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cyklostezky k obchodnímu centru Glóbus, návrh nových a rekonstrukce stávajících 

komunikací pro automobilovou dopravu. Varianty zohledňují současnou organizaci dopravy 

na sídlišti a snaží se ji optimalizovat pomocí vytvoření jednosměrných komunikací. Při 

návrzích variant byl zohledněn současný stav komunikací a zástavby a byla snaha vytvořit 

nové plochy a komunikace tak, aby rozsah prací na přestavbu byl co nejmenší. Současný stav 

počtu parkovacích a odstavných stání na sídlišti a v jeho okolí je nevyhovující. Diplomová 

práce obsahuje multikriteriální zhodnocení variant, jehož výstupem je výběr nejvhodnější 

varianty. Dle tohoto výběru je považována nejvhodnější varianta C, která je dále 
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Annotation (English): 

 The aim of my thesis is to develop three outlines of static traffic solution and traffic 

arrangements within dense residental area Norská in Olomouc. Each design comes up with a 

layout of new parking and utility spaces (along with adjustment of the current situation), 
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built so that the extent of construction works is as small as possible. Present number of 
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thesis contains multi-criterial evaluation of all the layouts, and as its result, the most 
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text is 101, number of drawings is 15. 

 



   
 

Klíčová slova (česky) 

 

Komunikace, komunikace pro chodce, odstavování, Olomouc, organizace dopravy, 

parkování, zklidnění dopravy 

 

 

Keywords (English) 

  

Communication, pavements, immobilization, Olomouc, traffic set-up, parking, traffic calming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Obsah diplomové práce 

 

Obsah diplomové práce ..........................................................................................................7 

Seznam použitého značení ......................................................................................................9 

1 Úvod ............................................................................................................................. 11 

1.1 Cíl diplomové práce ............................................................................................... 11 

1.2 Charakteristika statutárního města Olomouce ......................................................... 12 

2 Umístění a stávající stav sídliště Norská a jeho okolí .................................................... 15 

2.1 Umístění sídliště Norská a jeho okolí ...................................................................... 15 

2.2 Souhrnný popis stávajícího stavu sídliště Norská a jeho okolí ................................. 16 

2.2.1 Bližší popis sektoru 1 ...................................................................................... 17 

2.2.2 Bližší popis sektoru 2 ...................................................................................... 18 

2.2.3 Bližší popis sektoru 3 ...................................................................................... 20 

3 Výpočet potřebného počtu parkovacích a odstavných stání podle metodiky ČSN 73 6110 
[4] včetně změny Z1 [5] ....................................................................................................... 22 

4 Průzkum a jeho vyhodnocení ........................................................................................ 30 

4.1 Průzkum sektoru 1 .................................................................................................. 32 

4.2 Průzkum sektoru 2 .................................................................................................. 35 

4.3 Průzkum sektoru 3 .................................................................................................. 38 

5 Vyhodnocení výsledků počtu parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 [4] se 
změnou Z1 [5] a prognózy dopravního průzkumu za 25 let ................................................... 41 

6 Popis variant ................................................................................................................. 42 

6.1 Popis varianty A ..................................................................................................... 43 

6.2 Popis varianty B ..................................................................................................... 46 

6.2.1 Bližší popis SO1 .............................................................................................. 49 

6.2.2 Bližší popis APS ............................................................................................. 50 

6.3 Popis varianty C ..................................................................................................... 54 

6.4 Bilance počtu stání pro současný stav a varianty A, B, C ........................................ 56 

7 Multikriteriální vyhodnocení variant a výběr nejvhodnější ............................................ 58 

7.1 Hodnotící parametry ............................................................................................... 58 

7.1.1 Rozsah prací .................................................................................................... 58 

7.1.2 Obslužnost ...................................................................................................... 59 

7.1.3 Negativní dopady ............................................................................................ 60 

7.1.4 Zábor ploch ..................................................................................................... 61 



8 
 

7.1.5 Finanční náročnost .......................................................................................... 61 

7.1.6 Rušení zeleně .................................................................................................. 65 

7.1.7 Časový faktor parkování .................................................................................. 66 

7.2 Výběr nejvhodnější varianty ................................................................................... 67 

8 Podrobné zpracování varianty ....................................................................................... 67 

8.1 Základní informace o dotčených parcelách ............................................................. 70 

8.2 Bezbariérový přístup a opatření pro OSSO a OSSP ................................................ 71 

8.3 Konstrukce zpevněných ploch ................................................................................ 72 

8.3.1 Konstrukce komunikací ................................................................................... 72 

8.3.2 Konstrukce parkovacích a odstavných ploch.................................................... 73 

8.3.3 Konstrukce komunikací pro chodce ................................................................. 74 

8.3.4 Konstrukce vjezdů k nemovitostem ................................................................. 74 

8.4 Odvodnění .............................................................................................................. 75 

8.5 Rozhledové poměry ................................................................................................ 76 

8.5.1 Rozhledový trojúhelník křižovatky pro uspořádáním A ................................... 76 

8.5.2 Rozhledový trojúhelník sjezdu ........................................................................ 77 

8.5.3 Rozhledový trojúhelník samostatného sjezdu ................................................... 78 

8.6 Svislé a vodorovné dopravní značení ...................................................................... 79 

8.7 Svislé dopravní značení .......................................................................................... 79 

8.8 Vodorovné dopravní značení .................................................................................. 82 

8.9 Ověření průjezdu .................................................................................................... 82 

8.10 Ochranná pásma ..................................................................................................... 83 

9 Závěr ............................................................................................................................ 84 

10 Seznam použitých pramenů .......................................................................................... 86 

11 Přílohy .......................................................................................................................... 88 

11.1 Návrh vozidla a rozměrů stání ................................................................................ 88 

11.2 Sčítací listy dopravního průzkumu .......................................................................... 89 

11.3 Fotodokumentace ................................................................................................... 96 

12 Seznam obrázků ............................................................................................................ 98 

13 Seznam tabulek ............................................................................................................. 99 

14 Seznam výkresů .......................................................................................................... 101 

 

 

 

 



9 
 

Seznam použitého značení 

 

A   - Uspořádání křižovatky STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ 

AC  - Průměrná doba čekání na příjezd spoje 

AD  - Index dostupnosti 

AF  - Měrná frekvence spojů 

AN  - Součinitel nástupní doby 

AS  - Součinitel spolehlivosti 

AZ  - Doba docházky na zastávku v minutách 

ACO 11 - Asfaltový beton 

ACP 16+ - Obalované kamenivo 

APS  - Automatický parkovací systém 

ASP  - Spojovací postřik 

ČUZK  - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DL  - Dlažba 

ETS200S - Jednotka vzdálených vstupů a výstupů 

IK  - Identifikační karta 

I.S.  - Inženýrské sítě 

K38 - Přepočtový koeficient pro určení bilance poptávky po parkovacích stáních 

v roce 2038 

K+R  - Stání typu KISS AND RIDE 

Mh  - Množství zaparkovaných vozidel v průměrné hodině  

Mi,h  - Množství zaparkovaných vozidel v i-té hodině 

N  - Celkový počet stání 
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OSSO  - Osoby se sníženou schopností orientace 

OSSP  - Osoby se sníženou schopností pohybu 
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Po  - Základní počet parkovacích stání 

ŠDA,B  - Štěrkodrť  
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SSI  - Poziční karka 

SSZ  - Světelné signalizační zařízení 



10 
 

SPZ  - Státní poznávací značka 
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VAR  - Varianta 
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1 Úvod 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je vypracování návrhů řešení statické dopravy a organizace 

dopravy v sídlišti Norská v Olomouci. Návrhy budou zohledňovat plynulost a bezpečnost 

dopravy dynamické i statické. Návrhy budou dále eliminovat disproporce mezi současnou 

nabídkou a poptávkou parkovacích a odstavných míst a budou řešit výhledové trendy tohoto 

vztahu na základě vývoje automobilizace a intenzit dopravy. Nově navrhnuté varianty by měli 

brát v úvahu ochranu obyvatel sídliště Norská a jejich přilehlých částí, které jsou součástí 

řešení diplomové práce, před negativními vlivy parkování nákladních vozidel a vozidel 

parkujících na zelených a jiných plochách, které v současnosti primárně neslouží těmto 

účelům. 

Diplomová práce bude zpracována ve třech variantách, které budou následně 

zhodnoceny multikriteriálním hodnocením, a na základě tohoto hodnocení bude vybrána 

nejvhodnější z nich, která bude dále rozpracována v rozsahu studie. 

Varianta A řeší návrh nových parkovacích a odstavných stání na terénu, přičemž se 

snaží vytvořit nové komunikace, které by zvýšili počet spojení uvnitř sídliště. Tyto nové 

komunikace uvnitř sídliště vedou ke zkrácení dojezdových vzdáleností a optimalizují 

docházkové vzdálenosti na sídlišti. Toto propojení sídliště by zejména pomohlo řešit situaci 

před mateřskou školou a základní školou s družinou, kde je v ranních hodinách razantní nárůst 

intenzit dopravy. Varianta A navrhuje napojení sídliště na okružní křižovatku u obchodního 

centra Glóbus a navrhuje jednosměrný provoz na ulici Rumunská, který by vedl ke zlepšení 

nabídky stání před družinou a obytnou zástavbou v této ulici. 

Varianta B řeší návrh parkovacích a odstavných stání z části v parkovacích objektech a 

z části na terénu. V této variantě je navrhnut jeden samoobslužný parkovací dům a tři 

automatické parkovací domy. Dva z těchto automatických parkovacích domů jsou totožné. 

Spojení návrhů parkovacích a odstavných stání v parkovacích domech a na terénu vede ke 

snížení nároků na zábor zeleně uvnitř sídliště, ovšem vybudování těchto objektů je značně 

finančně náročné. Je třeba také uvážit negativní vliv z doby parkování v automatických 

parkovacích domech. Varianta B navrhuje napojení sídliště na okružní křižovatku u 

obchodního centra Glóbus a nikterak nezasahuje do stávající organizace dopravy na sídlišti. 



12 
 

Varianta C řeší návrh parkovacích a odstavných stání primárně podél rekonstruovaných 

ulic v kolmém řazení. Při jejím návrhu byl brán zřetel na ekonomiku návrhů a co nejmenší 

rozsah záboru nových ploch. Varianta C kvůli svému charakteru, který primárně řeší rozšíření 

komunikaci, značně zasahuje do stávajících alejí stromů, což negativně ovlivňuje jejich 

nutnost vykácení. Varianta C jako jediná nenavrhuje napojení na okružní křižovatku u 

obchodního centra Glóbus. Navrhuje jednosměrný provoz na ulici Rumunská, který by vedl 

ke zlepšení nabídky stání před družinou a obytnou zástavbou v této ulici. 

  

 Základní cíle lze shrnout do několika bodů: 

   

  Určení výhledového počtu parkovacích a odstavných stání 

  Zjištění dopravní situace uvnitř řešené lokality  

  Návrh potřebných ploch pro statickou dopravu 

  Návrh komunikací pro automobilovou dopravu 

  Návrh komunikací pro chodce a průtah cyklostezky 

  Návrh dopravního značení 

  Posouzení rozhledů a průjezdů 

  

1.2 Charakteristika statutárního města Olomouce 

 

Olomouc jako šesté největší město České republiky má bohatou historii sahající až do 

pravěku. První zmínky o osídlení území okolo Olomouce se datují až do neolitu, což je zhruba 

4 000 let př. n. l., kdy bylo osídleno Václavské a Petrské návrší [22]. V současnosti má 

Olomouc rozlohu 103,33 km2 a 100 043 obyvatel (ke dni 26. března 2011) [23]. Olomouc je 

moravskou metropolí, která se nachází zhruba 80 km severovýchodně od Brna, 60 km 

severozápadně od Zlína a 90 km jihozápadně od Ostravy. Olomouc je významnou dopravní 

křižovatkou České republiky. Prochází přes ni dva železniční koridory a rovněž slouží jako 

významná křižovatka silniční dopravy. V Olomouci dochází k soutoku řek Moravy a Bystřice. 

