovací systém Tower spočívá ve vybudování samostatné stavby            

pro parkování přisazené k obytné budově. Stavba má svŧj vlastní základ, není kotvena 

k sousednímu obytnému objektu a nijak neovlivňuje budovu, ke které je přisazena. Nevzniká 

tak vliv na stabilitu budovy. Případné hlukové účinky na byty obytných budov                      

při přemisťování vozidel systémem budou odstraněny protihlukovou izolací. Řidič vozidla 
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přijede před terminál, identifikuje se v reţimu vjezd a otevře vrata parkovacího systému.     

Je-li vše v pořádku, vrata terminálu se automaticky otevřou, světelná signalizace umístěná 

vedle vjezdu oznámí řidiči, ţe mŧţe vjet s vozidlem na parkovací paletu, která je připravena 

v terminálu. Správné umístění vozidla je kontrolováno světelnou signalizací. Řidič zabrzdí, 

vystoupí z auta, opustí terminál a identifikuje se kartou přiloţením ke čtečce. Terminál se pak 

automaticky uzavře. Vozidlo je odesláno automaticky do parkovací zóny a do prostoru 

terminálu je automaticky přistavena volná paleta. Vozidlo se v systému dále pohybuje        

bez přítomnosti řidiče. Při výjezdu se postupuje analogicky jako při vjezdu. Řidič zaţádá       

o výdej svého vozidla – přiloţí parkovací kartu ke čtečce a vyčká na přistavení vozidla. 

Jakmile je vŧz připraven v terminálu, vrata se automaticky otevřou, řidič nastoupí a odjede. 

Proces vyparkování vozidla zabere 1 – 3 minuty v závislosti na umístění vozidla a mnoţství 

vozidel v systému. Tento typ nadzemního parkovacího systému je vhodný hlavně z dŧvodu 

pouţití jakéhokoli povrchového materiálu, díky čemuţ nebude narušen architektonický ráz 

lokality. Řešení systému je zřejmé z výkresŧ 04.1-Parkovací systém Tower-Pŧdorys 1.NP, 

04.2-Parkovací systém Tower-Pŧdorys typického podlaţí a 04.3-Parkovací systém Tower-Řez 

A-A ,́ B-B´. 

 

 

Obrázek 12: Ukázka automatického parkovacího systému Tower, webové stránky [19] 



 

48 
 

     V sektoru 1 není navrţena ţádná stavba tohoto typu. V sektoru 2 je navrţena 1 stavba typu 

Tower pro 41 vozidel, v sektoru 3 také jedna pro 41 vozidel a v sektoru 4 jsou 3 stavby typu 

Tower, kaţdá pro 41 vozidel. V celé řešené oblasti tedy systém Tower nabízí 205 míst        

pro osobní vozidla. 

     Ostatní chybějící parkovací stání a stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těţce 

pohybově postiţené jsou umístěna v blízkosti bytových domŧ a v blízkosti parkovacích 

systémŧ tak, aby bylo moţno vyčkat, neţ proběhne předávka předcházejícího vozidla.  

     Vzhledem k finanční náročnosti těchto staveb, jak v případě realizace, tak v případě 

následné údrţby, nejsou jiné úpravy v oblasti navrhovány. Autobusová zastávka Tyfloservis 

zŧstává stávající, stejně jako některá parkovací stání.  

          Nové komunikace pro motorová vozidla jsou navrţeny v šířce 3,50 m s rozšířením      

na 6,00 m v místech kolmých parkovacích stání. Rozměry odstavných a parkovacích stání, 

včetně stání pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené, jsou uvedeny v příloze. 

Komunikace pro chodce jsou navrţeny v rŧzných šířkách a to dle stávajících šířek 

komunikací pro chodce a předpokládaných intenzit pěší dopravy na nově navrhovaných 

komunikacích. Šířky těchto komunikací jsou 3,00 m, 2,50 m, 2,25 m, a 2,00 m. 

     Rozmístění veškerých komunikací, odstavných a parkovacích ploch, parkovacích systémŧ, 

stejně jako organizace dopravy, jsou zřejmé z výkresu 02.3-Situace-varianta 3. 

     Návrh varianty 3 nezasahuje do komunikací Vojanova a I.P. Pavlova, čímţ respektuje 

budoucí umístění tramvajové tratě uvaţované v územním plánu. 

 

4.4 Srovnání variant 
 

     Při návrhu všech tří variant byl dodrţen potřebný počet odstavných a parkovacích stání. 

Pro výběr nejvhodnější varianty je tedy nutné porovnávat jiná kritéria, která významně 

ovlivňují provádění stavby, finance nutné k realizaci, dopad na ţivotní prostředí jak z hlediska 

přírodních podmínek, tak z hlediska vlivu na budoucí ţivot obyvatel řešené lokality a okolí. 

Jako kritéria pro výběr nejvhodnější varianty byly zvoleny orientační finanční náklady na 

odstranění, rekonstrukci a vybudování nových komunikací a zpevněných ploch, zábor ploch a 

dopad na ţivotní prostředí, organizace dopravy, bezpečnost a plynulost dopravy, psychologie 

rezidentŧ, docházkové vzdálenosti a psychologie vlastníkŧ vozidel.  

     Jednotlivá kritéria budou shrnuta a porovnána v tabulce 17. Vyhodnocení bude provedeno 

metodou váţeného prŧměru. Kaţdé kritérium bude ohodnoceno podle jeho závaţnosti body 

od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně závaţné kritérium, 5 znamená nejvíce závaţné kritérium. 
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Jednotlivé varianty pak budou ohodnoceny podle své vhodnosti vzhledem ke kaţdému 

kritériu zvlášť, a to body od 1 do 5, kdy 1 znamená vhodné řešení, 5 znamená nevhodné 

řešení. Výsledkem bude váţený prŧměr vypočítaný podle následujícího vzorce. 

    
∑(                              )

∑                
 

 

     Varianta s nejniţší známkou vypočtenou dle váţeného prŧměru bude vybrána                

jako nejvhodnější a podrobně rozpracována. 

 

Orientační finanční náklady: 

     Orientační finanční náklady závisí na mnoţství odstraňovaných ploch rŧzných materiálŧ, 

mnoţství nově navrhovaných ploch a ve variantě 3 také na vybudování parkovacích systémŧ. 

Celková orientační cena navrţené varianty 1 je 95 972 000 Kč, varianty 2 je to 37 783 000 Kč 

a 140 959 000 Kč u varianty 3. Podle tohoto kritéria vychází jako nejvhodnější varianta 2, 

jako nejméně vhodná varianta 3. Orientační finanční náklady jsou vypočteny podle cenových 

ukazatelŧ ve stavebnictví pro rok 2013 [17]. Ukazatele jsou sestavovány na základě 

dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektŧ a rozděleny podle jednotlivých druhŧ 

staveb. Stanovují prŧměrnou hodnotu ceny stavby na měrnou jednotku odpovídající danému 

druhu stavby. 

     Základní třízení druhŧ staveb vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektŧ, konkrétní 

číselné kódy jednotlivých druhŧ ploch včetně jejich ceny jsou uvedeny v následující tabulce. 

Cena za měrnou jednotku je uvedena v Kč/m2. 

 

Tabulka 14: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013, webové stránky [17]  
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Jednotlivé druhy ploch byly zatřízeny do tabulky 15 následovně: 

Komunikace – asfaltový povrch 822.2.7, komunikace pozemní, kryt z kameniva 

obalovaného živicí, 2 485 Kč/m2 

Parkoviště – zámková dlaţba 822.5.3, plochy charakteru pozemních 

komunikací, kryt dlážděný, 1 512 Kč/m2 

Chodníky – zámková dlaţba 822.2.3, komunikace pozemní, kryt dlážděný,   

784 Kč/m2 

 

     Součástí finančních nákladŧ je cena za odstranění stávajících zpevněných ploch. 

Odstranění těchto ploch je rozděleno na rozebrání dlaţby, odstranění podkladu z drceného 

kameniva do tloušťky 18 cm (pod komunikacemi pro chodce), frézování ţivičného krytu    

nad 500 m2 s překáţkami, tloušťky 10 cm, odstranění podkladu z drceného kameniva           

do tloušťky 30 cm (pod komunikacemi pro motorová vozidla a odstavnými a parkovacími 

plochami). Ceny za tyto práce jsou stanoveny na základě sborníku cen stavebních prací RTS 

implementovaného do datové základny programu BuildPower. Cena za rozebrání dlaţby       

je pak 39,70 Kč/m2, odstranění podkladu z drceného kameniva do tloušťky                            

18 cm – 29,50 Kč/m2, frézování ţivičného krytu nad 500 m2 s překáţkami, tloušťky                

10 cm – 126,00 Kč/m2, odstranění podkladu z drceného kameniva do tloušťky                       

30 cm – 47,60 Kč/m2. 

     Ve variantě 3 jsou navíc navrţeny dva typy parkovacích systémŧ, a to Combilift a plně 

automatický parkovací systém Tower. Tyto systémy byly navrţeny na základě konzultace 

s jednatelem firmy Projektpro, s.r.o., která se navrhováním i distribucí těchto parkovacích 

systémŧ zabývá jiţ řadu let. Náklady na pořízení těchto systémŧ jsou značně vysoké, 

vzhledem k pouţití moderních technologií. Dle informací této firmy jsou orientační finanční 

náklady na tyto stavby přepočítávány na 1 parkovací stání. Navíc se náklady liší dle konkrétní 

situace, geologických poměrŧ, zpŧsobu opláštění atd. Finanční náklady na systém Combilift 

(tzv. puzzle parkovací zakladač) se pohybují v rozmezí 140 tis. aţ 220 tis. Kč na jedno 

parkovací stání. Finanční náklady na systém Tower (tzv. věţový parkovací zakladač)            

se pohybují v rozmezí 240 tis. aţ 400 tis. Kč na jedno parkovací stání. Pro účely této práce 

byla hodnota stanovena na prŧměr z těchto cen. Počítá se tedy s cenou 180 tis. Kč v systému 

Combilift a 320 tis. Kč na jedno parkovací stání v systému Tower. Navíc musí být budovy 

připojeny na stávající komunikace a zbytek do poţadovaného počtu stání musí být umístěn  

na terén, přičemţ se počítá se stejnými cenami, které jsou uvedeny v předchozích odstavcích.  
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     Celkové orientační finanční náklady na jednotlivé varianty jsou zaokrouhleny na celé tisíce 

a jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 15: Výpočet orientačních finančních nákladŧ 

VARIANTA 1 
MĚRNÁ 

JEDNOTKA 
MNOŢSTVÍ 

JEDN. CENA 

[Kč/m2] 
CENA  [Kč]  

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

  

ROZEBRÁNÍ DLAŢBY m2 19800 39,70  786 060,00  

ODSTR. PODKLADU 18 cm m2 18880 29,50 556 960,00 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY 10 cm m2 17834 126,00 2 247 084,00 

ODSTR. PODKLADU 30 cm m2 6727 47,60 320 205,20 

NOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

  