Dále k soutoku Moravy a Mlýnského potoka, který protéká Bezručovými sady. 
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Obrázek 1: Poloha města Olomouce [18] 

 

První zmínky o Olomouci sahají až do pravěku, avšak razantního postavení dosáhla 

v průběhu středověku, kdy bojovala s Brnem o postavení správního centra Moravy. 

Prapočátek tohoto sporu je datován v závěti českého vévody Břetislava I., který v této závěti 

rozdělil Moravu a odkázal severovýchodní část Moravy se sídlem v Olomouci svému synovi 

Vratislavovi. V Olomouci a Brně začal ve 13. století taktéž působit zemský soud 

s celozemským charakterem, který vznikl sjednocením provinčních soudu. Důležitost obou 

měst posiloval spor o hlavní město Moravy. Na straně Brna stál král a později císař Karel 

Lucemburský. Formální postavení hlavního města si utvrzovala Olomouc díky sídla 

moravského biskupa, toto postavení si pravidelně nechávala potvrzovat od panovníků. 

Knížecí dvůr Olomouce se stal střediskem kultury a umění. Olomouc byla sídlem jediné 

moravské university, na které byl roku 1578 založen zvláštní papežský seminář Collegium 

nordicum, na kterém se vzdělávali kněží z celé střední a severní Evropy. V období třicetileté 

války Brno zastínilo Olomouc jak po stránce politické, tak po stránce vojenské. Roku 1642 se 

Olomouc vzdala švédským vojskům a na dalších osm let se odmlčela. Po těchto letech byla 

Olomouc vydrancována a vylidněná. Brno bylo ke konci třicetileté války jediné moravské 

město, které bylo schopno Švédům odolávat. Roku 1782 učinil tomuto moravskému sporu 

konec císař Josef II., který uznal nárok na označení hlavního města Brnu, které zažilo 

v následujících desetiletích velký hospodářský rozmach a Olomouc zastínilo. Olomouc 
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neoficiálně používala titul hlavního města ještě ve 20. století [22]. V současnosti je Olomouc 

druhá nejrozsáhlejší památková rezervace České republiky představující kulturní, sportovní a 

společenské centrum Moravy [21]. 

 

Vývoj bytového fondu Olomouce po druhé světové válce byl obdobný jako v ostatních 

městech tehdejšího Československa. Snaha posílení průmyslové základny korespondovala s 

požadavky na bydlení, neboť jejich poptávka značně rostla. Výstavba domů na sídlišti Norská 

a jeho okolí proběhla v letech 1947 - 1951 v rámci I. pětiletek. Domy měli primárně sloužit 

k bydlení pracovníků rozvíjejícího tuzemského průmyslu [17]. 

 

 

Obrázek 2: Starý a nový Erb města Olomouce [22] 
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2 Umístění a stávající stav sídliště Norská a jeho okolí 

 

2.1 Umístění sídliště Norská a jeho okolí 

 

Sídliště a jeho okolí je situováno v severozápadní části katastru města ve čtvrti 

Neředín poblíž tamního hřbitova. Lokalita je ohraničena ze severní strany ulici Generála Píky, 

z východní strany ulicí Pražská, z jižní strany třídou Míru a ze západní strany hřbitovem 

v Neředíně. Lokalitu tvoří ulice Politických vězňů, ulice Generála Píky, ulice Norská, ulice 

Rumunská, ulice Helsinská a ulice Čechova. Součástí lokality je také ve východní části 

jednosměrná ulice Pražská. 

 

 

Obrázek 3: Poloha sídliště Norská a jeho okolí [18] 

 

 Ulice Generála Píky prošla nedávno rekonstrukcí v důsledku výstavby nových 

bytových domů na severní straně ulice. Součástí rekonstrukce byla taktéž kanalizační síť, síť 

veřejného osvětlení a nová zeleň. Návrhy variant řešení statické dopravy a organizace 

dopravy zasahují do současného stavu ulice Generála Píky pouze od západní části ulice ke 

křižovatce s větví ulice Norská. 
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2.2 Souhrnný popis stávajícího stavu sídliště Norská a jeho okolí             

 

Sídliště Norská bylo vybudováno v letech 1947 - 1951 v rámci I. pětiletek. Domy měli 

primárně sloužit k bydlení pracovníků rozvíjejícího se tuzemského průmyslu.  

Lokalitu ovšem netvoří pouze šestnáct obytných domů spadající k sídlišti Norská, ale 

tvoří ji také komplex panelových domů v severozápadní části na ulici Politických vězňů a 

komplex dvou panelových domů v jižní části téže ulice. Jejich součástí je restaurační zařízení 

Avion.  

Dále řešená lokalita zahrnuje ulici Generála Píky s pěti obytnými vícepodlažními 

domy v jihozápadní části ulice, dva panelové domy ne severní straně centrální části ulice a 

šest činžovních domů na jihovýchodní části téže ulice. Kvůli nedávné výstavbě nových 

obytných domů, do řešené lokality nespadají všechny objekty na této ulici. V rámci řešení 

variant se nebude stavebně zasahovat do části ulice obsluhující novostavby.  

Lokalita pokračuje směrem na jih od křižovatky ulic Rumunská a Generála Píky, kde 

jsou po obou stranách ulice Rumunská umístěny garáže. Ulice Rumunská pokračuje dále na 

jih ke křižovatce s ulicí Helsinská. V této části ulice Rumunská je umístěno pět bytových 

domů na východní části. Na západní části směrem ze severu je jedna rodinná vila a v jižní 

části družina spadající k základní škole na ulici Helsinská.  

Do řešené lokality spadá ulice Helsinská, na které je mimo čtyřech obytných domů 

také základní a mateřská škola. Na jižní straně v západní části ulice Helsinská je přípojka 

obsluhující patnáct garáží. Východně za touto přípojkou je rovněž na jižní straně ulice 

křižovatka s ulicí Čechova.  

Ulice Čechova spojující ulice Helsinská a třídu Míru je dopravně strategická, protože 

slouží příjezdů rodičů s žáky k oběma školám primárně v ranních hodinách. Na této ulici je po 

obou stranách blok obytných domů. 

Jednosměrná větev ulice Pražská tvoří východní hranici řešené lokality. Jsou na ní 

situovány tři bloky řadových domů. 

 Jižní hranici tvoří severní strana třídy Míru s pěti bytovými domy a jednou bytovou 

vilou.  Na této straně ulice se nachází rovněž restaurační zařízení. Křížení s ulicí Norská 

ukončuje úsek třídy Míru spadající do řešené lokality. 

Sídliště Norská a jeho okolí je obsluhováno tramvajovými a autobusovými linkami 

městské veřejné dopravy. Je obsluhováno zastávkami Pražská, U Kovárny, Hřbitovy a 
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Erenburgova. Zastávka u obchodního centra Glóbus není po poradě se zástupcem odboru 

koncepce a rozvoje města Olomouce panem Ing. Martinem Luňáčkem uvažována. 

Pro přehlednější popis byla řešená lokalita rozdělená do tří sektorů. 

 

2.2.1 Bližší popis sektoru 1 
 

Sektor 1 je tvořen ulicí Politických vězňů a jihozápadní části ulice Generála Píky. 

 V severní části ulice Politických vězňů je blok panelových domů se šesti vchody a 

osmi podlažími. Celkový počet bytů v tomto bloku je 144. Před tímto blokem panelových 

domů se nachází parkovací a odstavná plocha - POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1 s celkovou 

kapacitou 75 stání. Na parkovací ploše se nenachází vodorovné dopravní značení, proto je 

počet stávajících stání odvozen z rozměrů plochy, kdy byla šířka stání určena v rozmezí  

2,46 m až 2,63 m. Plocha je živičná a ohraničená obrubami. Na obou stranách této plochy 

jsou dostatečně rozsáhlé plochy, které je možno využít k návrhům variant.  

Ulice Politických vězňů pokračuje na jih, kde vede podél osmipodlažního panelového 

domu se 174 byty. Před tímto domem je parkovací a odstavná plocha - POLITICKÝCH 

VĚZŇŮ 2 s celkovou kapacitou osm stání a dvěma místy pro osoby se sníženou schopností 

pohybu (dále jen OSSP). Plocha je živičná a ohraničená obrubníky. Vedle této plochy jsou 

umístěny dvě plochy pro odpadní kontejnery. Při nových návrzích se plocha pro odpad 

zachová. Ulice Politických vězňů pokračuje dále na jih, kde mění svůj charakter na místní 

komunikace třídy D2 bez provozu motorových vozidel, konkrétně na chodník a cyklostezku. 

Nové návrhy budou řešit průtah cyklostezky řešeným územím.  

Do prvního sektoru spadá také jihozápadní úsek ulice Generála Píky, na jehož 

západním konci je brána, přes kterou je zřízen vjezd ke garážím o celkovém počtu 103. 

Bohužel se nepodařilo zjistit, zda jsou majiteli nebo využivateli garáží občané, kteří spadají 

do sektoru 1. Ulice pokračuje na východ ke křížení s ulicí Politických vězňů. Podél této trasy 

je parkovací a odstavná plocha - GENERÁLA PÍKY 1 s celkovou kapacitou 13 stání a 

odbočka k parkovací a odstavné ploše - GENERÁLA PÍKY 2 s celkovou kapacitou 21 stání a 

jedním pro OSSP. Plocha slouží pro potřeby obyvatel bydlících v pěti obytných domech o 

počtu bytů 70. Plocha je živičná a ohraničená obrubníky.  

V celém sektoru je síť komunikací pro pěší, jejich trasy budou řešeny v návrzích tak, 

aby se zachovala jejich plynulost a dostatečnost s ohledem na ekonomiku návrhu. 
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Obrázek 4: Současný stav sektoru 1 

 

2.2.2 Bližší popis sektoru 2 

 

Sektor 2 je tvořen ulicemi Generála Píky, Norská, Rumunská a objekty spadajícími 

k těmto ulicím. 

Ulice Generála Píky prošla rekonstrukcí v rámci výstavby nových obytných domů na 

severní straně této ulice. Rekonstrukce proběhla od křížení s ulicí Politických vězňů a týkala 

se úseku ulice před čtyřmi novostavbami. V rámci řešení variant se nebude stavebně 

zasahovat do úseku této ulice před novostavbami, kde jsou postaveny parkovací a odstavná 

stání sloužící potřebám obyvatel novostaveb, které mimo jiné disponuji svým vlastním 

podzemním parkovištěm. Tyto novostavby a celkově stavby severní části ulice Generála Píky, 

díky svému vlastnímu parkovacímu systému, nebudou uvažovány v návrzích variant. 