KOMUNIKACE S ŢIVIČNÝM POVRCHEM m2 22091 2 485,00 54 896 135,00 

PARKOVIŠTĚ – ZÁMKOVÁ DLAŢBA m2 12961 1 512,00 19 597 032,00 

CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŢBA m2 22409 784,00 17 568 656,00 

CELKEM 95 972 000,- 

VARIANTA 2 
MĚRNÁ 

JEDNOTKA 
PLOCHA 

[m2] 
JEDN. CENA 

[Kč/m2] 
CENA  [Kč]  

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

  

ROZEBRÁNÍ DLAŢBY m2 2413 39,70 95 796,10 

ODSTR. PODKLADU 18 cm m2 4105 29,50 121 097,50 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY 10 cm m2 2207 126,00 278 082,00 

ODSTR. PODKLADU 30 cm m2 785 47,60 37 366,00 

NOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

  

KOMUNIKACE S ŢIVIČNÝM POVRCHEM m2 5800 2 485,00 14 413 000,00 

PARKOVIŠTĚ – ZÁMKOVÁ DLAŢBA m2 12976 1 512,00 19 619 712,00 

CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŢBA m2 4105 784,00 3 218 320,00 

CELKEM 37 783 000,- 

VARIANTA 3 
MĚRNÁ 

JEDNOTKA 

PLOCHA 

[m2] 

JEDN. CENA  

[Kč/m2] 
CENA  [Kč]  

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

  

ROZEBRÁNÍ DLAŢBY m2 1367 39,70 54 269,90 

ODSTR. PODKLADU 18 cm m2 969 29,50 28 585,50 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY 10 cm m2 2956 126,00 372 456,00 

ODSTR. PODKLADU 30 cm m2 2518 47,60 119 856,80 

NOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

  

KOMUNIKACE S ŢIVIČNÝM POVRCHEM m2 3885 2 485,00 9 654 225,00 

PARKOVIŠTĚ – ZÁMKOVÁ DLAŢBA m2 2304 1 512,00 3 483 648,00 

CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŢBA m2 2635 784,00 2 065 840,00 

VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH SYSTÉMŦ 

  

COMBILIFT park. stání 331 180 000,00 59 580 000,00 

TOWER park. stání 205 320 000,00 65 600 000,00 

CELKEM 140 959 000,- 



 

52 
 

Zábor ploch a dopad na ţivotní prostředí: 

     Celkový zábor ploch uvaţovaný v jednotlivých variantách byl vybrán jako kritérium spolu 

s dopadem na ţivotní prostředí, protoţe tato kritéria spolu úzce souvisí. Větší potřeba 

vybudovat nové komunikace a zpevněné plochy zpŧsobuje omezení stávajících zelených 

ploch, mýcení keřŧ a kácení stromŧ. V návrzích variant je zohledněn počet kácených stromŧ, 

a stejný počet stromŧ je navrţen pro novou výsadbu, aby byl dopad na toto kritérium            

co nejmenší. Kácené a mýcené dřeviny, v mnoha případech ve špatném zdravotním stavu, 

budou nahrazeny novými, pro danou oblast přirozenými dřevinami. Návrhem varianty 1 

dochází ke kácení 354 stromŧ, ve variantě 2 je to 210 stromŧ a ve variantě 3 je to 106 stromŧ. 

Všechny tyto stromy budou nahrazeny, přesto je více kácených stromŧ povaţováno               

za negativní vliv a tento vliv bude při hodnocení zohledněn. Vetší zábor ploch má zároveň 

negativní vliv na zatravnění, z tohoto dŧvodu bude větší zábor ploch znamenat méně vhodné 

řešení, přestoţe dřeviny budou nahrazeny novými, pŧvodními a pro podmínky ţivota obyvatel 

(alergenní vlivy) vhodnějšími dřevinami.  

     Dále je nutno, z hlediska záboru ploch a pouţitých materiálŧ, zohlednit, o jaké plochy      

se jedná. Pro všechny varianty byly navrţeny tři rŧzné druhy komunikací a zpevněných ploch. 

Rŧzné druhy komunikací a zpevněných ploch mají rŧzný vliv na náročnost a technologii 

výstavby, a také na ţivotní prostředí, proto jsou jednotlivé druhy hodnoceny zvlášť. Celkový 

zábor ploch varianty 1 je 57891 m2, u varianty 2 je to 23027 m2 a 10949 m2u varianty 3. 

Podrobný výpočet záboru ploch je zřejmý z následující tabulky. Podle záboru ploch                

a souvisejícího vlivu na ţivotní prostředí vychází varianta 3 jako nejvhodnější řešení, varianta 

1 jako nejméně vhodné řešení. 

 

Tabulka 16: Zábor ploch 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 

PLOCHA [m2] 

KOMUNIKACE S ŢIVIČNÝM 

POVRCHEM 
22091 5800 3885 

ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ 

PLOCHY 
12961 12976 2304 

KOMUNIKACE PRO 

CHODCE 
22409 4105 2635 

BUDOVY - PARKOVACÍ 
SYSTÉMY 

0 0 2125 

CELKOVÝ ZÁBOR PLOCH 57461 22881 10949 
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Organizace dopravy: 

     Komunikace vymezující zájmové území, tedy ulice Vojanova, I.P. Pavlova, Hraniční         

a Brněnská, zŧstávají ve své podstatě ve všech variantách zachovány. Všechny varianty 

respektují návrh územního plánu (vytvoření tramvajové trati na ulicích Vojanova                    

a I.P. Pavlova) tím, ţe nezasahují do těchto ulic. Pouze ve variantě 1 je navrţena úprava ulice 

Vojanova, a to tím zpŧsobem, ţe jednotlivé pruhy (směr Brněnská-I.P. Pavlova a naopak) 

budou přebudovány na samostatné jízdní pásy. Dělící pás bude mít podklad uzpŧsobený 

poţadavkŧm pro podkladní vrstvy tramvajové trati a bude pokryt ornicí oddělenou                

od podkladních vrstev geotextílií.  

     Všechny varianty navrhují vytvoření zóny Tempo 30 uvnitř zájmové oblasti. Stávající 

komunikace zŧstávají zachovány, varianty 1 a 2 navrhují úpravu ulice Pionýrská, v úseku    

od autobusové a tramvajové zastávky Pionýrská po ulici Vojanova, a to změnou úseku na 

jednosměrný a napojením na ulici Vojanova. Tyto dvě varianty navíc ruší dělící ostrŧvek na 

ulici Pionýrská od zastávky Pionýrská směrem na západ, který brání poţadovanému rozhledu.  

     V návrzích variant 1 a 2 je v úsecích 1A, 1B, 1C, 3A, jiţ zmíněném úseku 3C (zastávka 

Pionýrská po ulici Vojanova) a částečně v úseku 4B navrţen jednosměrný provoz.        

Vedení jednosměrných komunikací a dělení úsekŧ je zřejmé z výkresŧ                                           

02.1-Celková situace-Varianta 1 a 02.2-Celková situace-Varianta 2. 

     Varianta 1 dále počítá s oddělením nákladní dopravy, obsluhující nákupní středisko         

na ulici I.P. Pavlova v sektoru 4, od provozu osobních vozidel a chodcŧ. Myšlenkou              

je odklonění spojovací ulice mezi ulicemi I.P. Pavlova a Vojanova dále od nákupního centra 

tak, aby nákladní vozidla obsluhující tento objekt nezasahovala do komunikace běţně uţívané 

řidiči osobních vozidel. Stejnou myšlenkou se řídí i přebudování příjezdu k restauraci             

a prodejně barev v sektoru 2. Úprava je navrţena pouze ve variantě 1, protoţe varianta 2       

je koncipována jako ekonomická, a varianta 3 si vzhledem k finanční náročnosti vybudování 

parkovacích systémŧ nemŧţe dovolit jiné, neţ nezbytně nutné úpravy. Úprava napojení 

restaurace a prodejny barev spočívá v rozšíření příjezdové komunikace pro pohodlnější 

příjezd dopravní obsluhy, zároveň odděluje parkovací stání těchto budov od manipulačního 

prostoru vozidel obsluhy. 

     Parkovací stání u knihovny v jiţní části oblasti (v sektoru 2) jsou, vzhledem k jejich počtu, 

naprosto nevyhovující. Prŧzkumem však nebyl zjištěn nedostatek parkovacích stání, proto 

pouze ve variantě 1 (vzhledem ke značné ploše knihovny určené pro veřejnost) se objevuje 

navýšení počtu stání a to na 18, jak je uvedeno v kapitole 3.2 Potřebný počet stání podle ČSN 

73 6110/Z1. 
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     Z hlediska organizace pohybu motorových vozidel jsou vhodné varianty 1 a 2. Obě       

tyto varianty navrhují stejný zpŧsob organizace dopravy osobních vozidel. Varianta 2 však 

nerespektuje dopravní obsluţnost nákupního centra na ulici I.P. Pavlova v sektoru 4, proto    

se jeví jako méně vhodná neţ varianta 1. Varianta 3 je z  většiny tvořena objekty parkovacích 

systémŧ. Vzhledem k jejich finanční náročnosti pak není prostor pro změnu organizace 

dopravy, ta tedy zŧstává v této variantě stávající, kromě uvedení oblasti do zóny Tempo 30, 

coţ alespoň částečně ovlivní rychlost zde projíţdějících vozidel. 

     Podle kritéria organizace dopravy se tedy jeví nejlépe varianta 1, která obsahuje úpravu 

komunikací pro motorová vozidla i komunikací pro chodce podle dnešních norem, zákonŧ     

a vyhlášek, navíc odděluje nákladní dopravu od dopravy osobní i dopravy chodcŧ.             

Jako nejméně vhodná, z hlediska organizace dopravy, se jeví varianta 3, která neuvaţuje 

téměř ţádné úpravy, kromě napojení parkovacích systémŧ na stávající komunikace.  

     Organizace pohybu motorových vozidel je zřejmá z výkresŧ situací variant, které          

jsou součástí výkresové dokumentace. 

 

Bezpečnost a plynulost dopravy: 

     V návrzích variant byla bezpečnost a plynulost dopravy povaţována jako jedno 

z nejdŧleţitějších kritérií. Stávající stav komunikací pro motorová vozidla i pro chodce          

je však přívětivý pouze v určitých hodinách denní doby. Vzhledem k tomu, ţe ve středu 

zájmové oblasti se nachází základní škola a gymnázium, obě školy o značném počtu ţákŧ 

(studentŧ), se však v určitých hodinách naskytují situace, kdy provoz není úplně bezpečný, 

natoţ plynulý. Řidiči odváţející své děti do školy zastavují v  prostoru křiţovatky ulic 

Pionýrská a Čajkovského, v době od 7:00 do 8:00 se v tomto místě vystřídá 58 osobních 

vozidel. Ve všech variantách je zohledněno řešení tohoto jevu. Ve výsledné variantě budou 

potřebná stání opatřena příslušným dopravním značením. 

     Stávající i nově navrhované komunikace uvnitř řešené oblasti počítají se zklidněním 

dopravy, coţ znamená omezení rychlosti dopravní značkou IP 25a – Zóna s dopravím 

omezením, kde je maximální rychlost povolena na 30 km/h. Nově navrhované komunikace,   

a to zejména ve variantách 1 a 2 počítají s úzkými komunikacemi, šikanami a oblouky            

o malém poloměru, coţ značně zpomaluje prŧjezd vozidel.  