V návrzích se uváží pouze s objekty jižní strany ulice Generála Píky a dva panelové domy 

v centrální části ulice. Před těmito dvěma osmipodlažními panelovými domy v centrální části 

ulice o počtu bytů 64 je parkovací a odstavná plocha - GENERÁLA PÍKY 3 s podélným 

řazením o celkovém počtu stání šest. Před vchody do dvou výše zmíněných panelových domů 

je parkovací a odstavná plocha - GENERÁLA PÍKY 4 s kapacitou sedmnácti stání a jedním 

pro OSSP. Plocha je živičná ohraničená obrubníky. Na jižní straně ulice je šest domů po 

dvanácti bytech a mezi nimi čtyři řadové garáže po pěti garážích. Na rohu s ulicí Rumunskou 

je dalších 14 garáží.  
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Ulice Norská je nejvýznamnější ulici tohoto sektoru. Má příměstský charakter 

s velkým množstvím zelených ploch, keřů a stromů. V návrzích variant je brán zřetel na 

zachování rázu ulice. Podél obou stran ulice jsou vedeny chodníky a je zde dostatek prostoru 

k dalšímu využití. Ze západní strany vede ulice Norská od třídy Míru ve stoupání k přípojné 

větvi k ulici Generála Píky. Podél tohoto úseku je na západní straně situována parkovací a 

odstavná plocha - NORSKÁ 1 s kapacitou dvanáct stání. Nad touto parkovací plochou je 

odbočka k technickému zařízení devítipodlažní obytné budovy s restaurací Avion. Tento 

obytný dům má celkem 54 bytů. Dům nemá dostatek parkovacích a odstavných stání. Na 

východní straně je prodejna nábytku, pod kterou je podzemní parkoviště s kapacitou pro 

zhruba dvacet automobilů. Součástí ulice Norská je její přípojka k ulici Generála Píky. Na 

severovýchodní straně této přípojky je obytný dům s osmnácti byty a řadová garáž s devíti 

garážemi. Před tímto domem je situována parkovací a odstavná plocha - NORSKÁ-

GENERÁLA PÍKY 1 s celkovou kapacitou 30 stání. Ulice Norská dále pokračuje směrem na 

východ klidnou obytnou čtvrtí s hojným počtem zeleně. Je zde situováno šest kolmých a dva 

podélné obytné domy s dvanácti byty na jižní straně a sedm kolmých obytných domů 

s osmnácti byty a jeden podélný obytný dům s dvanácti byty na straně severní. Mezi 

jednotlivými domy se nacházejí plochy zeleně a stromů.  

Ulice Rumunská spadá do řešeného sektoru od křižovatky s ulicí Generála Píky po 

křižovatku s ulicí Helsinská. V severní části od křížení s ulicí Generála Píky směrem na jih 

jsou na ulici po obou stranách situovány řadové garáže. Na západní straně je celkem 16 garáží 

umístěných ve čtyřech řadových objektech. Na východní straně je celkem 48 garáží 

umístěných v třinácti řadových objektech. V jižní části na západní straně ulice Rumunská je 

umístěn jeden rodinný dům se dvěma byty a jednou garáží a družina základní školy. Před 

družinou vzniká v ranních hodinách značný nárůst intenzity dopravy, kdy zde rodiče dovážejí 

děti. Není zde vytvořeno žádné krátkodobé stání ani stání typu K+R.  Na východní straně 

ulice je umístěno pět obytných domů s celkem 22 byty a čtrnácti garážemi 

Stejně jako v sektoru 1 nebyl zjištěn majetkoprávní vztah mezi majiteli případně 

využivateli všech garáží a občany spadající do sektoru 2. 

V celém sektoru je síť komunikací pro pěší, jejich trasy budou řešeny v návrzích tak, 

aby se zachovala jejich plynulost a dostatečnost s ohledem na ekonomiku návrhu. 
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Obrázek 5: Současný stav sektoru 2  

 

2.2.3 Bližší popis sektoru 3 
 

Sektor 3 je tvořen ulicemi Helsinská, Čechova, jednosměrnou větví ulice Pražská, 

části třídy Míru a objekty spadajícími k těmto ulicím. 

Ulice Helsinská je významná tím, že je na ní situována mimo obytné zástavby ještě 

základní a mateřská škola. Ulice je v západní části slepá. V ranních hodinách, kdy rodiče vozí 

děti do obou škol, je razantní nárůst intenzity dopravy. V bezprostřední blízkosti školy není 

zřízené žádné krátkodobé stání ani stání typu K+R, které by umožňovalo pohodlný výstup 

dětí z automobilu a činili by tak tuto činnost bezpečnější. Na ulici Helsinská je na severní 

straně západní části obytný dům s osmnácti byty. Před tímto domem je zřízeno dvanáct 

kolmých parkovacích stání a jedno stání pro OSSP vyznačeno svislým i vodorovným 

dopravním značením. Plocha je ze zámkové dlažby. Naproti této plochy je mateřská školka, 

kterou navštěvuje zhruba 75 dětí. Za touto parkovací a odstavnou plochou směrem na východ 

je na jižní straně ulice vedena přípojka obsluhující patnáct garáží. Za touto komunikací jsou 

na jižní straně dvě vily, každá má dva byty a jednu garáž. Naproti těchto vil je panelová 

plocha sloužící k zásobování školní jídelny a je na nich prostor pro zaparkování čtyř osobních 

automobilů. Dále na východ ulice Helsinské je na jižní straně křižovatka s ulicí Čechova, 

naproti které je základní škola, kterou navštěvuje celkem 272 žáků (ke dni 24. května 2013). 

Na jižní straně ulice Helsinská naproti křižovatky s ulicí Rumunská je rodinná vila se čtyřmi 

byty a šesti garážemi.  
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Ulice Čechova spojuje z jižní strany třídu Míru s ulicí Helsinská. Po obou stranách 

jsou obytné vily o celkovém počtu šestnácti bytů a třech garážích. Podél ulice na obou 

stranách jsou pásy zeleně a chodníky.  

Jednosměrná větev ulice Pražská vede ve směru jejího dovoleného provozu ze severu 

na jih. Podél její západní strany jsou rodinné vily, kanceláře soukromých firem a garáže. Je 

zde celkem 48 bytů a 24 garáží. Ulice se napojuje v severní části na ulici Norskou a na jižní 

části na třídu Míru. 

Sektor uzavírá z jižní strany třída Míru. Do stavebního uspořádání třídy Míru 

navrhované varianty nezasahují, ovšem nacházejí se zde objekty, které nemají zřízeny svá 

vlastní parkovací a odstavná stání. Je to šest obytných domů s celkovým počtem 59 bytů, dvě 

garáže a restaurační zařízeni.  

 V celém sektoru je síť komunikací pro pěší, jejich trasy budou řešeny v návrzích tak, 

aby se zachovala jejich plynulost a dostatečnost s ohledem na ekonomiku návrhu. 

 

 

Obrázek 6: Současný stav sektoru 3 
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3 Výpočet potřebného počtu parkovacích a odstavných stání podle 

metodiky ČSN 73 6110 [4] včetně změny Z1 [5] 

 

 Lokalita sídliště Norská tvoří komplex obytných domů, restauračních zařízení, 

obchodů, sídel různých firem, základní školy a mateřské školky. Pro účely všech zmíněných 

sídel a zařízení je potřeba vypočíst počet parkovacích a odstavných stání. 

 Výpočet konkrétního počtu odstavných a parkovacích stání uvádí norma ČSN 73 6110 

[4] se změnou Z1 [5]. Celkový počet stání pro posuzovanou oblast se 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 součinitelů: 

 

 – součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

Součinitel  je stanoven dle informací Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce 

a rozvoje hodnotou jedna, což odpovídá počtu 400 vozidel na tisíc obyvatele.   

Součinitel vlivu stupně automobilizace je 1,0. 

 

 – součinitel redukce počtu stání 

 

 Součinitel redukce počtu stání je určený sloupcem charakteru území podle tabulky č. 2 

a řádkem stupně úrovně dostupnosti spočtené níže.  

 Součinitel vlivu stupně automobilizace je 0,6. 
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Tabulka 1: Součinitel redukce počtu stání, ČSN 73 6110 [4] 

 

 

Tabulka 2: Charakter území, ČSN 73 6110 [4] 

 

 

Tabulka 3: Dostupnost území, ČSN 73 6110 [4] 
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Výpočet indexu dostupnosti je vypočten dle tabulky č. 4 

 

Tabulka 4: Tabulka pro výpočet indexu dostupnosti území 

Zastávka 
Dopravní 

prostředek 

Frekvence 

spojů 

Docházková 

vzdálenost 
AZ AC AN AF 

Pražská Tramvaj 12,83 300 m 3,57 min 3,27 min 6,84 min 8,77 

U Kovárny Tramvaj 12,83 300 m 3,57 min 3,27 min 6,84 min 8,77 

Hřbitovy Tramvaj 12,83 330 m 3,93 min 3,27 min 7,20 min 8,33 

U Kovárny Autobus 1,50 320 m 3,81 min 36,00 min 39,81 min 1,51 

Erenburgova Autobus 2,63 300 m 3,57 min 20,53 min 24,10 min 2,49 

Index dostupnosti AD 29,87 

 

Kde je:    doba docházky na zastávku v minutách 

    průměrná doba čekání na příjezd spoje 

    součinitel spolehlivosti 

     1,8 (autobusy, trolejbusy) 

     1,4 (tramvaje) 

     1,2 (rychlodráhy, metro) 

    součinitel nástupní doby 

    měrná frekvence spojů 

     

Oblast sídliště Norská je obsluhována čtyřmi zastávkami. Jsou to tramvajové zastávky 

Pražská, U Kovárny a Hřbitovy. Autobusové zastávky U Kovárny a Erenburgova. 

 Zastávku Pražská, U Kovárny a Hřbitovy obsluhují tramvajové linky číslo 2 a 7. 

Tramvajová linka číslo 2 má 172 spojů v obou směrech za den na každé zastávce. Tramvajová 

linka číslo 7 má 136 spojů v obou směrech za den na každé zastávce. Celkový počet spojů 

obou tramvajových linek na těchto zastávkách je 308 za den. Zastávku U Kovárny obsluhuje 

taktéž autobusová linka číslo 26, která má 36 spojů v obou směrech za den. 

   Zastávku Erenburgova obsluhuje linka číslo 12, která má 32 spojů ve směru na 

hlavní nádraží a 31 spojů směrem k zastávce MŽ, nový závod. Celkový počet spojů na této 

zastávce v obou směrech je 63 za den. 

Počet spojů jednotlivých linek byl zjištěn ze serveru Idos.cz  [24]. 
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Frekvence spojů: 

Pražská - tramvajová zastávka   12,83 voz / hod 

U Kovárny - tramvajová zastávka   12,83 voz / hod 

Hřbitovy - tramvajová zastávka   12,83 voz / hod 

U Kovárny - autobusová zastávka   1,50 voz / hod 

Erenburgova - autobusová zastávka   2,63 voz / hod 

 

  udává dobu docházky k zastávce v minutách. Docházkové vzdálenosti byly 

změřeny od jednotlivých zastávek do pomyslných center obytných částí sídliště a jsou 

uvedeny v tabulce č. 4. Při výpočtu doby docházky uvažujeme rychlost chůze 1,4 m/s. Norma 

ČSN 73 6110 [4] udává vztah  
á á	 á ∙ ,

 pro výpočet doby docházky, 

který je ovšem chybný a měl by být v normě změněn na správné znění  

á á	 á

, ∙
. Výpočet je provedený podle správného znění určujícího dobu 

docházky. 