     Varianta 1 počítá s úpravou ulice spojující ulice I.P. Pavlova a Vojanova. Tato ulice slouţí 

pro příjezd nákladních vozidel obsluhujících nákupní centrum v sektoru 4. Zároveň se po   

této ulici pohybují osobní vozidla rezidentŧ přilehlých budov. Komunikace pro chodce zde 

nejsou vybudovány vŧbec. Ostatní varianty s úpravou této komunikace nepočítají, coţ je dáno 
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nepravidelnou a málo častou obsluhou nákupního střediska, přesto je nutné                            

se  této problematice věnovat. 

     Kritérium bezpečnost a plynulost dopravy v sobě nese i dopravu chodcŧ. Ta je v současné 

době poměrně přijatelná, avšak neobsahuje téměř ţádné prvky pro pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Dosaţení všech cílŧ bez zbytečných oklik po komunikacích 

pro chodce je v pořádku. Neobsahují však vodící linie a hmatové úpravy ve formě signálních 

a varovných pásŧ potřebné pro osoby slabozraké a nevidomé. Dále zde nejsou vybudovány 

ţádné moţnosti přístupu osob s těţkým pohybovým postiţením k parkovacím stáním, ani   

pro pohyb po řešené lokalitě. Varianta 1 počítá s úpravou všech komunikací pro chodce tak, 

aby odpovídaly poţadavkŧm vyhlášky 398/2009 [7]. Ve variantě 2 a 3 je provedena moţnost 

napojení osob se sníţenou schopností pohybu a orientace na stávající stav. Ostatní 

komunikace, jak pro motorová vozidla, tak pro chodce, jsou zachovány. 

 

Psychologie rezidentŧ: 

     Psychologie rezidentŧ byla vybrána jako kritérium, protoţe výstavbou bude narušen jejich 

kaţdodenní ţivot. Variantou 1 dojde k velkému záboru zelených ploch, stejně jako ve variantě 

2, na coţ bude z pohledu obyvatel řešené oblasti nahlíţeno negativně. Odstraněné dřeviny 

však budou nahrazeny novými a vhodnějšími, a to ve všech variantách a v  plném počtu. 

Přesto bude mnoho zelených ploch nahrazeno zpevněnými, coţ se jeví z hlediska tohoto 

kritéria jako negativní. Z tohoto hlediska je varianta 1 povaţována za nejméně vhodnou, 

varianta 3 za nejvhodnější. 

     Komunikace pro chodce uvnitř řešené oblasti jsou tvořeny chodníky a stezkami pro chodce 

podle stávajícího stavu. Navíc jsou doplněny vybudováním zpevněných komunikací v  místech 

stezek vyšlapaných do zeleně. Varianta 1 počítá s přebudováním většiny komunikací           

pro chodce tak, aby byla zajištěna jejich bezbariérovost. Navíc jsou doplněny rampami       

pro snadný přístup osob těţce pohybově postiţených k bytovým domŧm. Varianty 2 a 3 

s takto rozsáhlými úpravami nepočítají, obsahují pouze přebudování nezbytně nutných částí 

komunikací pro chodce. Z tohoto hlediska je varianta 1 povaţována za nejvhodnější, varianta 

3 za nejméně vhodnou. 

     Dále návrhy variant počítají s umístěním městského mobiliáře, tedy odpadkových košŧ      

a laviček. V pobytových zónách oblasti jsou v současnosti umístěny hrací prvky pro děti, 

prolézačky, houpačky a dětská hřiště, avšak míst pro klidné posezení je zde málo. Rozmístění 

nového městského mobiliáře však není součástí této práce. Jejich umístění bude řešeno 

v případě provádění dokumentace vyššího stupně. 
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Docházkové vzdálenosti: 

     Z hlediska docházkových vzdáleností z odstavných a parkovacích ploch ke vstupŧm        

do bytových domŧ je nejvhodnější varianta 1, kde jsou odstavné a parkovací plochy 

v bezprostřední blízkosti bytových domŧ. Stejně tak je na tom varianta 2, kde jsou tyto plochy 

umístěny obdobně, avšak přístup k nim je méně pohodlný z dŧvodu zachování stávajících 

komunikací pro chodce, proto se toto řešení povaţuje za méně vhodné. Varianta 3, kde jsou 

systémy Combilift umístěny v místech stávajících parkovacích stání a systémy Tower 

přisazeny k bytovým domŧm se jeví jako nejméně vhodná, protoţe parkovací systémy mají 

velké kapacity a tak jsou docházkové vzdálenosti přijatelné pouze pro obyvatele domŧ, 

k nimţ jsou přisazeny. 

 

Psychologie vlastníkŧ vozidel: 

     Vlastníci osobních vozidel při odstavování a parkování preferují umístění vozidla            

na dohled od budovy. Sniţuje se tím riziko poškození nebo odcizení vozidla. Z toho pohledu 

se jeví jako nejvhodnější varianta 3, kde jsou vozidla umístěna v uzavřených objektech, čímţ 

se předchází jejich poškození nebo odcizení a vozidla jsou také chráněna před klimatickými 

vlivy. Stání v parkovacích systémech však předpokládá, ţe si místa budou vlastnící vozidel 

platit, aby byla alespoň částečně navrácena prvotní investice do výstavby. Navíc jsou 

parkovací objekty umístěny od některých bytových domŧ poměrně daleko a převzetí vozidla 

trvá 1 aţ tři minuty, coţ je vzhledem k parkování na terénu poměrně dlouhá doba. Přesto      

se umisťování vozidel do parkovacích systémŧ jeví jako nejvhodnější varianta.  

     Varianty 1 a 2 jsou ohodnoceny stejně, přestoţe jsou parkovací stání umístěna na dohled 

od budov a přístup k nim je pohodlnější a rychlejší neţ u parkovacích systémŧ, nepředčí to 

výhody odstavování a parkování v parkovacích systémech a proto se jeví jako méně vhodné 

varianty. 

 

Vyhodnocení srovnání variant: 

     Jednotlivá kritéria zvolená pro výběr výsledné varianty byla zhodnocena a porovnána. 

Systém porovnávání je proveden metodou váţeného prŧměru a je popsán výše. Závaţnost 

kritérií byla ohodnocena body od 1 do 5, a to 5 bodŧ pro kritéria orientační finanční náklady, 

zábor ploch a dopad na ţivotní prostředí a bezpečnost a plynulost dopravy jako pro 

nejzávaţnější kritéria, 4 body pro organizaci dopravy, 3 body pro docházkové vzdálenosti,     

2 body pro psychologii vlastníkŧ vozidel a 1 bod pro kritérium psychologie rezidentŧ jako   

pro nejméně závaţné kritérium. Jako nejvhodnější vyšla podle srovnání varianta 1. 
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Tabulka 17: Vyhodnocení srovnání variant 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
ZÁVAŢNOST 

KRITÉRIA 

OHODNOCENÍ ŘEŠENÍ 

VARIANTA 

1 

VARIANTA 

2 

VARIANTA 

3 

ORIENTAČNÍ FINANČNÍ 

NÁKLADY 
5 3 1 4 

ZÁBOR PLOCH A VLIV NA 

ŢP 
5 5 4 1 

ORGANIZACE DOPRAVY 4 1 3 4 

BEZPEČNOST A 

PLYNULOST DOPRAVY 
5 1 4 5 

PSYCHOLOGIE 
REZIDENTŦ 

1 2 3 3 

DOCHÁZKOVÉ 

VZDÁLENOSTI 
3 2 3 4 

PSYCHOLOGIE 
VLASTNÍKŦ VOZIDEL 

2 3 3 1 

VÁŢENÝ PRŦMĚR 25 2,52 3 3,32 
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5 Podrobné rozpracování varianty 1  
 

     Jako nejvhodnější z navrhovaných variant byla podle porovnaných kritérií vybrána 

varianta 1. Varianta bude dále rozpracována v rozsahu odpovídajícím studii. Jednotlivé 

navrhované odstavné a parkovací plochy jsou pro lepší orientaci rozděleny číselně podle 

označení sektorŧ a písmeny, tedy 1A-1F v sektoru 1, 2A-2F v sektoru 2, 3A-3D v sektoru 3   

a 4A-4D v sektoru 4. Stávající i upravované komunikace nesou stejné názvy ulic, tedy 

Hraniční, Brněnská, Vojanova, I.P. Pavlova, Pionýrská, Čajkovského. Některé komunikace, 

stávající i nově navrhované, nesou názvy ulic podle ulic, ke kterým se připojují, pro lepší 

přehlednost jsou úseky těchto komunikací označeny písmeny A-V. 

     K celkovému počtu 912 potřebných stání bylo navrţeno 15 stání u restaurace v sektoru 2, 

která však nenavyšují stávající stav, pouze jejich umístění vede k pohodlnější obsluţnosti 

restaurace, a 18 parkovacích stání u knihovny v sektoru 2, která sice navyšují celkový počet 

stání, nebyla však započtena do návrhu počtu stání. Toto je odŧvodněno tím, ţe prŧzkumem 

nebyla prokázána potřeba vybudování stání. Tyto dvě parkovací plochy jsou jen doporučením 

pro úpravu soukromých pozemkŧ pro pohodlnější přístup návštěvníkŧ restaurace, prodejny 

barev a knihovny. Vzhledem k výsledkŧm provedeného prŧzkumu a prognózy statické 

dopravy nejsou podstatné.  

     Celá oblast bude řešena jako zóna Tempo 30. Dŧvodem pro vytvoření této zóny je snaha   

o zvýšení bezpečnosti dopravy, a to jak motorové, tak pěší dopravy. Současně tak bude 

dosaţeno plynulého pohybu vozidel v oblasti. Prostor místní komunikace je rozdělen            

na hlavní dopravní prostor a přidruţený dopravní prostor. Komunikace pro chodce jsou řešeny 

s převýšenou obrubou 0,10 m nad hranou přilehlé komunikace nebo odstavné a parkovací 

plochy. Dovolená rychlost v zóně bude omezena příslušným svislým dopravním značením. 

Krátké přímé úseky, šikany a oblouky malých poloměrŧ na nově navrhovaných komunikacích 

pak zajistí dodrţování omezené rychlosti. V místech přechodŧ pro chodce, místech              

pro přecházení a místech, kde je umoţněn vstup chodcŧ na vozovku, je obrubník sníţen         

a opatřen příslušnými hmatovými úpravami. Tyto úpravy pro pohyb osob se sníţenou 

schopností pohybu a orientace jsou uvedeny a popsány v následující kapitole.  