 

Doba docházky na zastávku :  

Pražská - tramvajová zastávka    
, ∙

3,57	minut 

U Kovárny - tramvajová zastávka    
, ∙

3,57	minut 

Hřbitovy - tramvajová zastávka    
, ∙

3,93	minut 

U Kovárny - autobusová zastávka    
, ∙

3,81	minut 

Erenburgova - autobusová zastávka    
, ∙

3,57	minut 

 

  udává průměrnou čekací dobu na příjezd spoje, je definován vztahem 

 
/ ∙ ∙

	 ů
	a je ovlivněn součinitelem spolehlivosti , který vystihuje spolehlivost 

plnění časových plánu jednotlivých dopravních prostředků. Oblast řešeného sídliště Norská 

obsluhují tramvaje a autobusy. Součinitel spolehlivosti  je roven 1,4 pro tramvaje a 1,8 pro 

autobusy. 
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Průměrná čekací doba na příjezd spoje : 

 Pražská - tramvajová zastávka    
∙ , ∙

,
3,27	minut 

 U Kovárny - tramvajová zastávka                                     
∙ , ∙

,
3,27	minut 

 Hřbitovy - tramvajová zastávka                                     
∙ , ∙

,
3,27	minut 

U Kovárny - autobusová zastávka    
∙ , ∙

,
36,00	minut 

Erenburgova - autobusová zastávka             		
∙ , ∙

,
20,53	minut 

    

Součinitel nástupní doby  je roven součtu doby docházky na zastávku a průměrné 

čekací doby na příjezd spoje. 

 

Součinitel nástupní doby : 

 Pražská - tramvajová zastávka                   3,57 3,27 6,84	minut 

 U Kovárny - tramvajová zastávka                                      3,57 3,27 6,84	minut 

 Hřbitovy - tramvajová zastávka                      3,93 3,27 7,20	minut 

 U Kovárny - autobusová zastávka            3,81 36,00 39,81minut 

 Erenburgova - autobusová zastávka                                 		3,57 20,53 24,10	minut 

 

      Index dostupnosti  je roven součtu měrných frekvencí  na všech zastávkách 

obsluhující oblast řešeného sídliště Norská. Měrná frekvence spojů  je definována vztahem 

. 

  

 Měrná frekvence spojů : 

  Pražská - tramvajová zastávka     
,

8,77  

 U Kovárny - tramvajová zastávka     
,

8,77  

 Hřbitovy - tramvajová zastávka     
,

8,33  

 U Kovárny - autobusová zastávka     
,

1,51  

 Erenburgova - autobusová zastávka     	
,

2,49 
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 Index dostupnosti : 

  

 

OO – základní počet odstavných stání 

      Základní počet odstavných stání je ovlivněn počtem bytů v činžovních domech a 

počtem bytů v rodinných domech v řešené lokalitě sídliště Norská. V celém rozsahu sídliště 

uvažuji s byty v činžovních domech a byty v rodinných domech do 100 m2. Celkový počet 

bytů v činžovních a rodinných domech v řešené lokalitě sídliště Norská je 985 bytů. V řešené 

lokalitě se nachází celkem 245 garáží, u kterých ovšem nejsou známy majetkoprávní vztahy 

mezi vlastníky garáží a obyvateli žijícími na sídlišti. Do výpočtu je uváženo, že dvě třetiny 

garáží využívají obyvatelé sídliště a jedna třetina garáží je vlastněna nebo využívaná jinými 

fyzickými nebo právnickými osobami. Od celkového počtu odstavných stání odečteme 163 

garáží a 62 míst, které slouží k individuálnímu stání u nemovitosti. 

 

 

 Obrázek 7: Počty bytů, garáží a individuálních stání 
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Tabulka 5: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných stání podle ČSN 

73 6110 [4] 

 

 

Tabulka 6: Určení počtu odstavných stání 

Druh objektu 
Účelová jednotka 

Počet stání 
Název Hodnota 

Byt počet bytů 985 985 

Garáž počet garáží 163 -163 

Individuální stání počet individuálních stání 62 -62 

Oo = ∑ 760 

 

     

PO – základní počet parkovacích stání 

Při výpočtu základního počtu parkovacích stání je třeba uvést veškeré, v rámci 

provedeného průzkumu dostupné, nebytové objekty sloužící veřejnosti svou funkcí. Základní 

počet parkovacích stání je potom součet všech dílčích hodnot vypočtených na základě všech 

jednotek ukazatelů uvedených pro danou funkci stavby. Dále je třeba určit počet obyvatel, 

který je v rámci diplomové práce stanoven na dva obyvatele na jeden byt. Celkem 1970 

obyvatel v rámci řešeného území. Pro ortodoncii a veterinární kliniku je stanovený personál 

v rámci diplomové práce na dva plus jednu ordinaci. Pro kanceláře soukromých firem jsou 

uváženi tři zaměstnanci, tím se počet parkovacích stání zredukuje na jedno pro každou 

kancelář. Prodejna nábytku na ulici Norská není uvážená do výpočtu, neboť má svá vlastní 
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podzemní parkování. Zda jsou parkování využívána zákazníky prodejny nábytku či nikoli, 

nebylo z průzkumu prokazatelné. 

 

Tabulka 7: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání z ČSN 73 

6110 [4] doplněné hodnotami z ČSN 73 6110 Z1 [5] 

Druh stavby Účelová jednotka 
Počet účelových 

jednotek na 1 stání 

Z počtu stání 

krátkodobých 

% 

dlouhodobých 

% 

Parkovací stání 

Obytný okrsek obyvatel 20 100 - 

Restaurace - Avion plocha pro hosty m2 4 - 6 ( 5 ) 70 30 

Bar herna Atlas plocha pro hosty m2 4 - 6 (5) 70 30 

Základní škola žák 5 80 20 

Mateřská škola dítě 5 90 10 

Ortodoncie 
zdravotnický personál 

 lékařská ordinace 

3 

0,5 

- 

100 

100 

- 

Veterinární klinika 
zdravotnický personál 

 lékařská ordinace 

3 

0,5 

- 

100 

100 

- 

Karel Netopil - střechy zaměstnanec 3 90 10 

Kanceláře soukromých 

firem 11x 
zaměstnanec 3 90 10 

 

Tabulka 8: Výpočet konkrétního počtu parkovacích stání 

Druh stavby 
Účelová jednotka 

Počet stání 
Název Hodnota 

Obytný okrsek obyvatel 1970 99 

Restaurace - Avion plocha pro hosty m2 150 30 

Bar herna Atlas plocha pro hosty m2 200 40 

Základní škola žák 272 55 

Mateřská škola dítě 75 15 

Ortodoncie 
zdravotnický personál 

 lékařská ordinace 

2 

1 
1 

Veterinární klinika 
zdravotnický personál 

 lékařská ordinace 

2 

1 
1 

Karel Netopil - střechy zaměstnanec 2-3 1 

Kanceláře firem 11x zaměstnanec 33 11 

 ∑ 253 
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Dosazení do vzorce: 

 ∙ ∙ ∙  

           760 ∙ 1 253 ∙ 1 ∙ 0,6 912 míst 

 

     Celkový počet odstavných a parkovacích stání je dle ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1 

[5] stanoven na 912 míst. 

4 Průzkum a jeho vyhodnocení 

 

 Průzkum statické dopravy na sídlišti Norská proběhl ve dne 24. září roku 2013. 

Průzkum se uskutečnil ve čtyřech půlhodinových intervalech. První interval probíhal od 18:30 

hodin, druhý od 19:00 hodin, třetí od 19:30 hodin a čtvrtý od 20:00 hodin. Během průzkumu 

se zjišťoval počet krátkodobě a dlouhodobě zaparkovaných vozidel. Průzkum se prováděl 

metodou zápisu státních poznávacích značek. Výčet zápisu státních poznávacích značek je 

v příloze 11.2. 

 K vyhodnocení průzkumu jsem použil hodnoty vývoje automobilizace v Olomouci ze 

statistických zdrojů ministerstva Vnitra České republiky [25].  Dalším krokem k vyhodnocení 

průzkumu bylo stanovení prognózy vývoje počtu vozidel s výhledem na 25 let.  

 

 
počet 
vozidel 
(tis.) 
 
 
     55,000 
     52,000 
     49,000 
     46,000 
     43,000 
     41,000 
     38,000 
     35,000 
      
              2008  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38       rok 

Obrázek 8: Graf vývoje růstu automobilizace pro stanovení prognózy 
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Tabulka 9: Tabulka růstu automobilizace pro stanovení prognózy 

Rok 
Počet 

vozidel Roční průměr 
Substituovaný rok 

k roku 2008 Pomocné hodnoty 

i y ½ rok y x x2 x . y 
2008/1 35577     
2008/7 36485 36031 0 0 0 
2009/1 37117     
2009/7 37213 37165 1 1 37165 
2010/1 37580     
2010/7 37926 37753 2 4 75506 
2011/1 38072     
2011/7 38560 38316 3 9 114948 
2012/1 38719     
2012/7 39217 38968 4 16 155872 
součty  SSSSy = 188 233 SSSSx = 10 SSSSx2 = 30 SSSSx . y = 383 491 

 

 K dalšímu vyhodnocení průzkumu je potřeba stanovit koeficienty b, a. Neznámá n 

představuje počet sledovaných let. V tomto případě n=5. 

 

5,702
100305

188233103834915

)( 22
=

−⋅

⋅−⋅
=

−⋅

⋅−⋅⋅

=

∑∑
∑∑∑

xxn

yxyxn
b  

 

6,36241)105,702188233(
5

1
)(

1
=⋅−⋅=⋅−⋅= ∑∑ xby

n
a  

 

 Samotné určení prognózy K38 vyplývá z následného vztahu a jeho podílu s hodnotou 

počtu vozidel z posledního sledovaného období. Hodnota prognózy K38 reprezentuje násobek 

současného počtu vozidel k prognózovanému roku:  

 

KK xbay ⋅+=   , kde  index K značí prognózovaný rok, tedy 2038 

    x je rozdíl mezi prognózovaným rokem a počátečním rokem 

    sledování vývoje, tedy 2038-2008 = 30 

 

6,57316305,7026,362413838 =⋅+=⋅+= xbay      

46,139217/6,5731639217/3838 === yK   
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 V sektoru 3 proběhl dne 24. září roku 2013 také průzkum dopravy před základní a 

mateřskou školou v ranních hodinách a to od 6:50 hodin do 8:05 hodin. Průzkum probíhal 

v pětiminutových intervalech. Po osmé hodině intenzita dopravy razantně klesla, a tudíž byla 

z průzkumu prokazatelně dokázaná dopravní špička. Sčítání automobilů, které přivážely žáky, 

bylo rozděleno pro mateřskou školku, družinu a základní školu zvlášť. 

 

Tabulka 10: Intenzity příjezdů vozidel ke školám 

Čas 650 655
 700

 705
 710

 715
 720

 725
 730

 735
 740

 745
 750

 755
 800

 

Základní škola 0 2 2 1 1 1 0 1 2 5 9 10 6 4 5 

Družina 2 2 3 3 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Mateřská škola 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

 

 Vyhodnocení je uskutečněno z průzkumu tak, že k hodnotě maximálního 

pětiminutového intervalu je přičteno jedno vozidlo, protože navýšení počtu žáků v mateřské a 

základní škole se neuvažuje. Nově navrhnuta stání budou časově omezená typu K+R. Časové 

omezení bude od 6:30 hodin do 9:30 hodin. Mimo času vymezeného pro stání typu K+R 

budou stání sloužit jako klasické. Během působení dopravního značeni vyhrazené stání typu 

K+R, budeme uvažovat s dobou stání pět minut, protože z průzkumu bylo patrné, že doba 

výstupu žáků byla do pěti minut dostačující. Dle definice normy ČSN 73 6056 [1] je 

parkování typu K+R časově omezeno horní hranicí deseti minut.   

 

Tabulka 11: Počet míst K+R  

Zařízení Počet stání K+R 

Základní škola 11 

Družina 4 

Mateřská škola 3 

   

4.1 Průzkum sektoru 1 

                    

 Průzkum sektoru 1 probíhal ve dne 24. září roku 2013 od 18:30 hodin do 20:30 hodin. 