     Komunikace pro chodce jsou navrţeny tak, aby byl umoţněn bezpečný a plynulý pohyb 

chodcŧ se snadným dosaţením cílŧ bez oklik. Návrh dále respektuje vyšlapané stezky v  zeleni 

a jeho součástí je jejich přebudování na zpevněné. Komunikace pro chodce jsou navrţeny 

v rŧzných šířkách a to dle stávajících šířek komunikací pro chodce a předpokládaných intenzit 

pěší dopravy na nově navrhovaných komunikacích. Šířky těchto komunikací jsou 3,00 m, 
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2,50 m, 2,25 m, a 2,00 m. Rozmístění, vedení a šířky jednotlivých komunikací pro chodce 

jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 

     Stávající komunikace pro motorová vozidla mají ve většině případŧ šířku 6,00 m. Tyto 

komunikace, ať uţ se uvaţuje pouze s opravou jejich povrchu nebo s výměnou celé 

konstrukce, budou ve všech případech doplněny do plnohodnotné šířky 6,00 m. Nové 

komunikace jsou navrţeny v šířce 3,50 m pro prŧjezd vozidel hasičských záchranných sborŧ. 

To platí i pro vozidla rychlé záchranné sluţby a vozidla pro odvoz komunálního odpadu. 

Jejich prŧjezdnost bude ověřena programem AutoTURN, ověření bude podrobněji popsáno 

v kapitole 5.3 a znázorněno ve výkresech ověření prŧjezdu. 

     Konstrukce komunikací, odstavných a parkovacích ploch, komunikací pro chodce              

a kontejnerových stání budou navrţeny podle TP 170 [11]. Jejich skladby budou podrobněji 

popsány v kapitole 5.7. 

     Systém pohybu motorových vozidel zŧstává přibliţně stejný, jako je tomu                        

uţ v současnosti. Odstavná a parkovací plocha 1D v sektoru 1, připojená k ulici Čajkovského, 

bude rozšířena a připojena dvěma sjezdy na ulici Čajkovského. Úsek C (ulice Hraniční) bude 

upraven tak, aby napojení na ulici Hraniční bylo provedeno pod úhlem co nejbliţším 

kolmému. V sektoru 2 vznikne nová odstavná a parkovací plocha 2A, která bude napojena 

sjezdem na ulici Čajkovského. Dále plochy 2B a 2D budou připojeny na ulici Pionýrská    

přes stávající sjezdy, stejně jako plochy 2E a 2F. V sektoru 3 jde o větší zásah do organizace 

dopravy a to protaţením ulice Pionýrská (úsek N) aţ k ulici Vojanova, na kterou se bude 

připojovat sjezdem s umoţněním odbočení pouze doprava, a její změnou na jednosměrnou 

komunikaci. Ulice Vojanova bude upravena pro budoucí umístění tramvajové trati podle 

územního plánu města Olomouce, a to tak, ţe bude přebudována na dva samostatné 

jednosměrné jízdní pásy oddělené travnatým dělícím pásem šířky 7,00 m, coţ je potřebná 

šířka pro umístění dvoukolejné tramvajové trati. Dělící pás bude mít podklad uzpŧsobený 

poţadavkŧm pro podkladní vrstvy tramvajové trati a bude pokryt ornicí oddělenou                

od podkladních vrstev geotextílií.  Sjezdy na místní komunikace uvnitř oblasti budou 

zachovány na stejných místech. Další větší zásah do stávající organizace dopravy je vytvoření 

plochy 4B v sektoru 4 na ulici I.P. Pavlova (úseky S, T a U). Komunikace budou vytvořeny 

v systému jednosměrných komunikací propojených křiţovatkami a sjezdy. Úsek R bude 

odkloněn od plochy pro manipulaci vozidel dopravní obsluhy nákupního střediska a připojen 

sjezdem stávajícího umístění na ulici I.P. Pavlova. Rozhledové poměry na všech křiţovatkách 

a sjezdech uvnitř řešené oblasti budou podrobněji popsány v kapitole 5.2 a znázorněny         

ve výkrese 06-Rozhledové poměry. 
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     Zpŧsob pohybu motorových vozidel v řešené lokalitě musí být znázorněn příslušným 

svislým a vodorovným dopravním značením. Ve většině míst se zpŧsob oproti stávajícímu 

stavu nemění, proto některé dopravní značky zŧstanou zachovány. V místech změny 

dopravního reţimu budou některé stávající dopravní značky odstraněny a navrţeny nové. 

Návrh svislého a vodorovného značení bude podrobně rozpracován v kapitole 5.4, jejich 

rozmístění je zřejmé z výkresŧ dopravního značení. 

 

5.1 Bezbariérové užívání 
 

     Návrh řešení plně respektuje technické poţadavky zabezpečující uţívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou obsaţeny ve vyhlášce 398/2009 Sb. [7]. 

Úpravy, které slouţí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou zakresleny       

ve výkresech situace vybrané varianty a detailu hmatových úprav. 

     Řešená lokalita je značně rozsáhlá a navrhovaný počet parkovacích stání vysoký, přesně 

912 parkovacích stání. K tomuto počtu stání bylo ještě přidáno 15 stání u restaurace                

a prodejny barev a 18 stání u knihovny v sektoru 2. Z tohoto dŧvodu byla stání pro vozidla 

přepravující osoby těţce pohybově postiţené vypočítána a rozmístěna mezi jednotlivé 

odstavné a parkovací plochy v oblasti. V sektoru 1 na odstavné a parkovací ploše 1A jsou 

navrţena 4 tato stání z celkového počtu 62 stání, 5 stání z celkového počtu 86 stání na ploše 

1B, 5 stání z celkového počtu 83 stání na ploše 1C, 4 stání z celkového počtu 79 stání na ploše 

1D, 1 stání z celkového počtu 9 stání na ploše 1E a 1 stání z celkového počtu 10 stání na ploše 

1F. V sektoru 2 na odstavné a parkovací ploše 2A jsou navrţena 2 tato stání z celkového 

počtu 39 stání, 2 stání z celkového počtu 14 stání na ploše 2B, z nichţ jedno slouţí pro plochu 

2C o celkovém počtu 14 stání, 3 stání z celkového počtu 57 stání na ploše 2D, 1 stání 

z celkového počtu 15 stání na ploše 2E a 1 stání z celkového počtu 18 stání na ploše 2F. 

V sektoru 3 na odstavné a parkovací ploše 3A jsou navrţena 3 tato stání z celkového počtu 58 

stání, 1 stání z celkového počtu 17 stání na ploše 3B, 6 stání z celkového počtu 105 stání      

na ploše 3C a 4 stání z celkového počtu 49 stání na ploše 3D, z nichţ jedno slouţí                

pro přilehlou plochu 4D. V sektoru 4 na odstavné a parkovací ploše 4A jsou navrţena 3 tato 

stání z celkového počtu 25 stání, 6 stání z celkového počtu 148 stání na ploše 4B, 1 stání 

z celkového počtu 6 stání na ploše 4C a 3 stání z celkového počtu 51 stání na ploše 4D,       

pro kterou je navíc jedno stání vyhrazeno z přilehlé plochy 3D. Celkem je tedy v řešené 

lokalitě navrţeno 56 stání vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově 

postiţené. Tato stání jsou navrţena v co nejmenší vzdálenosti od vstupŧ do bytových domŧ 
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tak, aby přístup k nim byl co nejkratší a nejkomfortnější. Povrch těchto stání bude proveden 

ze stejných materiálŧ jak běţná parkovací stání. Stání pro vozidla přepravující osoby těţce 

pohybově postiţené jsou navrţena jako kolmá stání se šířkou 3,50 m a s délkou běţných 

parkovacích stání. 

     Komunikace pro chodce se řídí stejnou vyhláškou a souvisejícími legislativními předpisy. 

Přirozená vodící linie komunikací pro chodce je tvořena obrubníkem převýšeným 0,06 m   

nad hranu komunikace pro chodce nebo budova, podél které je komunikace vedena. Z dŧvodu 

odvodnění je obrubník převýšený vţdy na jedné straně komunikace pro chodce. Přirozená 

vodící linie není na ţádném místě přerušená na více neţ 8,00 m. Na navrţených 

komunikacích pro chodce, v místech přechodŧ pro chodce, v místech pro přecházení               

a v místech parkovacích stání vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově 

postiţené, bude provedeno sníţení obrubníku na 0,02 m nad přilehlou hranu komunikace. 

V místech sníţených obrubníkŧ, která slouţí jako přechod pro chodce a místo pro přecházení, 

budou provedeny varovné pásy šířky 0,40 m a signální pásy šířky 0,80 m (u míst                 

pro přecházení odsazené od varovného pásu 0,30 m). V místech sníţených obrubníkŧ, která 

neslouţí jako přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, budou provedeny pouze 

varovné pásy šířky 0,40 m, který bude nevidomé a slabozraké upozorňovat na moţné 

nebezpečí vzniklé vstupem do vozovky. V místech, kde je přechod pro chodce nebo místo  

pro přecházení delší neţ 8,00 m nebo vychází z nároţí tvořeného obloukem o poloměru 

menším neţ 12,00 m, je navrţen vodící pás přechodu šířky 0,80 m tvořený dráţkami tak,    

aby byl hmatově odlišitelný od signálního pásu. Povrch komunikací pro chodce je navrţen 

jako rovinný, neklouzavý, dostatečné drsnosti. Podélný sklon není nikde větší neţ 5,00%, 

příčný sklon je ve všech případech navrţen na 2,00%. Komunikace pro chodce jsou 

v některých místech opatřeny rampami, a to zejména v sektoru 1 a 2. V sektoru 1 jsou jimi 

opatřeny zastřešené prŧchody mezi obytnými domy, v sektoru 2 jsou jimi opatřeny 3 bytové 

domy, které mají vstupy přibliţně 1,50 m nad úrovní terénu. Tyto budovy jiţ jsou opatřeny 

rampami, ty jsou ale vybudovány v nevyhovujících rozměrech a nemají poţadovaný sklon. 

Nově navrţené rampy mají sklon 6,25%. Kaţdých 9,00 m jsou opatřeny podestami dlouhými 

1,50 m pro odpočinutí při překonávání výšky. Rampy mají vţdy jednostranný sklon, podesty 

jsou vytvořeny v příčném sklonu 2,00%. Šířka všech bezbariérových ramp je navrţena         

na 1,50 m. Veškeré prvky pro uţívání stavby osobami se sníţenou schopností pohybu             

a orientace jsou navrţeny dle Metodiky k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb – Bezbariérové uţívání staveb [8]. 
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5.2 Rozhledové poměry 
 

     Všechny stávající i navrţené komunikace uvnitř zájmové oblasti jsou řešeny jako místní 

komunikace a jejich návrh i návrh sjezdŧ a křiţovatek se řídí ČSN 73 6110 – Z1 [5]. Zóna    

je napojena několika sjezdy na okolní významné komunikace. Uvnitř zóny Tempo 30            

se nachází a je navrţeno několik křiţovatek, sjezdŧ a samostatných sjezdŧ. 

     Rozhledové poměry na nově vybudovaných a upravovaných sjezdech a křiţovatkách jsou 

znázorněny na výkrese rozhledových poměrŧ, který je součástí výkresové dokumentace. 

 

Sjezd na ulici Hraniční – úsek B: 

     Sjezd na ulici Hraniční z úseku B je upraven tak, aby byl kolmý. Tento sjezd je povaţován 

za sjezd dopravně významné veřejně uţívané účelové komunikace a musí splňovat podmínky 

pro rozhled podle ČSN 73 6102 [2]. Odvěsna v ose pruhu sjezdu se vynáší tak, aby vrchol 

rozhledového trojúhelníku na výjezdu byl vzdálen 2,50 m od vnější hrany přilehlého jízdního 

pruhu. Délky odvěsen XB a XC podle ČSN 73 6102 – Z1 [3] jsou XB = 80,00 m                       

a XC = 65,00 m pro rychlost 50 km/h. Při návrhu bylo pouţito dvounápravové vozidlo         

pro odvoz odpadu. Prŧjezd zónou Tempo 30 vozidly větších rozměrŧ se nepředpokládá. 

Rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci je umístěn v ose vozidla ve vzdálenosti    

2,00 m od přídě vozidla a ve výšce 2,00 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 2. Rozhodující 

bod vozidla jedoucího po hlavní komunikaci je bod přídě vozidla v jeho ose ve výšce 1,00 m 

nad vozovkou. V takto vytvořené ploše se nesmí nacházet ţádná překáţka bránící rozhledu. 

Za překáţku v rozhledu se povaţují předměty uvnitř rozhledového trojúhelníku, jejichţ 

největší výška přesahuje 0,25 m, za překáţku se nepovaţují předměty, které mají šířku menší 

neţ 0,15 m (stromy, sloupky dopravních značek), jsou umístěny ve vzájemných 

vzdálenostech minimálně 10,00 m a nevytvářejí řady, které by z určitých míst bránily 

rozhledu.  

 
Obrázek 13: Rozhledové trojúhelníky sjezdu dopravně významné veřejně uţívané účelové 

komunikace, ČSN 73 6110 – Z1 [5] 
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Tabulka 18: Délky stran rozhledových trojúhelníkŧ podle uspořádání A pro skupinu vozidel 2 

a rychlost 50 km/h, ČSN 73 6102 – Z1 [3] 

 
 

Sjezdy na ulici I.P. Pavlova – úseky A, R, V: 

     Rozhledové poměry sjezdŧ na ulici I.P. Pavlova (úseky A, R a V) se posuzují stejným 

zpŧsobem jako výše uvedený sjezd na ulici Hraniční. Tyto sjezdy jsou povaţovány za sjezdy 

dopravně významných veřejně uţívaných účelových komunikací a musí splňovat stejné 

podmínky jako sjezd na ulici Hraniční. U úseku V jde pouze o opravu povrchu komunikace, 

umístění sjezdu se nemění, pouze se zvětšují poloměry nároţí. V blízkosti sjezdu je však 

navrţena rekonstruovaná autobusová zastávka, která je oproti stávajícímu stavu jinak 

situativně umístěna. Proto byl tento sjezd posouzen z hlediska rozhledových poměrŧ. U úseku 

R jde rovněţ pouze o opravu komunikace. Tento úsek se sice dále odkloňuje od pŧvodní 

trasy, umístění sjezdu se ale nemění, pouze se zvětšují poloměry nároţí. V blízkosti sjezdu 

jsou umístěna nová parkovací stání, proto se tento sjezd posuzuje z hlediska rozhledových 

poměrŧ. 

 

Sjezdy na ulici Vojanova – úseky N, P, R: 

     Rozhledové poměry sjezdŧ na ulici Vojanova (úseky N, P a R) se posuzují stejným 

zpŧsobem jako výše uvedené sjezdy na ulici Hraniční a I.P. Pavlova. U úsekŧ P a R              

se umístění sjezdu nemění. Mění se však uspořádání ulice Vojanova, proto bylo potřeba tyto 

sjezdy posoudit z hlediska rozhledových poměrŧ. U úseku N se jedná o úplně nové napojení 

ulice Pionýrská na ulici Vojanova. Zde je umoţněno pouze odbočení vpravo z dŧvodu 

jednosměrného pásu ulice Vojanova. Proto je rozhledový trojúhelník vytvořen pouze          

pro rozhled směrem doleva. 
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Sjezdy na ulici Čajkovského – úseky D, F: 

     Rozhledové poměry sjezdŧ na ulici Čajkovského (úseky D a F) se posuzují stejným 

zpŧsobem jako výše uvedené sjezdy s tím, ţe v zóně Tempo 30 je maximální rychlost vozidel 

omezena na 30 km/h. Délky odvěsen XB a XC podle ČSN 73 6102 – Z1 [3] jsou XB = 45,00 m 

a XC = 35,00 m pro rychlost 30 km/h. U úseku D (blíţe ke křiţovatce ulic Hraniční                 

a Čajkovského) je rozhled ověřen pouze pro pokračování ulice Čajkovského přes ulici 

Hraniční, a to z toho dŧvodu, ţe při odbočování z ulice Hraničí se předpokládá pomalejší 

prŧjezd.  

 

Tabulka 19: Délky stran rozhledových trojúhelníkŧ podle uspořádání A pro skupinu vozidel 2 

a rychlost 30 km/h, ČSN 73 6102 – Z1 [3] 

 
 

Sjezd na ulici Pionýrská – úsek L: 

     Rozhledové poměry sjezdu na ulici Pionýrská (úsek L) se posuzuje stejným zpŧsobem jako 

výše uvedené sjezdy na ulici Čajkovského.  

 

Sjezd – úsek T, úsek S: 

     Rozhledové poměry sjezdu na úsek S (úsek T) se posuzuje stejným zpŧsobem jako výše 

uvedené sjezdy na ulici Čajkovského a Pionýrská s tím, ţe vozidla mohou přijíţdět pouze 

zprava, proto je rozhledový trojúhelník vytvořen pouze pro rozhled doprava. 

 

Křiţovatka – úseky S a spojovací komunikace mezi úseky R a S: 

     Křiţovatka úseku S a spojovací komunikací mezi úseky R a S je řešena předností zprava. 

Vozidlo jedoucí po jednosměrném úseku S musí dát přednost zprava vozidlu jedoucímu       
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po spojovací komunikaci mezi úseky R a S. Úsek S dále pokračuje přímo se zachováním jeho 

jednosměrnosti, proto vozidlo jedoucí po spojovací komunikaci mezi úseky R a S nedává 

přednost ţádnému vozidlu a nemusí se ověřovat rozhledové poměry. Rozhled vozidla 

jedoucího po úseku S je řešen podle uspořádání C – přednost jízdy zprava, které se podle ČSN 

73 6102 – Z1  [3] řeší obdobně jako uspořádání A s tím, ţe rozhledový bod vozidla dávajícího 

přednost zprava se umisťuje 3,00 m od hrany přilehlé komunikace. Délky odvěsen  XB a XC 

podle ČSN 73 6102 – Z1 [3] jsou XB = 45,00 m a XC = 35,00 m pro rychlost 30 km/h. 

 

Křiţovatka ulic Čajkovského a Pionýrská – úseky V, E a K: 

     Křiţovatka ulic Čajkovského a Pionýrská (úseky E a K) je řešena předností zprava.       

Obě komunikace umoţňují obousměrný provoz a je na nich umoţněno předjíţdění. Vozidlo 

jedoucí po ulici Čajkovského (úsek E) musí dát přednost zprava vozidlu jedoucímu po ulici 

Pionýrská (úsek K). Vozidlo jedoucí po ulici Pionýrská (úsek V) musí dát přednost zprava 

vozidlu jedoucímu po ulici Čajkovského (úsek E). 

 

Křiţovatka – úseky R, S a spojovací komunikace mezi úseky R a S: 

     Tato křiţovatka je řešena předností v jízdě na úseku R. Vozidla jedoucí po jednosměrné 

komunikaci – úseku S musí dát přednost v jízdě vozidlŧm jedoucím po úseku R.                

Tato křiţovatka musí splňovat podmínky pro rozhled podle ČSN 73 6102 [2] a její změny 

ČSN 73 6102 – Z1 [3]. Rozhled musí být zajištěn z úseku S vlevo na úsek R podle uspořádání 

A, dále úsek R pokračuje přímo od úseku S, rozhled se tedy nemusí ověřovat. Dále musí být 

zajištěn rozhled pro odbočení vlevo z úseku R na spojovací komunikaci mezi úseky R a S. 

Délka odvěsny XB je pak rovna 80% délky XB podle tabulky 19, tedy 36,00 m.   

 

Samostatné sjezdy: 

     Základní umělecká škola je napojena samostatným sjezdem na ulici Pionýrská. Samostatný 

sjezd je umístěný totoţně se stávajícím stavem, vzhledem k návrhu nových odstavných           

a parkovacích ploch v blízkosti tohoto samostatného sjezdu je však nutné ověřit zde 

rozhledové poměry. Stejný dŧvod ověření pouze rekonstruovaného samostatného sjezdu je    

u samostatného sjezdu k nemovitosti parcelního čísla 28/2 a úsekŧ G, H a U. Úsek I je nově 

navrţen jako odstavná a parkovací plocha pro 14 vozidel a je připojena samostatným sjezdem 

na úsek H. Jedna odvěsna rozhledového trojúhelníku se uvaţuje v délce pro zastavení DZ       

a vynáší se na obě strany od osy samostatného sjezdu. Délka rozhledu pro zastavení je        

pro rychlost 30 km/h rovna 20,00 m. Druhá odvěsna se vynáší do osy samostatného sjezdu 
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tak, ţe vrchol rozhledového trojúhelníku leţí 2,00 m od vnější hrany přilehlého jízdního 

pruhu. V ploše takto vymezeného trojúhelníku nesmí leţet ţádná překáţka vyšší neţ 0,75 m. 

 

 
Obrázek 14: Rozhledové trojúhelníky na samostatném sjezdu bez chodníku,  

ČSN 73 6110 – Z1 [5] 

 

Tabulka 20: Délka rozhledu pro zastavení v metrech ČSN 73 6110 – Z1 [5] 
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5.3 Ověření průjezdu 
 

     Komunikace uvnitř zóny Tempo 30 jsou navrţeny pro prŧjezd osobními vozidly. Takové 

vozidlo má podle TP 171 [12] rozměr 4,74 x 1,76 m, podle ČSN 73 6056 [1] má rozměr    

4,75 x 1,75 m. Tyto rozměry se liší jen nepatrně, proto bylo pro ověření prŧjezdu pouţito 

osobní vozidlo rozměru 4,74 x 1,76 m. Osobní vozidla projedou všemi úseky navrhovaných 

komunikací bez přesahu jejich obrub. Stejně tak bez problémŧ lze umístit vozidla do všech 

parkovacích stání, do kolmých a šikmých jedním obloukem jízdou vpřed bez nadjetí,            

do podélných couváním. Všechny komunikace jsou navrţeny minimálně v šířce 3,50 m, coţ 

je podmínka pro prŧjezd vozidel hasičských záchranných sborŧ. Pro ověření prŧjezdu řešenou 

lokalitou bylo pouţito dvounápravové vozidlo pro odvoz odpadu dle TP 171 [12], které uvádí 

rozměr 9,03 x 2,50 m. Tento rozměr zahrnuje i vozidla záchranných sluţeb. Tato vozidla 

projedou všemi úseky nově navrţených i opravených stávajících komunikací, ale v  některých 

místech přesahují karosérií do prostoru komunikací pro chodce či do zeleně. Vjezd těchto 

vozidel se však povaţuje za mimořádný a v případě potřeby je moţné chodce upozornit        

na prŧjezd vozidla těchto rozměrŧ. Dále je prŧjezd v místech dopravní obsluhy nákupního 

střediska v sektoru 4 ověřen i pro velká nákladní vozidla, podle TP 171 [12] rozměrŧ       

10,10 x 2,50 m. Prŧjezd těchto vozidel byl ověřen na úseku R s nájezdy k rampám nákupního 

střediska a na části úseku V rovněţ s nájezdy k rampám. Prŧjezd těmito vozidly byl ověřen 

programem AutoTURN. Prŧjezd zónou Tempo 30 vozidly větších rozměrŧ se nepředpokládá. 