Sektor 1 se nachází v západní části řešené lokality a tvoří jej ulice Politických vězňů a 

jihozápadní část ulice Generála Píky. Ulice Politických vězňů je rozdělena na dvě pomyslné 

části. Severní část je charakterizována řadovou zástavbou panelových domů o osmi podlažích, 
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před kterou je stávající plocha pro parkování a odstavování vozidel s kapacitou 75 míst. V 

jižní části se nachází osmipodlažní panelový dům, před kterým je parkovací a odstavná plocha 

pro osm vozidel a dvěma místy pro OSSP. V jihozápadní části ulice Generála Píky je 

parkovací a odstavná plocha s kolmým stáním s celkovou kapacitou třináct míst a jedna 

samostatná parkovací a odstavná plocha s kapacitou 21 míst a jedním místem pro OSSP. 

Sektor 1 nabízí celkem 120 stání z toho tři pro OSSP. Dále obsahuje možnost stání, aniž by 

byly vozidla v zákazu. 

 
Tabulka 12: Využití parkovacích stání v sektoru 1 

Čas  18:30 19:00 19:30 20:30 
Počet vozidel 115 121 125 124 
Kapacita oblasti (počet) 120 120 120 120 
Využití oblasti 96 % 101 % 104 % 103 % 
Z toho v zákazu (počet) 2 2 3 2 

      

   

Obrázek 9: Graf stanovení špičky a sedla v sektoru 1 
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 Určení počtu vozidel v průměrné hodině se spočte podle vztahu: 

 hvoz
n

hi
M

n

i
sektorh

M /121
4

124125121115,1
1,

=
+++

=

=

=

∑

=  

  kde: Mh    -  množství zaparkovaných vozidel v průměrné hodině, 

 Mi,h   -  množství zaparkovaných vozidel v i-té hodině, 

 n         - počet hodinových intervalů 

 

Tabulka 13: Určení rozptylu od průměrné hodiny v sektoru 1 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 115 121 125 

% z průměru 95% 100% 103% 

odchylka od průměru v % 5% 0% 3% 

 

 Dále rozdělíme zaparkovaná vozidla podle délky jejich parkování na dlouhodobé a 

krátkodobé. Určení počtu odstavených vozidel z dvouhodinového průzkumu nelze. 

 Parkování            - krátkodobé do 2 hod  

                             - dlouhodobé nad 2 hod včetně  

 Odstavování        - dlouhodobé ostavení vozidla v místě bydliště nebo sídla firmy 

 

Tabulka 14: Rozdělení vozidel podle délky parkování v sektoru 1 

parametr čas měření 

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

Park krátkodobé 4 10 14 13 

Park dlouhodobé 111 111 111 111 

Odstavení - - - - 

CELKEM 115 121 125 124 
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Tabulka 15: Rozdělení vozidel podle délky parkování ve špičkové půlhodině 

v sektoru 1 

Celkem 125 = 100 % 

Krátkodobé 14 Dlouhodobé 111 Odstaveno - 

Krátkodobé 11,20 % Dlouhodobé 88,80 % Odstaveno - % 

 

Tabulka 16: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání v sektoru 1 

 Současný stav Výhled v roce 2038 
Parkování krátkodobé 14 20 
Parkování dlouhodobé 111 162 

Odstavení - - 
Celkem 125 182 

 
- v sektoru 1 řešené lokality je 120 stání  

- celkem tedy chybí 5 stání pro automobily – současný stav 

- celkem tedy chybí 62 stání pro automobily – výhledový stav 

 

4.2 Průzkum sektoru 2 

 

 Průzkum sektoru 2 probíhal ve dne 24. září roku 2013 od 18:30 hodin do 20:30 hodin. 

Sektor 2 je tvořen ulicemi Generála Píky, Norská, Rumunská a objekty spadajícími k těmto 

ulicím. Ulice Generála Píky prošla rekonstrukcí, která proběhla v důsledku výstavby nových 

obytných domů. Pro tyto novostavby je zřízeno vlastní stání na severní části ulice a v podzemí 

pod objekty. Do průzkumu tudíž vstupují údaje o počtu zaparkovaných vozidel pouze z jižní 

strany ulice Generála Píky. Na ulici Generála Píky je nově vybudována u křižovatky 

s přípojkou od ulice Norská parkovací a odstavná plocha s podélným řazením pro šest 

automobilů a samostatná parkovací a odstavná plocha před dvěma panelovými domy na 

severní straně s kapacitou sedmnácti míst plus jedním pro OSSP. Nabídku parkovacích a 

odstavných míst rozšiřuje parkovací plocha na přípojce ulice Norská k ulici Generála Píky 

s kapacitou 30 míst a dvanáctimístná plocha v jižní části ulice Norská. Sektor 2 nabízí celkem 

66 stání z toho pouze jedno pro OSSP. Dále obsahuje možnost stání, aniž by byly vozidla 

v zákazu. 
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Tabulka 17 – Využití parkovacích stání v sektoru 2 

Čas  18:30 19:00 19:30 20:30 
Počet vozidel 217 224 230 226 
Kapacita oblasti (počet) 66 66 66 66 
Využití oblasti 329 % 339 % 348 % 342 % 
Z toho v zákazu (počet) 4 4 4 3 
 

 

Obrázek 10: Graf stanovení špičky a sedla v sektoru 2 

 

 Určení počtu vozidel v průměrné hodině se spočte podle vztahu: 

 hvoz
n

hi
M

n

i
sektorh

M /224
4

226230224217,1
2,

=
+++

=

=

=

∑

=  

  kde: Mh    -  množství zaparkovaných vozidel v průměrné hodině, 

 Mi,h   -  množství zaparkovaných vozidel v i-té hodině, 

  n         - počet hodinových intervalů 
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Tabulka 18: Určení rozptylu od průměrné hodiny v sektoru 2 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 217 224 230 

% z průměru 97% 100% 103% 

odchylka od průměru v % 3% 0% 3% 

 

 Dále rozdělíme zaparkovaná vozidla podle délky jejich parkování na dlouhodobé a 

krátkodobé. Určení počtu odstavených vozidel z dvouhodinového průzkumu nelze. 

 Parkování            - krátkodobé do 2 hod  

                             - dlouhodobé nad 2 hod včetně  

 Odstavování        - dlouhodobé ostavení vozidla v místě bydliště nebo sídla firmy 

 

Tabulka 19: Rozdělení vozidel podle délky parkování v sektoru 2 

parametr čas měření 

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

Park krátkodobé 4 11 17 13 

Park dlouhodobé 213 213 213 213 

Odstavení - - - - 

CELKEM 217 224 230 226 

 

Tabulka 20: Rozdělení vozidel podle délky parkování ve špičkové půlhodině 

v sektoru 2 

Celkem 230 = 100 % 

Krátkodobé 17 Dlouhodobé 213 Odstaveno - 

Krátkodobé 7,39 % Dlouhodobé 92,61 % Odstaveno - % 
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Tabulka 21: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání v sektoru 2 

 Současný stav Výhled v roce 2038 
Parkování krátkodobé 17 25 
Parkování dlouhodobé 213 311 

Odstavení - - 
Celkem 230 336 

 
 

- v sektoru 2 řešené lokality je 66 stání  
 
- celkem tedy chybí 164 stání pro automobily – současný stav 
 
- celkem tedy chybí 270 stání pro automobily – výhledový stav 

 

4.3 Průzkum sektoru 3 

 

Průzkum sektoru 3 probíhal na ulicích Helsinská, Čechova a jednosměrné větvi ulice 

Pražská ve dne 24. září roku 2013. Průzkum se dělí na dvě části. 

První část probíhala od 6:50 hodin do 8:00 hodin na křižovatce ulic Helsinská a 

Čechova před základní školou, kde byl dostačující výhled na základní školu, družinu a 

mateřskou školu. Hodnoty průzkumu a jeho vyhodnocení je uvedeno v kapitole 4. 

 Druhá část probíhala na ulicích Helsinská, Čechova a jednosměrné větvi ulice Pražská 

od 18:30 hodin do 20:00 hodin. Sektor 3 se charakterizuje spíše zástavbou rodinných domů a 

vil, které mají ve většině případů vlastní stání nebo garáž. V západní části ulici Helsinská je 

bytový dům s osmnácti byty, před kterým je stávající parkovací a odstavná plocha s dvanácti 

místy a jedním pro OSSP. Před objektem s číslem popisným 8 na ulici Helsinská je panelová 

plocha, na které je možnost parkování a odstavování pro čtyři automobily. Značná většina 

automobilů zapsaných v průzkumu byla zaparkována nebo odstavena podél ulic nebo před 

vjezdy ke svým nemovitostem. Do hodnocení průzkum v sektoru 3 nevstupují automobily, 

které byly zaparkovány nebo odstaveny před vjezdy ke svým nemovitostem. Jejich způsob 

stání nijak neovlivňoval dopravu v sektoru 3 a můžeme je tedy považovat jako zaparkované 

nebo odstavené při nemovitosti. Návrh dalších stání pro tyto vozidla by neměl vliv na volbě 

jejich parkování a odstavování. Sektor 3 nabízí celkem sedmnáct stání z toho pouze jedno pro 

OSSP. Dále obsahuje možnost stání, aniž by byly vozidla v zákazu. 
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Tabulka 22 – Využití parkovacích stání v sektoru 3 

Čas  18:30 19:00 19:30 20:30 
Počet vozidel 55 58 58 57 
Kapacita oblasti (počet) 17 17 17 17 
Využití oblasti 324 % 341 % 341 % 335 % 
Z toho v zákazu (počet) 8 8 8 8 

 

 

Obrázek 11: Graf stanovení špičky a sedla v sektoru 3 

 

Určení počtu vozidel v průměrné hodině se spočte podle vztahu: 
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  kde: Mh    -  množství zaparkovaných vozidel v průměrné hodině, 

 Mi,h   -  množství zaparkovaných vozidel v i-té hodině, 

 n         - počet hodinových intervalů 
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Tabulka 23: Určení rozptylu od průměrné hodiny v sektoru 3 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 55 57 58 

% z průměru 96% 100% 102% 

odchylka od průměru v % 4% 0% 2% 

 

 Dále rozdělíme zaparkovaná vozidla podle délky jejich parkování na dlouhodobé a 

krátkodobé. Určení počtu odstavených vozidel z dvouhodinového průzkumu nelze. 

 Parkování            - krátkodobé do 2 hod  

                             - dlouhodobé nad 2 hod včetně  

 Odstavování        - dlouhodobé ostavení vozidla v místě bydliště nebo sídla firmy 

 

Tabulka 24: Rozdělení vozidel podle délky parkování v sektoru 3 

parametr čas měření 

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

Park krátkodobé 3 6 6 5 

Park dlouhodobé 52 52 52 52 

Odstavení - - - - 

CELKEM 55 58 58 57 

 

Tabulka 25: Rozdělení vozidel podle délky parkování ve špičkové půlhodině 

v sektoru 3 

Celkem 58 = 100 % 

Krátkodobé 6 Dlouhodobé 52 Odstaveno - 

Krátkodobé 10,35 % Dlouhodobé 89,65 % Odstaveno - % 
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Tabulka 26: Bilance počtu parkovacích a odstavných stání v sektoru 3 

 Současný stav Výhled v roce 2038 
Parkování krátkodobé 6 9 
Parkování dlouhodobé 52 76 

Odstavení - - 
Celkem 58 85 

 
- v sektoru 3 řešené lokality je 17 stání  
 
- celkem tedy chybí 41 stání pro automobily – současný stav 
 
- celkem tedy chybí 68 stání pro automobily – výhledový stav 

 

5 Vyhodnocení výsledků počtu parkovacích a odstavných stání dle ČSN 

73 6110 [4] se změnou Z1 [5] a prognózy dopravního průzkumu za 25 

let 

 

 Určení potřebného počtu parkovacích a odstavných stání byl v rámci diplomové práce 

proveden dvěma metodami. První vycházela z počtu stání stanoveného výpočtem dle ČSN 73 

6110 [4] se změnou Z1 [5]. Tato metoda stanovuje počet stání se 100% pokrytí oblasti. 