Ověření prŧjezdu podstatných úsekŧ komunikací v oblasti je znázorněno na výkresech 

ověření prŧjezdu. 

 

5.4 Dopravní značení 
 

5.4.1 Svislé dopravní značení 
 

     V řešené lokalitě se nachází stávající svislé dopravní značení, které bude částečně 

zachováno. Některé značky budou z dŧvodu rozšíření komunikace nebo úpravy nároţí          

na sjezdech přesunuty, jiné budou úplně zrušeny. Navíc bude vytvořením zóny Tempo 30, 

velkého mnoţství nových odstavných a parkovacích ploch a změnou organizace dopravy 

potřeba nových svislých dopravních značek.  
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     Dopravní značení je navrţeno podle TP 65 [13]. Všechny vjezdy do zóny Tempo 30     

jsou označeny dopravní značkou IP 25a – Zóna s dopravním omezením, se symbolem značky       

B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a textem – Zákaz stání mimo vyhrazená 

parkoviště. U všech výjezdŧ ze zóny Tempo 30 je umístěna značka IP 25b – Konec zóny 

s dopravním omezením, která je umístěna na dvou sloupcích z druhé strany značky IP 25a.  

     Při vyjíţdění ze zóny Tempo 30 jsou řidiči povinni dát přednost v jízdě vozidlŧm jedoucím 

po komunikaci mimo tuto zónu. Proto se povinnost dát přednost v jízdě označuje uţitím 

značky P 4 – Dej přednost v jízdě! a P 6 – Stŧj, dej přednost v jízdě! Značka P 4 – Dej 

přednost v jízdě! je v případě úseku B stávající, pouze posunuta z dŧvodu umístění přechodu 

pro chodce, stejně tak je tomu u úseku C. U úseku E (ulice Čajkovského) se jedná o posunutí 

sloupku světelného signalizačního zařízení tak, aby leţel uprostřed signálního pásu.             

Na sloupku je stávající značka P 4 – Dej přednost v jízdě! Na sjezdu u restaurace                    

a u knihovny je umístěna nová značka P 6 – Stŧj, dej přednost v jízdě! Na ulici Vojanova       

u napojení na ulici Brněnská je na sloupu veřejného osvětlení umístěna značka P 4 – Dej 

přednost v jízdě! spolu se značkou C 3a – Přikázaný směr jízdy zde vpravo. Na ulici 

Pionýrská (úsek N) u nového napojení na ulici Vojanova je umístěna nová značka P 6 – Stŧj, 

dej přednost v jízdě! spolu se značkou C 3a – Přikázaný směr jízdy zde vpravo.  Na ulici 

Čajkovského (úsek P) je posunutá stávající značka P 4 – Dej přednost v jízdě!, na křiţovatce 

ulic Vojanova  a I.P. Pavlova je posunuta stávající značka P 4 – Dej přednost v jízdě!, stejně 

jako na sjezdu úseku R. Posun stávající dopravní značky P 4 -  Dej přednost v jízdě!              

je proveden také u úseku R a V u sjezdŧ na ulici I.P. Pavlova. Nová dopravní značka              

P 6 – Stŧj, dej přednost v jízdě! je uţita i na sjezdu úseku A spolu se značkou                         

C 3a – Přikázaný směr jízdy zde vpravo, sjezdech z parkovišť úsekŧ D, F, I, L, T a U a na 

křiţovatce úsekŧ S a R s dodatkovou tabulkou E 2b – Tvar křiţovatky.  

     Rovnoběţně s komunikacemi, na které se z této zóny vyjíţdí, jsou před těmito sjezdy 

umístěny dopravní značky P2 – Hlavní pozemní komunikace. Nové dopravní značky            

P2 – hlavní pozemní komunikace jsou umístěny na ulici Hraniční, před sjezdem k restauraci, 

na ulici I.P. Pavlova před sjezdem úseku A a na ulici Vojanova před sjezdem úseku N. Dále  

je tato značka uţita na ulici Čajkovského před sjezdy úseku D a F a na křiţovatce úsekŧ R      

a S s umístěním dodatkové tabulky E 2b – Tvar křiţovatky. Ostatní dopravní značky              

P 2 – Hlavní pozemní komunikace zŧstávají stávající nebo jsou pouze přesunuty z dŧvodu 

umístění nových značek nebo úpravy sjezdŧ a křiţovatek. 

     Jednosměrné komunikace jsou označeny dopravními značkami IP 4b – Jednosměrný 

provoz, z druhé strany jsou označeny značkami B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel. Jedná se   
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o úseky A, B, C, J, L, N a S. Na úsecích B a C jsou zachovány stávající značky                      

IP 4b – Jednosměrný provoz a B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel, pouze na úseku B je značka 

B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel posunuta z dŧvodu úpravy zaoblení. 

     Na ulici Vojanova je na dělících zelených ostrŧvcích (z dŧvodu budoucího umístění 

tramvajové trati) umístěna dopravní značka C 4a – Přikázaný směr objíţdění vpravo.  

     Odstavné a parkovací plochy jsou vyznačeny jen vodorovným dopravním značením.  

Svislou značkou se označují stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově 

postiţené. Jedná se o značku IP 12 + O1 – Vyhrazené parkoviště s označením pro vozidla 

přepravující osoby těţce postiţené nebo těţce pohybově postiţené. Tato značka je vţdy 

opatřena dodatkovou tabulkou E 8d – Úsek platnosti s délkou 3,50 m pro jedno vyhrazené 

stání a 7,00 m pro dvě vyhrazená stání. Dále je na úseku L deset stání vyhrazeno pro „kiss and 

ride“ parkování, tedy stání určená k uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou       

pro vystoupení nebo nastoupení cestujících. V tomto případě je umístění těchto stání 

provedeno z dŧvodu vypravování dětí a studentŧ do základní školy a gymnázia. Zabrání se tak 

shromaţďování vozidel v křiţovatce ulic Čajkovského a Pionýrská, kde bylo prŧzkumem 

zjištěno nadměrné mnoţství zde zastavujících vozidel. Tato stání budou vyhrazena pouze 

v pracovní dny v době od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 14:00, kdy bylo nadměrné 

mnoţství vozidel zaznamenáno. Ostatní denní dobu a o víkendech bude tato plocha slouţit 

jako běţná odstavná a parkovací plocha. Jedno z těchto stání je vyhrazeno pro vozidla 

přepravující osoby těţce pohybově postiţené, protoţe gymnázium je řešenou bezbariérově. 

Označení těchto stání bude provedeno dopravní značkou IP 11a – Parkoviště s dodatkovými 

tabulkami E 12 – Text (K+R, pracovní dny 7:00-8:00 a 12:00-14:00) a E 8d – úsek platnosti 

s délkou 26,00 m.  

     Nově zřízené dopravní značky budou provedeny ve zmenšené velikosti, kromě dopravních 

značek P 4 – Dej přednost v jízdě! a P 6 – Stŧj, dej přednost v jízdě! Budou instalovány        

na samostatný ţárově pozinkovaný sloupek, u značek IP 25a – Zóna s dopravním omezením  

a IP 25b – Konec zóny s dopravním omezením na dva sloupky. Celkový počet nově 

instalovaných značek je 182, jednotlivé značky a jejich počet je uveden v tabulce 29, která    

je součástí přílohy. Dopravní značení, včetně značek stávajících, které budou zachovány, 

posunuty a které budou zrušeny, je zřejmé z výkresŧ dopravního značení.  
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5.4.2 Vodorovné dopravní značení 
 

     Vodorovné dopravní značení je navrţeno podle TP 133 [10]. Na obvodových 

komunikacích (ulice Brněnská, Hraniční, I.P. Pavlova a Vojanova) zŧstane vodorovné 

dopravní značení zachováno, pouze na ulici I.P. Pavlova bude zrušen jeden přechod            

pro chodce, který je podle dnešních poţadavkŧ nevyhovující. Odstranění bude provedeno 

odfrézováním. Nově navrţená vodorovná dopravní značka V 7 – Přechod pro chodce            

je umístěna u sjezdu úseku B, C a křiţovatky ulic Hraniční a Čajkovského (úsek E) spolu 

s vodícím pásem přechodu. Značka V 7 je dále navrţena na ulici Vojanova, a to na třech 

místech, jedna v úseku Q a dvě v úseku O. Dále je v místech stávajících vodorovných značek 

V 13a – Šikmé rovnoběţné čáry (úseky B a C) navrţeno překreslení těchto značek podle 

úpravy komunikací.  

     Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené budou označena 

symbolem V 10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravujíc osobu těţce postiţenou 

nebo těţce pohybově postiţenou. Tento symbol bude proveden nátěrem v bílé barvě. Běţná 

odstavná a parkovací stání budou vyznačena vodorovnou dopravní značkou, v případě 

podélných stání značkou V 10a – Stání podélné, v případě kolmého stání značkou           

V 10b – Stání kolmé a v případě šikmého stání značkou V 10c – stání šikmé. Tyto vodorovné 

značky budou provedeny jinou barvou zámkové dlaţby. 

 

5.5 Odvodnění 
 

     Nově navrţené komunikace i komunikace stávající, u kterých je navrţena oprava,              

a veškeré zpevněné plochy je třeba řádně odvodnit. Odvodnění komunikací je zajištěno 

příčným sklonem 2,50 % a proměnným podélným sklonem. Voda svedená příčným sklonem 

k obrubě u niţší strany komunikace, je podélným sklonem svedená do uličních vpustí. 

Komunikace pro chodce vedené podél komunikací pro motorová vozidla jsou odvodněny 

příčným sklonem 2,00 % směrem ke komunikaci pro motorová vozidla a voda z těchto ploch 

je odvedena do vpustí na komunikacích pro motorová vozidla. Komunikace pro chodce, které 

nejsou vedeny podél komunikací pro motorová vozidla, jsou odvodněny příčným sklonem 

2,00 % a proměnným podélným sklonem. Voda z těchto ploch je svedena na terén, kde         

je přirozeně zasakována. V lokalitě se nachází 70 stávajících uličních vpustí. Vzhledem 

úpravě všech komunikací a návrhu nových komunikací bude třeba stávající vpusti 

rekonstruovat a přesunout a navrhnout nové vpusti. Stávající vpusti jsou napojeny                 



 

71 
 

na kanalizační systém města Olomouce ve správě Moravská Vodárenská, a.s., přesunuté 

vpusti budou na stávající kanalizaci přepojeny a nové vpusti budou nově napojeny. Návrh 

umístění a přesného počtu nových uličních vpustí bude předmětem vyššího stupně projektové 

dokumentace. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch, ze kterých bude voda 

odvedena do uličních vpustí je 50398,00 m2. Jedna uliční vpusť je schopna odvodnit plochu 

400,00 m2, proto celkový předpokládaný počet uličních vpustí je 126. Vzhledem ke stavu 

stávajících uličních vpustí se předpokládá nové vybudování přibliţně 60 uličních vpustí. 

 

5.6 Zábory ploch 
 

Celkový bor ploch varianty 1 byl uveden při srovnání variant v kapitole 4.4. Při podrobném 

rozpracování bylo zjištěno několik nedostatkŧ, jejichţ náprava částečně mění situativní 

umístění komunikací a zpevněných ploch. Těmito změnami se nemění organizace dopravy     

a významně ani zábory ploch. Přesto byly podle finálního návrhu situace zábory ploch 

přepočteny. Komunikace s ţivičným povrchem budou vybudovány nebo opraveny v ploše 

22137 m2, odstavné a parkovací plochy s povrchem ze zámkové dlaţby v ploše 12972 m2       

a komunikace pro chodce s povrchem ze zámkové dlaţby v ploše 22758 m2. Celkový zábor 

ploch výsledné varianty bude tedy 57867 m2 s tím, ţe bude potřeba upravit zeleň v ploše 

36192 m2.  

 

5.7 Konstrukce komunikací a zpevněných ploch 
 

5.7.1 Konstrukce stávajících zpevněných ploch 
 

     Povrch stávajících zpevněných ploch je tvořen v případě komunikací a většiny odstavných 

a parkovacích ploch, i většiny komunikací pro chodce, asfaltovým betonem. Některé odstavné 

a parkovací plochy jsou tvořeny zámkovou dlaţbou, stejně jako komunikace pro chodce. 

Konstrukce těchto ploch lze jen odhadnout, protoţe byly vybudovány v poměrně dávné době 

a ne podle dnešních technických podmínek. Stávající povrch je ve většině případŧ, vzhledem 

k jeho stavu, nekomfortní pro prŧjezd vozidel a naprosto nevhodný pro pohyb osob               

se sníţenou schopností pohybu a orientace. Nerovnosti stávajícího povrchu znemoţňují také 

jeho správné odvodnění. Povrchy všech komunikací budou odstraněny a nahrazeny novým 

povrchem. U odstavných a parkovacích ploch dojde k úplnému odstranění konstrukcí             
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a nahrazení novými konstrukcemi s povrchem ze zámkové dlaţby, stejně jako u komunikací 

pro chodce. U některých komunikací pro motorová vozidla dojde také k úplnému odstranění 

konstrukcí, jedná se úseky N, R a část úseku V, po kterém je předpokládán pohyb velkých 

nákladních vozidel. Ostatní komunikace budou opraveny pouze výměnou krytu,                 

tedy odfrézováním vrstvy v tloušťce 0,10 m a poloţením nového. 

 

5.7.2 Navrhovaná konstrukce komunikací 
 

     Navrhované konstrukce budou bezprašné tvořené ţivičným povrchem, budou lemovány 

betonovým obrubníkem 0,10 m nad hranu komunikace. Při obrubě ve výšce hrany 

komunikace bude provedena betonová přídlaţba. Obrubníky i přídlaţba budou umístěny      

do betonového loţe. Po odfrézování všech úsekŧ, ve kterých je navrţena pouze oprava 

povrchu, bude tato vrstva nahrazena vrstvou asfaltového betonu ACP 16+ tloušťky 0,06 m     

a na tuto vrstvu vrstvou asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 0,04 m. Ostatní komunikace, 

vybudované na nově vzniklé pláni, budou mít povrch tvořen rovněţ asfaltobetonem vrstvou 

ACP 16+ v tlouště 0,07 m a na ní obrusnou vrstvou ACO 11 v tloušťce 0,04 m. Pod podkladní 

asfaltobetonovou vrstvou bude provedena vrstva štěrkodrti ŠDA v tloušťce 0,15 m, která bude 

leţet na vrstvě štěrkodrti ŠDB v tloušťce 0,15 m. Celková tloušťka skladby těchto komunikací 

bude 0,41 m. Tato konstrukce je navrţena podle katalogového listu TP 170 [11] a vyhovuje 

třídě dopravního zatíţení V. Označení této konstrukce je D1 – N – 2, TDZ V. Úsek R a část 

úseku V budou tvořeny konstrukcí pro větší dopravní zatíţení, protoţe se zde předpokládá 

pohyb velkých nákladních vozidel obsluhujících nákupní středisko. Povrch těchto úsekŧ bude 

tvořen třemi asfaltobetonovými vrstvami, a to ACP 16+ v tloušťce 0,05 m, na ní vrstva     

ACL 16+ v tloušťce 0,06 m a na ní vrstva ACO 11 v tloušťce 0,04 m. Pod podkladní 

asfaltobetonovou vrstvou bude provedena vrstva štěrkodrti ŠDA v tloušťce 0,15 m a druhá 

vrstva ŠDA v tloušťce 0,15 m. Tato konstrukce je navrţena podle katalogového listu             

TP 170 [11] a vyhovuje třídě dopravního zatíţení IV. Označení této konstrukce je D1 – N – 2, 

TDZ IV. Pod těmito konstrukcemi bude zemní pláň upravena do příčného sklonu 3,00 %    

pro správné odvodnění. Zemní pláň musí mít deformační modul Edef minimální hodnoty       

45 MPa. Pokud bude při prŧzkumu zjištěn niţší deformační modul, musí být zemní pláň 

upravena například vápennou stabilizací.  
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Skladba: 

Tabulka 21: Skladba konstrukce komunikací pro TDZ V 

1. ASFALTOBETON ACO 11 40 mm 

2. ASFALTOBETON ACP 16+ 70 mm 

3. ŠTĚRKODRŤ A  ŠDA 150 mm 

4. ŠTĚRKODRŤ B ŠDB 150 mm 

 CELKEM  410 mm 

 

 

Tabulka 22: Skladba konstrukce komunikací pro TDZ IV 

1. ASFALTOBETON ACO 11 40 mm 

2. ASFALTOBETON ACP 16+ 60 mm 

3. ASFALTOBETON ACP 16+ 50 mm 

4. ŠTĚRKODRŤ A  ŠDA 150 mm 

5. ŠTĚRKODRŤ A ŠDA 150 mm 

 CELKEM  450 mm 

 

5.7.3 Navrhovaná konstrukce odstavných a parkovacích ploch 
 

     Povrch nově navrhovaných odstavných a parkovacích ploch bude tvořen zámkovou 

dlaţbou tloušťky 0,08 m v přírodní barvě. Vodorovné dopravní značení oddělující jednotlivá 

stání bude provedeno jinou barvou zámkové dlaţby. Oddělení odstavných a parkovacích 

ploch ze zámkové dlaţby od vozovky s ţivičným povrchem bude provedeno betonovou 

přídlaţbou uloţenou do betonového loţe. Zámková dlaţba bude uloţena na pískovém loţi 

tloušťky 0,04 m. Pod ní bude vybudována vrstva štěrkodrti ŠDB tloušťky 0,20 m. Celková 

tloušťka této konstrukce je 0,32 m. Tato konstrukce je navrţena podle katalogového listu     

TP 170 [11] a vyhovuje třídě dopravního zatíţení O. Označení této konstrukce je D2 – D – 1, 

TDZ O. Pod touto konstrukcí bude zemní pláň upravena do příčného sklonu 3,00 %            

pro správné odvodnění. Zemní pláň musí mít deformační modul Edef minimální hodnoty       

30 MPa. Pokud bude při prŧzkumu zjištěn niţší deformační modul, musí být zemní pláň 

upravena například vápennou stabilizací.  

 

Skladba: 

Tabulka 23: Skladba konstrukce odstavných a parkovacích ploch 

1. ZÁMKOVÁ DLAŢBA DL 80 mm 

2. PÍSKOVÉ LOŢE L 40 mm 

3. ŠTĚRKODRŤ B  ŠDB 200 mm 

 CELKEM  320 mm 
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5.7.4 Navrhovaná konstrukce komunikací pro chodce 
 

     Povrch navrhovaných komunikací pro chodce bude tvořen zámkovou dlaţbou tloušťky 

0,06 m v přírodní barvě. Hmatové úpravy ve formě varovných a signálních pásŧ budou 

tvořeny reliéfní zámkovou dlaţbou v červené barvě s pravidelnými výstupky. Komunikace 

pro chodce budou od komunikací pro motorová vozidla a odstavných a parkovacích ploch 

odděleny převýšeným obrubníkem stejného typu jako obrubníky komunikací pro motorová 

vozidla. Přirozenou vodící linii pro osoby nevidomé a slabozraké bude tvořit parkový 

obrubník s výškou 0,06 m nad hranu komunikace pro chodce. Obrubník bude proveden        

na straně zeleně a bude uloţen do betonového loţe. Zámková dlaţba bude uloţena                

na pískovém loţi tloušťky 0,03 m. Pod ním bude vrstva štěrkodrti ŠDB tloušťky 0,15 m. 

Celková tloušťka této konstrukce je 0,24 m. Tato konstrukce je navrţena podle katalogového 

listu  TP 170 [11] a vyhovuje třídě dopravního zatíţení CH. Označení této konstrukce            

je      D2 – D – 1, TDZ CH. Pod touto konstrukcí bude zemní pláň upravena do příčného 

sklonu 3,00 % pro správné odvodnění. Zemní pláň musí mít deformační modul Edef minimální 

hodnoty 30 MPa. Pokud bude při prŧzkumu zjištěn niţší deformační modul, musí být zemní 

pláň upravena například vápennou stabilizací.  

 

Skladba: 

Tabulka 24: Skladba konstrukce komunikací pro chodce 

1. ZÁMKOVÁ DLAŢBA DL 60 mm 

2. PÍSKOVÉ LOŢE L 30 mm 

3. ŠTĚRKODRŤ B  ŠDB 150 mm 

 CELKEM  240 mm 

 

5.7.5 Navrhovaná konstrukce kontejnerových stání 
 

     Navrhovaná kontejnerová stání budou tvořena zámkovou dlaţbou stejného typu jako 

komunikace pro chodce bez reliéfní dlaţba v jedné barvě, a to v barvě přírodní. Konstrukce 

těchto zpevněných ploch mají stejnou skladbu jako komunikace pro chodce. Dostupnost       

ke kontejnerovým stáním je umoţněna přes sníţený obrubník. Mnoţství kontejnerŧ bude 

přiměřené k mnoţství současných kontejnerŧ. Rozmístěný kontejnerových stání je zřejmé 

z výkresŧ situace výsledné varianty, které jsou součástí výkresové dokumentace. 
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5.8 Inženýrské sítě 
 

     Vedení stávajících inţenýrských sítí je zřejmé z podstatných výkresŧ situací. V řešené 

lokalitě se nachází podzemní vedení elektrické energie nízkého i vysokého napětí ve správě 

ČEZ Distribuce a.s., optické a metalické podzemní telekomunikační vedení ve správě RIO 

Media, a.s., podzemní telekomunikační vedení ve správě Telefónica Czech Republic, a.s., 

vodovodní a kanalizační vedení ve správě Moravská vodárenská, a.s., kabel světelného 

signalizačního zařízení, kabel veřejného osvětlení a teplovodní vedení ve správě Dalkia Česká 

republika, a.s. Tyto inţenýrské sítě mají svá ochranná pásma a vyţadují ochranu                   

při stavebních úpravách v jejich blízkosti.  