Ovšem tohoto pokrytí nelze v řešené oblasti sídliště Norská dosáhnout, tak byl proveden 

průzkum statické dopravy, který byl následně vyhodnocen, a byla provedena prognóza 

s výhledem na 25 let.  Údaj o počtu stání s výhledem na 25 let, který vzešel z vyhodnocení 

prognózy průzkumu statické dopravy, je relevantní, neboť je založen na hodnotách vývoje 

automobilizace získaných ze statistických záznamů ministerstva Vnitra České republiky [25]. 

Vypovídající zhodnocení obou metod stanovení počtu parkovacích a odstavných stání je 

nastíněn v tabulce č. 27. 

 

Tabulka 27: Vyhodnocení počtu parkovacích a odstavných stání 

METODA CELKOVÝ POČET POTŘEBNÝCH MÍST 

ČSN 73 6110 912 

PRŮZKUM 
SEKTOR 1 182 

603 SEKTOR 2 336 

SEKTOR 3 85 

  POKRYTÍ 66,12 % 
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Tabulka 28: Deficit parkovacích stání 

POČET STÁVAJÍCÍCH STÁNÍ NAVRHOVANÝ POČET DEFICIT 

SEKTOR 1 120 182 62 

SEKTOR 2 66 336 270 

SEKTOR 3 17 85 68 

6 Popis variant 

 

 Návrhy variant spočívají v návrhu nových a rekonstrukcích stávajících parkovacích a 

odstavných ploch, návrhů parkovacích objektů, návrhů a rekonstrukcí stávajících komunikací 

pro automobilovou a pěší dopravu a převedení cyklostezky přes řešenou oblast k obchodnímu 

centru Glóbus. Počet stání byl určen na základě vyhodnocení dopravního průzkumu a jeho 

prognózy na rok 2038. Všechny varianty splňují tento počet. Komunikace pro pěší byly 

navrženy tak, aby v dostatečné míře obsluhovali sídliště a byl brán zřetel na ekonomičnost a 

bezbariérovost. Návrhy variant ve velké míře zasahují do stávajících ploch zeleně, stromů a 

keřů. Pro eliminaci negativních dopadů na životní prostředí je nezbytné tyto plochy zeleně a 

dřevin nahradit na vhodných místech, které by byly určeny ve vyšších stupních dokumentace. 

Návrh a výběr vhodných dřevin a porostů by měl brát zřetel na estetiku sídliště a technické 

provedení ploch a zástavby sídliště. Dosažení eliminace, v co největší míře, těchto 

negativních dopadů spojených s výsekem dřevin a záborem zeleně je velmi komplexní 

záležitostí a proto by bylo vhodné při řešení těchto problému využít znalostí a zkušeností 

odborníku z oblasti architektury, dendrologie, případně jiných specializovaných odvětví. 

 Při popisu variant je použito pro větší přehled značení jednotlivých parkovacích a 

odstavných ploch vždy se symbolikou P+O (parkovací a odstavná) - plocha a za ní název 

ulice a číslo v jakém pořadí se na dané ulici vyskytuje ve směru jejího popisování. Tudíž 

pakovací plocha v severní části ulice Politických vězňů bude popsána jako P+O - plocha 

POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1. Stejná analogie popisů je i ve výkresové části. 
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6.1 Popis varianty A 

 

 Principem varianty A je vybudování potřebného počtu stání na terénu s využitím 

stávajících parkovacích a odstavných ploch a návrhem nových.  

 Varianta A řeší poptávku po stáních v sektoru 1 rozšířením P+O - plochy 

POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1 v severní části ulice Politických vězňů tak, že ji rozšiřuje směrem 

na východ a tím zvýší kapacitu ze stávajících 75 stání na 111 stání, přičemž je na této ploše 

navrhnuto taktéž sedm stání pro OSSP, které v původním stavu chyběly. Parkovací plocha je 

tvořena dvojici komunikací šířky 6,00 m, k nimž je situováno oboustranné kolmé stání. Nově 

navrhnutá parkovací a odstavná plocha je v severní části napojena na nově navrženou 

komunikaci směřující k okružní křižovatce u obchodního centra Glóbus a v jižní části je 

napojena na stávající ulici Generála Píky. Jižní část ulice Politických vězňů, kde je v 

současném stavu situována P+O - plocha POLITICKÝCH VĚZŇŮ 2 o kapacitě osmi stání a 

dvou pro OSSP, je v návrhu varianty A protáhnutá směrem na jih a tím je zvýšená její 

kapacita na 36 stání a dvě pro OSSP. Tato plocha je v návrhu napojena na P+O - plochu 

GENERÁLA PÍKY 2, která je ve variantě A rekonstruována a její kapacita je snížena z 21 

stání a jednoho pro OSSP na 20 stání pro osobní automobily, jedno stání pro OSSP a jedno 

stání pro motocykly.  Napojení P+O - plochy GENERÁLA PÍKY 2 k ulici Generála Píky je 

nezměněno. Na ulici Generála Píky se zachovává současný stav P+O - plochy GENERÁLA 

PÍKY 1 o kapacitě třinácti stání. Součástí sektoru 1 varianty A je návrh komunikace široké 

6,50 m napojující se na okružní křižovatku u obchodního centra Glóbus, převedení 

cyklostezky a návrh nových komunikací pro pěší. Všechny návrhy a změny v sektoru 1 

varianty A jsou patrné z výkresu č. 2. 

 Na rozhraní sektoru 1 a sektoru 2 varianty A je navržena rekonstrukce křižovatky mezi 

ulicemi Norská a Generála Píky. Tuto změnu si vyžádalo napojení nové větve do křižovatky, 

která napojuje sídliště na okružní křižovatku u obchodního centra Glóbus. V rámci úprav 

křižovatky je zrušena stávající P+O - plocha GENERÁLA PÍKY 3 o kapacitě šesti stání. Přes 

křižovatku je převedena cyklostezka a komunikace pro pěší. V blízkosti popisované 

křižovatky je navrhnuto nové napojení devíti řadových garáží. 

 Sektor 2 varianty A je tvořen rekonstrukcí ulice Norská, přípojky ulice Norská na ulici 

Generála Píky, kde jsou vytvořeny nové parkovací a odstavné plochy, návrhem spojení mezi 

ulicemi Helsinská a Generála Píky, kde jsou taktéž navrhnuty nové parkovací a odstavné 

plochy, návrhem samostatné P+O - plochy RUMUNSKÁ 2, rekonstrukcí jednosměrné 
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smyčky na ulici Generála Píky a rekonstrukci ulice Rumunská. Rekonstrukce ulice Norská je 

v této variantě navržena po celé její délce. V západní části ulice Norská je navržena 

rekonstrukce P+O - plochy NORSKÁ 1, kde jsou optimalizovány rozměry stání dle ČSN 73 

6056 [1] a je snížená kapacita ze současných dvanácti stání na devět a jedno pro OSSP. Nad 

touto plochou je navrženo napojení na obslužnou plochu sloužící technickému vybavení 

sídliště. Na tuto obslužnou plochu je pak dále napojena P+O - plocha NORSKÁ-GENERÁLA 

PÍKY 2 s kapacitou 33 stání, která se v severní části napojuje na navrženou rekonstrukci 

přípojky ulice Norská k ulici Generála Píky. Tato přípojka má v návrhu rozšířenou P+O - 

plochu NORSKÁ-GENERÁLA PÍKY 1, jejíž kapacita je zvýšená z 30 stání na 42 stání a 

čtyři pro OSSP. Ulice Norská pokračuje dále od křížení s její přípojkou k ulici Generála Píky 

na východ mezi zástavbu činžovních domů. V tomto úseku je na jižní straně ulice Norská 

navrženo kolmé stání pojmenované P+O - plocha NORSKÁ 2, které je rozděleno dvěma 

místy pro přecházení a má kapacitu 34 stání a tři pro OSSP. Za touto parkovací a odstavnou 

plochou je křížení s propojením ulic Helsinská a Generála Píky. V místě tohoto křížení jsou 

navrženy přechody pro chodce. Dále na východ ulice Norská je na její jižní straně navrhnuto 

další kolmé stání pojmenováno P+O - plocha NORSKÁ 3, které má kapacitu 56 stání a tři pro 

OSSP. Tato plocha je rozdělena místem pro přecházení chodců. Na samotném východním 

konci ulice jsou navrženy rekonstrukce tří vjezdů k nemovitostem. Na sever od východního 

konce ulice Norská je na západní straně ulice Rumunská navržena samostatná P+O - plocha 

RUMUNSKÁ 2, která má kapacitu 50 stání a šest pro OSSP. Na ulici Rumunská je navržena 

rekonstrukce mezi křižovatkami s ulicí Norská a ulicí Helsinská. V rámci této rekonstrukce je 

navržen jednosměrný provoz na ulici ve směru od ulice Helsinská k ulici Norská. Na západní 

straně ulice je vytvořeno čtrnáct podélných stání, z čehož budou čtyři využívány jako stání 

typu K+R soužící školní družině. V rámci rekonstrukce ulice Rumunská jsou navrženy 

rekonstrukce vjezdů k nemovitostem. Dalším prvkem varianty A je návrh propojení ulic 

Helsinská a Generála Píky. Propojení je navrženo od západní části ulice Helsinská směrem na 

sever přes ulici Norská až k ulici Generála Píky. Propojení je tudíž rozděleno ulicí Helsinská 

na dvě části. V jižní části je navržena P+O - plocha HELSINSKÁ-GENERÁLA PÍKY 1 

s kapacitou 35 stání a dvěma pro OSSP. V severní část propojení je navržena P+O - plocha 

HELSINSKÁ-GENERÁLA PÍKY 2 s kapacitou 44 stání a třemi pro OSSP. Toto propojení 

ulic Helsinská a Generála píky je v severní části napojeno na navrhovanou rekonstrukci 

smyčky ulice Generála píky. V rámci návrhu rekonstrukce smyčky Generála Píky jsou 

navržena tři stání a jsou rozšířeny plochy před řadovými garážemi. Na smyčce je navržen 
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jednosměrný provoz od východu na západ. Součástí řešení sektoru 2 varianty A jsou také 

komunikace pro pěší, jejíž návrhy a změny jsou patrné z výkresu č. 2. 

 Sektor 3 varianty A se zabývá rekonstrukci ulic Čechova, jednosměrné větve ulice 

Pražská a rekonstrukci a prodloužením ulice Helsinská směrem na západ, kde je v této 

variantě navržena P+O - plocha HELSINSKÁ 1 s kapacitou osmnáct stání a dvěma pro 

OSSP. Tato parkovací a odstavná plocha má primárně sloužit obyvatelům bydlícím na severní 

straně třídy Míru, kde není zřízeno žádné stání. Ulice Helsinská vede ze západu směrem na 

východ, kde je křížení s propojkou ulic Helsinská a Generála Píky. Za tímto křížením je 

navrhnuta rekonstrukce stávající P+O - plochy HELSINSKÁ 1, která je v návrhu 

přejmenována na P+O - plocha HELSINSKÁ 2, kvůli již zmíněné navrhované ploše, která 

nese její prvotní název. Rekonstrukce této parkovací a odstavné plochy zvýšila její kapacitu 

ze dvanácti na patnáct stání, což umožnilo umístění tří stání typu K+R sloužící potřebám 

mateřské školky na jižní straně ulice. Jedno stání pro OSSP bylo zachováno. Dále na východ 

vede ulice Helsinská kolem školní jídelny, kde se v současném stavu nachází panelová plocha 

se čtyřmi místy. Tato čtyři stání jsou nahrazeny P+O - plochou HELSINSKÁ 3, která má 

stání dimenzována pro vozidla O2, která zásobují jídelnu. Za touto plochou je navrženo 

odklonění osy komunikace směrem na sever, což bude přispívat ke zklidnění dopravy před 

základní školou na severní straně ulice, naproti které je křižovatka s ulicí Čechova. Západně 

od křížení s ulicí Čechova je navržena na severní straně ulice Helsinská P+O - plocha 

HELSINSKÁ 4 s kapacitou osmi stání a jedním pro OSSP. Sedm z těchto stání bude 

využíváno jako stání typu K+R sloužící základní škole. Východně od křížení s ulicí Čechova 

je na severní straně ulice Helsinská navržena P+O - plocha HELSINSKÁ 5, která disponuje 

kapacitou sedmi stání, z čehož budou čtyři využívána jako stání typu K+R. Ulice Helsinská 

vede dál na východ až ke křížení s jednosměrnou větví ulice Pražská. Podél celé navrhnuté 

rekonstrukce ulice Helsinská jsou navrženy rekonstrukce všech vjezdů k nemovitostem. Další 

ulicí, která patří do sektoru 3, je ulice Čechova. Ve variantě A je navržena její rekonstrukce, 

která spočívá v návrhu P+O - plochy ČECHOVA 1 o kapacitě šestnácti stání a jedním pro 

OSSP. V rámci rekonstrukce ulice Čechova jsou navrženy obnovy vjezdů k nemovitostem. 

Poslední ulicí uzavírající sektor 3 je rekonstrukce jednosměrné větve ulice Pražská. 

V současném stavu se na ní vyskytuje velké množství podélně parkujících vozidel, které ve 

značné míře znesnadňují projetí velkých vozidel jako je například popelářský vůz. 

Jednosměrná větev ulice Pražské je ve variantě A navržena jako obytná zóna. Fyzické 

oddělení od frekventované komunikace nesoucí téže název Pražská je provedeno pomocí 
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betonového svodidla výšky 1,20 m, které bude chránit obyvatele a zpříjemní jim setrvání 

v pobytových částech komunikace. Betonové svodidlo je navrženo v souladu s TP 239 [15], 

TP 114 [10] a TP 139 [12]. Principem rekonstrukce jednosměrné větve ulice Pražská je její 

rozšíření a zrušení stávajících chodníků, což povede k vytvoření dopravního a pobytového 

prostoru v jedné úrovni, kde bude vytvořena možnost podélného stání v počtu 43. Podélné 

stání je sice situováno vlevo a podél betonového svodidla, ovšem je navrženo dostatečně 

rozšířené na 2,75 m, přičemž poskytne ulici dostatečný dopravní a pobytový prostor 

v rozmezí šíře 4,60 m - 5,09 m. Součástí řešení sektoru 3 varianty A jsou také komunikace 

pro pěší, jejíž návrhy a změny jsou patrné z výkresu č. 2. 

 V oblasti sídliště, respektive řešené lokality, je navrhnuta zóna tempo 30, která povede 

k optimalizaci rychlosti jedoucích vozidel, což povede ke zvýšení bezpečnosti provozu. Na 

jednosměrné větvi ulice Pražská je navrhnuta obytná zóna. 

 

6.2 Popis varianty B 

 

 Principem varianty B je vybudování potřebného počtu stání s využitím kombinace 

parkování na terénu a v parkovacích domech, jak samoobslužných, tak automatických. Ve 

variantě B jsou navrženy celkem čtyři parkovací domy. SO1 je samoobslužný dvoupodlažní 

parkovací dům s kapacitou 67 stání a pěti pro OSSP, který se nachází mezi ulicemi Helsinská 

a Norská. Z ulice Helsinská je k němu veden vjezd a výjezd do podzemního podlaží a z ulice 

Norská je k němu veden vjezd a výjezd do nadzemního podlaží. Jednotlivé úrovně podlaží 

jsou spojeny výtahem a schodištěm. SO2 a SO3 jsou identické automatické parkovací domy 

s vlastním automatickým parkovacím systémem (dále jen APS) a s kapacitou 64 míst. 

Objekty SO2 a SO3 jsou podzemní o čtyřech podlažích. Každý z nich má dva zastřešené 

výtahy obsluhující vozidla pro každý směr zvlášť. Objekt SO4 je taktéž APS, který má jedno 

nadzemí a čtyři podzemní podlaží. Jeho celková kapacita činí 166 míst a je obsluhován 

dvojicí vjezdů s točnami. Zbývající počet stání je ve variantě B umístěn na terénu v rámci 

rekonstrukcí ulic Politických vězňů, Generála Píky, Norská, Helsinská a Čechova. 

 Sektor 1 varianty B rozšiřuje nabídku po parkovacích a odstavných stáních návrhem 

SO4 s kapacitou 166 míst. Obsluha SO4 je pomocí dvou vjezdů, před každým z nich je 

vytvořeno čekací stání pro šest vozidel. Bližší specifikace objektu jsou v kapitole 6.2.2. 

Nabídku dále rozšiřuje přebudování P+O - plochy POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1 o nové 
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kapacitě 48 míst a dvanácti pro OSSP, která byla vynucena v rámci návrhu SO4. Plocha je 

v jižní části napojena na rekonstrukci ulice Generála Píky, která probíhá od jejího západního 

konce až ke křížení s přípojkou ulice Norská a Generála Píky. Přebudování a napojení P+O - 

plochy POLITICKÝCH VĚZŇŮ 2 je navrženo stejně jako ve variantě A na rekonstruovanou 

P+O - plochu GENERÁLA PÍKY 2, která se napojuje na rekonstrukci ulice Generála Píky. 

Jak již bylo zmíněno, rekonstrukce ulice Generála Píky probíhá od jejího západního konce po 

křižovatku s přípojnou větví ulice Norská k ulici Generála Píky. V západní části ulice 

Generála Píky je navržena rekonstrukce P+O - plochy GENERÁLA PÍKY 1, jejíž kapacita se 

snížila z 13 míst na 11, ale byla vytvořena dvě stání pro OSSP. Součástí sektoru 1 varianty B 

je návrh komunikace široké 6,50 m napojující se na okružní křižovatku u obchodního centra 

Glóbus, převedení cyklostezky a návrh nových komunikací pro pěší. Všechny návrhy a 

změny v sektoru 1 varianty B jsou patrné z výkresu č. 3.1. 

 Na rozhraní sektoru 1 a sektoru 2 varianty B je navržena rekonstrukce křižovatky mezi 

ulicemi Norská a Generála Píky. Tuto změnu si vyžádalo napojení nové větve do křižovatky, 

která napojuje sídliště na okružní křižovatku u obchodního centra Glóbus. V rámci úprav 

křižovatky je zrušena P+O - plocha GENERÁLA PÍKY 3 o kapacitě šesti stání. Přes 

křižovatku je převedena cyklostezka a komunikace pro pěší. V blízkosti popisované 

křižovatky je navrhnuto nové napojení devíti řadových garáží. 

 Sektor 2 varianty B rozšiřuje nabídku parkovacích a odstavných stání rekonstrukci 

ulice Norská, kde je na západní straně ulice navržena rekonstrukce P+O - plochy NORSKÁ 1. 

V rámci rekonstrukce této plochy jsou optimalizovány rozměry stání dle ČSN 73 6056 [1] a je 

snížená kapacita ze současných dvanácti stání na devět a jedno pro OSSP.  Směrem na sever 

pokračuje ulice Norská ke křížení přípojné větve ulice Norská k ulici Generála Píky. V rámci 

rekonstrukce této přípojně větve ulice Norská byla navrhnutá změna P+O - plochy NORSKÁ-

GENERÁLA PÍKY 1, kde se původní kapacita 30 stání rozšířila na 31 stání a dvě pro OSSP. 

Na ulici Norská je směrem na východ navržen SO2 o kapacitě 64 míst. Napojení na tento 

objekt je vytvořen pomocí dvou ramen vedoucích z každého směru na zastřešenou plošinu 

výtahu. Podél obou stran plošin výtahů je navrhnut chodník k odchodu řidiče a posádky 

vozidla. Před vjezdem na plošinu výtahu je navrhnuta dostatečná čekací plocha, která umožní 

řazení do kolony vozidlům čekajícím na odbavení. Bližší specifikace SO2 jsou v kapitole 

6.2.2. Směrem na východ za SO2 je na jižní straně ulice Norská vjezd na vrchní podlaží 

samoobslužného parkovacího domu SO1, který je dvoupodlažní a má kapacitu 67 míst a pět 

pro OSSP. Směrem na východ ulice Norská je mezi navrhovanými objekty SO2 a SO3 na 
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severní straně navrženo kolmé stání, které je nazváno P+O - plocha NORSKÁ 2 s kapacitou 

patnáct stání a jedním pro OSSP. Dále na východ je navržen již zmíněný automatický 

parkovací dům  SO3, který je řešen totožně jako SO2. Na východním konci ulice Norská se 

nachází na její severní straně P+O - plocha NORSKÁ 3 s kapacitou sedmnácti míst a jedním 

pro OSSP. Naproti této plochy jsou navrhnuty rekonstrukce vjezdů k nemovitostem. Součástí 

řešení sektoru 2 varianty B jsou také komunikace pro pěší, jejíž návrhy a změny jsou patrné 

z výkresu č. 3.1. 

 Sektor 3 varianty B řeší poptávku po parkovacích a odstavných stáních napojením 

ulice Helsinská do podzemního podlaží samoobslužného parkovacího domu SO1. Dále svou 

nabídku rozšiřuje rekonstrukcemi ulic Helsinská a Čechova, kde jsou navrženy nové 

parkovací a odstavné plochy. Rekonstrukce ulice Helsinská začíná na jejím východním konci 

napojením na SO1. Směrem na východ pokračuje ulice Helsinská k navržené 

rekonstrukci P+O - plochy HELSINSKÁ 1 o kapacitě devatenácti stání a jedním pro OSSP , 

která je navržena s přerušením pro obslužnou komunikaci soužící obytným domům na její 

severní straně. Tři z míst budou sloužit jako stání typu K+R pro účely mateřské školky na 

jižní straně ulice. Dále na východ pokračuje ulice Helsinská ke školní jídelně, kde je jako ve 

variantě A je navržena rekonstrukce panelové P+O - plochy HELSINSKÁ 2 před jídelnou a 

snížení počtu stání ze čtyř pro osobní vozidla na tři pro vozidla typu O2. Východním směrem 

ulice pokračuje kolem základní školy, kde jsou zřízeny po obou stranách křížení s ulicí 

Čechova parkovací a odstavné plochy. Jsou to P+O - plocha HELSINSKÁ 3 s kapacitou 

jedenácti stání, které budou všechny využity jako stání typu K+R pro účely základní školy, a 

P+O - plocha HELSINSKÁ 4 s kapacitou sedmi stání a jedním pro OSSP. Čtyři z těchto stání 

budou sloužit jako stání typu K+R sloužící pro školní družinu. Poslední rekonstruovanou ulicí 

sektoru 3 varianty B je ulice Čechova. Její rekonstrukce vede k návrhu P+O - plochy 

ČECHOVA 1 o kapacitě šestnácti stání a jedním pro OSSP. V rámci rekonstrukce ulice 

Čechova jsou navrženy obnovy vjezdů k nemovitostem. Součástí řešení sektoru 3 varianty B 

jsou také komunikace pro pěší, jejíž návrhy a změny jsou patrné z výkresu č. 3.1. 