 

Ochranná pásma inţenýrských sítí: 

Tabulka 25: Ochranná pásma inţenýrských sítí 

INŢENÝRSKÁ SÍŤ PROVEDENÍ OCHRANNÉ PÁSMO 

VYSOKÉ NAPĚTÍ KABEL 3 m NA OBĚ STRANY OD KRAJNÍHO 

VODIČE 

NÍZKÉ NAPĚTÍ + 
KABEL VO A SSZ 

KABEL 1 m NA OBĚ STRANY OD KRAJNÍHO 
VODIČE 

TELEKOMUNIKACE KABEL 1,5 m NA OBĚ STRANY OD 
KRAJNÍHO VODIČE 

VODOVOD POTRUBÍ DO DN 500 1,5 m NA OBĚ STRANY OD VNĚJŠÍHO 
LÍCE POTRUBÍ 

KANALIZACE POTRUBÍ DO DN 500 1,5 m NA OBĚ STRANY OD VNĚJŠÍHO 
LÍCE POTRUBÍ 

KANALIZACE POTRUBÍ NAD DN 500 2,5 M NA OBĚ STRANY OD 

VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ  

TEPLOVOD POTRUBÍ 2,5 m NA OBĚ STRANY OD VNĚJŠÍHO 
LÍCE POTRUBÍ 

 
 

     Veškeré inţenýrské sítě, do jejichţ ochranných pásem navrhovaná stavba zasahuje, budou 

chráněny podle poţadavkŧ jejích správcŧ. Kabelové vedení pod nově navrhovanými 

komunikacemi a zpevněnými plochami bude chráněno plastovými chráničkami, v případě 

poţadavkŧ správce zabetonovanými. V případech nově navrhovaných obrubníkŧ vedených 

nad vedením inţenýrských sítí budou tyto sítě přeloţeny, zejména v případě umístění poklopŧ 

kanalizačních nebo teplovodních šachet a vodovodních šoupátek. Tyto změny ve vedení 

inţenýrských sítí budou řešeny ve vyšším stupni projektové dokumentace. 
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5.9 Úprava zeleně 
 

     Vybudováním komunikací, odstavných a parkovacích ploch a komunikací pro chodce 

dojde k značnému zásahu do stávající zeleně. Návrh počítá s kácením 354 stromŧ, ve většině 

případŧ nakaţených škŧdci a ve špatném zdravotním stavu. Částečně se zde vyskytují druhy 

nevhodných dřevin vykazující alergeny a jsou zastoupeny i alochtonní (pro danou oblast 

nepŧvodní) druhy. Nová výsadba v počtu odpovídajícím počtu kácených stromŧ a mýcených 

keřŧ bude tvořena výhradně autochtonními (pro danou oblast pŧvodními) stromy jako jsou 

buky, duby, jilmy, sekvoje, platany, atd. Z těchto autochtonních dřevin budou při dalším 

řízení vybrány takové, které mají nejkratší období alergenních účinkŧ.  Dřeviny cizího 

charakteru budou pouţity pouze pro výsadbu okrasného parkového charakteru. Výsadba bude 

provedena mimo ochranná pásma inţenýrských sítí a zároveň bude respektovat rozhledové 

poměry v blízkosti sjezdŧ, křiţovatek apod.  

     Nová výsadba bude mít blahodárný vliv na ţivotní prostředí v řešené lokalitě. Budou 

odstraněny dřeviny nakaţené škŧdci a ve špatném zdravotním stavu, které jsou z hlediska 

rozhledových poměrŧ i umístění komunikací špatně umístěny. Nahrazeny budou dřevinami 

s přirozeným pŧvodem v této oblasti, navíc takovými, které mají menší vliv na alergiky a mají 

kratší období alergenních účinkŧ. Nové dřeviny budou v jednotlivých sektorech umístěny 

v počtu odstraňovaných dřevin, umístění bude řešeno alejemi a uspořádáním tak,                

aby zmenšovaly vizuální dopad řešení stavby na obyvatele lokality.  
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6 Závěr 
 

     V řešené lokalitě dojde k navýšení počtu odstavných a parkovacích stání v takovém 

rozsahu, který ukazuje prognóza pro rok 2038 podle mnou provedeného prŧzkumu.              

Při návrhu jsem dodrţel počet stání, který výrazně navyšuje stávající stav. S tím souvisí 

vybudování nových komunikací, které jsem se snaţil umístit tak, aby dopad na stávající 

poměry byl co nejmenší. Komunikace pro chodce jsem z většiny případŧ zachoval, pouze      

je v návrhu varianty řešeno jejich přebudování pro bezbariérové uţívání a vytvoření nových 

podle stezek vyšlapaných do zeleně. Nově navrţené komunikace pro chodce navíc respektují 

pohodlný přístup k bytovým domŧm a parkovacím plochám, zároveň umoţňují bezpečný       

a plynulý pohyb chodcŧ se spojením předpokládaných cílŧ bez oklik. Celá lokalita je řešena 

jako zóna Tempo 30. Návrh uvaţuje s úpravami pro bezpečný a přehledný pohyb osob          

se sníţenou schopností pohybu a orientace.  

     Základním cílem práce bylo navýšení počtu odstavných a parkovacích stání v řešené 

lokalitě. Zároveň bylo potřeba upravit organizaci dopravy tak, aby byla co nejbezpečnější, 

nedocházelo ke zbytečným kongescím, a aby zde byl umoţněn bezpečný a plynulý pohyb 

chodcŧ. Dále zde byl poţadavek na dopravní zklidnění, které je zajištěno návrhem zóny 

Tempo 30, kde nejvyšší dovolená rychlost je 30 km/h. Kvŧli případným neukázněným 

řidičŧm, kteří nevykazují ochotu dodrţovat povolenou rychlost, je zajištěn pomalý prŧjezd 

úzkými komunikacemi, šikanami a oblouky malých poloměrŧ. Znemoţnění vjezdu 

motorových vozidel na komunikace pro chodce je zajištěno převýšenými obrubníky.  

     Částečně je také oddělen pohyb nákladní dopravy, ve formě dopravní obsluhy nákupního 

střediska, od pohybu osobních vozidel a chodcŧ. Oddělení je řešeno odklonem komunikací 

okolo nákupního centra tak, aby obsluhující nákladní vozidla nebránila osobní dopravě.  

     Při porovnání se současným stavem řešení statické dopravy a organizaci dopravy v řešené 

lokalitě jsem došel k závěru, ţe řešením podle mého návrhu dojde k výraznému zlepšení 

situace, a to jak z hlediska počtu odstavných a parkovacích stání, tak z hlediska organizace, 

bezpečnosti a plynulosti dopravy.  
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8 Přílohy 
 

8.1 Návrh typu vozidla a rozměry stání 
 

     Navrhované odstavné a parkovací plochy mají zajistit odstavování a parkování osobním 

vozidlŧm obyvatelŧ a jejich návštěvníkŧ v řešené lokalitě. Navíc je zde mnoho staveb 

občanské vybavenosti, které také potřebují parkovací stání a stání pro lehká uţitková vozidla, 

která byla prŧzkumem zjištěna. Většina odstavných a parkovacích stání je tedy navrţena     

pro osobní vozidla, 13 z těchto stání je navrţeno pro lehká uţitková vozidla. Rozměry těchto 

vozidel uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 26: Základní rozměry vozidel, ČSN 73 6056 [1] 

 

 

     Ve variantních návrzích je pouţito podélného, kolmého i šikmého zpŧsobu řazení            

při odstavování a parkování vozidel. U parkovacích stání pro lehká uţitková vozidla              

je pouţito pouze kolmého stání. Všechna podélná stání jsou navrţena na umístění vozidla 

couváním. Kolmá a šikmá stání včetně stání pro lehká uţitková vozidla jsou navrţena na 

umístění vozidla jízdou vpřed jedním obloukem. 

 
 



 

80 
 

Tabulka 27: Rozměry stání při podélném řazení, ČSN 73 6056 [1] 

 

 

Tabulka 28: Rozměry stání při kolmém a šikmém řazení, ČSN 73 6056 [1] 
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8.2 Použité dopravní značení 
 

     Pouţité dopravní značení je popsáno v kapitole 5.4. Jednotlivé nově instalované svislé 

dopravní značky včetně jejich počtu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 29: Počet nově instalovaných svislých dopravních značek 

DOPRAVNÍ ZNAČKA NÁZEV POČET 

B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel 8 ks 

C 3a Přikázaný směr jízdy zde vpravo 5 ks 

C 4a Přikázaný směr objíţdění vpravo 6 ks 

E 2b Tvar křiţovatky 3 ks 

E 2d Tvar dvou křiţovatek 1 ks 

E 8d Úsek platnosti 47 ks 

E 12 Text 1 ks 

IP 10a Slepá pozemní komunikace 1 ks 

IP 11a Parkoviště 1 ks 

IP 12 + O1 Vyhrazené parkoviště 46 ks 

IP 25a Zóna s dopravním omezením 7 ks 

IP 25b Konec zóny s dopravním omezením 8 ks 

IP 4b Jednosměrný provoz 8 ks 

IP 6 Přechod pro chodce 12 ks 

P 2 Hlavní pozemní komunikace 12 ks 

P 6 Stŧj, dej přednost v jízdě! 17 ks 

CELKEM    183 ks 

 

8.3 Záznam z průzkumu 
 

     Prŧběh prŧzkumu statické dopravy je popsán v kapitole 3.1. V následující příloze              

je zaznamenáno odstavování a parkování vozidel v době 16:30 – 20:30 hodin, 24. června 

2013. Záznam z prŧzkumu byl proveden ručně a v této příloze je uvedena kopie skutečného 

záznamu z prŧzkumu. Prŧzkum byl rozdělen do čtyř sektorŧ, stejně jako je tomu u celé této 

práce. Prováděl ho autor práce osobně. V době prŧzkumu bylo počasí v dané lokalitě zataţené 

aţ deštivé.  

     Záznam z prŧzkumu vyjadřuje stávající stav odstavování a parkování (krátkodobého          

i dlouhodobého) ve špičkové době. Za tuto dobu se povaţuje doba, kdy obyvatelé oblasti 

přijíţdějí z práce do svých domovŧ. Jedná se o dobu, kdy je největší poptávka po odstavných 

a parkovacích plochách. Prŧzkum probíhal v prŧběhu celého dne, kdy byla zjištěna poptávka 

po parkovacích stáních v okolí školy v době před začátkem výuky a po jejím skončení.     
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Tato poptávka byla zaznamenána a zakomponována do návrhu. Následující příloha 

znázorňuje pouze záznam z prŧzkumu ve výše uvedené době a je označena vzhledem           

ke své rozsáhlosti jako jedna tabulka. 

Tabulka 30: Záznam prŧzkumu statické dopravy 
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