 V oblasti sídliště, respektive řešené lokality, je navrhnuta zóna tempo 30, která povede 

k optimalizaci rychlosti jedoucích vozidel, což povede ke zvýšení bezpečnosti provozu. 
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6.2.1 Bližší popis SO1 
 
 Samoobslužný parkovací objekt SO1 je umístěn mezi ulicemi Helsinská a Norská. 

Jeho návrhem byla snaha zefektivnit využití stávajícího svahu. Spodní hrana svahu je 

situována směrem na jih k ulici Helsinská, a proto je ulice v návrhu protáhnuta až ke svahu, 

kde směřuje k vjezdu do podzemního podlaží objektu. Vjezd lemuje ze severní strany 

chodník, který slouží k obsluze podzemního podlaží a má navržený vstup do podzemního 

podlaží objektu. Kapacita podzemního podlaží je 34 stání a dvě pro OSSP. V severní části 

podzemního podlaží je umístěno dvouramenné schodiště široké 1,50 m s mezi podestou a 

výtah, který má vnitřní rozměr 1,90 m x 1,90 m, čímž se stává vhodný pro obsloužení osob 

pohybujících se na vozíčku. Ze severní strany je zřízen vjezd z ulice Norská na horní 

nadzemní podlaží, které má kapacitu 33 stání a tři pro OSSP. Místa pro osoby se sníženou 

schopností pohybu jsou navrhnuta naproti vchodům k přilehlé nemovitosti. Z toho horního 

podlaží je pak zřízen přístup na chodník lemující SO1. 

 Konstrukce SO1 je tvořena železobetonovým skeletem, který je tvořen soustavou 

sloupů, na kterých je navrhnuta spojitá deska, která slouží jako parkovací plocha nadzemního 

podlaží. Obvod objektu je tvořen monolitickými železobetonovými stěnami tloušťky 0,50 m, 

které plní jak funkci nosnou, tak opěrnou. Osová vzdálenost sloupů v podélném směru je 

v rozmezí 12,50 m - 13,00 m a v příčném směru v rozmezí 5,00 m - 6,00 m. Sloupy jsou 

založeny na patkách a železobetonové stěny na pásech. Statický výpočet a dimenzování 

jednotlivých prvků a detailu objektu SO1 by se provedlo ve vyšších stupních dokumentace.  

 Odvodnění nadzemního podlaží objektu se navrhuje příčným sklonem ke zvýšenému 

soklu, kde bude odvodnění dále probíhat vtokem vody do odvodňovacího systému ACO 

DRAIN, které se vyrábí s vnitřním spádováním 0,50 %, tento odvodňovací systém bude poté 

napojen na filtr zachycující úniky palivových a jiných ropných látek z automobilů a poté bude 

sveden do kanalizace. Odvodnění podzemního podlaží bude navrženo pouze pro množství 

vody, které se do objektu dostane ve formě sněhu nebo ledu na automobilech. Odvodnění 

bude zajištěno příčným skonem podzemního podlaží a následným vtokem vody do 

odvodňovacího sytému ACO DRAIN s vnitřním spádováním. Tento systém bude napojen na 

filtr ropných látek a voda bude dále pokračovat do podzemních retenčních nádrží, které se 

budou po naplnění odčerpávat. Bližší návrh celého odvodnění včetně umístění a dimenze 

retenčních nádrží bude zpracováno ve vyšších stupních projektové dokumentace. Půdorysy a 

řez samoobslužným parkovacím domem SO1 je ve výkresu 3.2. 
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Obrázek 12: Samoobslužný parkovací dům SO1 

 

6.2.2 Bližší popis APS 

 

 Automatické parkovací domy slouží k zefektivnění parkování vozidel. Jsou šetrnější k 

nároku na zastavěný prostor, protože jejich součástí nejsou rampy a vnitřní komunikace. 

Přispívají k psychologii řidičů a občanů žijících v jejich blízkosti, neboť všechna vozidla jsou 

chráněna před poškozením nebo vykradením. Jejich veškerá místa se dají považovat za 

bezbariérová, neboť osoba se sníženou schopnosti pohybu může bez větších problému 

přistavit vozidlo na příjezdovou plošinu a pohodlně vystoupit. Samotné parkování provádí 

APS sám bezobslužně. Výdej automobilu je ve všech navržených APS taktéž bezbariérový a 

je vždy ve směru pozdější jízdy, čímž odpadá nutnost jakéhokoli couvání. Ve variantě B byly 

navrženy dva typy APS. 

  

 SO2 a SO3 jsou ve variantě B navrženy jako modifikace APS od společnosti KOMA 

INDUSTRY s.r.o. [26], který je postaven v areálu VŠB-TU Ostrava, a jsou totožné. Každý 

má kapacitu pro 64 vozidel. Jsou navrženy jako čtyřpodlažní podzemní objekty. Ve výšce 

příjezdových komunikaci je vždy dvojice plošin výtahů, které jsou zastřešeny. Zastřešení 

výtahů obsahuje vjezdovou a výjezdovou bránu s rolovacími vraty. Na straně k chodníku jsou 

umístěny shrnovací dveře, které slouží ke vchodu nebo východu ze zastřešené části objektu.  

Každý z těchto výtahů obsluhuje vozidla pro svůj směr. Příjezd k výtahovým plošinám je 

navržený jako smyčka z ulice Norská. Před výtahovou plošinou bude umístěno světelné 

signalizační zařízení (dále jen SSZ), které bude navigovat přijíždějící automobily. Před 

vjezdem na plošinu výtahu je navržena dostatečně dlouhá plocha, která bude sloužit k řazení 

čekajících automobilů za sebe do kolony. Odjezd automobilů bude probíhat vždy z 

té výtahové plošiny, kde bylo vozidlo zaparkováno. Po obou stranách výtahových plošin je 

navrhnut chodník, který slouží k vystoupení nebo nastoupení řidiče a posádky vozidla. 

Směrem k příjezdu automobilů je přechod pro chodce.  
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Způsob parkování a výdeje by se dal shrnout do následujících kroků: 

  - Řidič zadává pokyn identifikační kartou (dále jek IK) počítači, že chce 

   zaparkovat 

  - Čeká na zelený stav SSZ, pokud je APS plný nebo má poruchu, tak je 

   výtah v horní poloze a SSZ naviguje řidiče, aby projel. V tento moment 

   jsou vjezdová i výjezdová vrata v otevřené poloze 

  - Jakmile se řidiči zobrazí zelený stav SSZ, otevřou se mu vjezdová vrata 

   a najíždí na plošinu výtahu, kde je navigován navigačním systémem 

   objektu, a zkontroluje, zda z automobilu něco nepřečnívá 

  - Řidič odchází skrze výstupní shrnovací dveře na chodník a následně po 

   přechodu pro chodce pryč 

  -  Plošina výtahu sjíždí do podlaží, která je určeno řídící jednotkou, a 

   umisťuje paletu s vozidlem na skip, který dále paletu s vozidlem  

   umisťuje na pozici 

  -  Při výdeji vozidla probíhá celý proces obráceně 

 

 Konstrukce SO2 a SO3 je tvořena monolitickými železobetonovými obvodovými 

stěnami a systémem ocelových sloupů tvořící nosný skelet budovy, který nese svrchní 

železobetonovou desku. Systém ocelových sloupů slouží rovněž jako nosná kostra pro palety 

s vozidly a přesuvný skip. Objekty jsou založeny na betonovém roštu. Půdorysy a řez objekty 

SO2 a SO3 jsou znázorněny ve výkresu č. 3.3. Bližší technické specifikace jsou uvedeny na 

konci této kapitoly. 

 

 

Obrázek 13: APS SO2 a SO3 
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 SO4 je modifikací APS od společnosti KOMA INDUSTRY s.r.o. [26], který je 

postaven v areálu VŠB - TU Ostrava. Modifikace SO4 spočívá v návrhu pětipodlažního APS, 

který má jedno nadzemní podlaží a čtyři podzemní podlaží. Toto uspořádání bylo zvoleno 

s ohledem na zachování množství slunečního svitu, které dopadá na blok panelových domů 

v severní části ulice Politických vězňů. Objekt SO4 je navržen jako dvou loďový. Tudíž má 

dva vjezdy, které slouží i jako výjezdy, má dvojicí točen, které umožňují vjetí do objektu a 

vyjetí bez nutnosti couvání. Před každým vjezdem je navrhnuta čekací plocha s kapacitou pro 

šest vozidel. K těmto čekacím plochám jsou přivedeny chodníky, které primárně slouží 

k odchodu nebo příchodu řidičů a posádek vozidel.  

 

 Způsob parkování a výdeje by se dal shrnout do následujících kroků: 

  - Řidič zadává pokyn IK počítači, že chce zaparkovat 

  - Čeká na zelený stav SSZ, pokud je APS plný nebo má poruchu, tak jsou 

   jeho vrata zavřená a neumožní najetí do odbavovacího prostoru objektu 

  - Jakmile se řidiči zobrazí zelený stav SSZ, najíždí do odbavovacího 

   prostoru objektu (na paletu, která je umístěna na točně) a zkontroluje, 

   zda z automobilu něco nepřečnívá 

  - Řidič odchází ven z odbavovacího prostoru  

  -  Paleta s vozidlem se otáčí o 90o a je přesunuta na skip 

  - Skip doveze paletu na pozici v prvním nadzemním podlaží nebo ji 

   přesouvá na výtah 

  -  Výtah doveze paletu s vozidlem do příslušného podlaží, tam ji přesune 

   na skip daného podlaží, který paletu umístí na pozici 

  -  Při výdeji vozidla probíhá celý proces obráceně 

 

 Konstrukce SO4 je tvořena monolitickými železobetonovými obvodovými stěnami a 

systémem ocelových sloupů tvořící nosný skelet budovy. Systém ocelových sloupů slouží 

rovněž jako nosná kostra pro palety s vozidly a přesuvný skip. Objekty jsou založeny na 

betonovém roštu. Půdorysy a řez objektu SO4 jsou znázorněny ve výkresu č. 3.4. Bližší 

technické specifikace jsou uvedeny na konci této kapitoly 
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Obrázek 14: APS SO4 

 

  Veškeré technické parametry a informace o navržených APS, tudíž objektech SO2, 

SO3 a SO4 mi v plném rozsahu poskytl Ing. Václav Žáček, projektový manažer společnosti 

KOMA INDUSTRY s.r.o. [26]. 

 

Paleta  

Paleta je zhotovena z ocelových profilů Q 140 x 80 x 3 mm a plechů. Na paletu najíždí 

osobní automobil a je pak společně ukládáno na příslušné místo. Pro zvýšení korosivní 

odolnosti jsou palety celoplošně zinkovány. 

 

Zvedací zařízení 

Pro svislou dopravu je použito zvedací zařízení s řemenovým pohonem. Zvedací zařízení 

je vybaveno protizávažím. Na zvedacím zařízení je dvou paletové zařízení pro výměnu 

palet. Pohon výtahu je 2 x 9,20 kW a je řízen frekvenčním měničem 22,00 kW s poziční 

kartou SSI. Do této karty je připojen lankový absolutní snímač polohy výtahu a zároveň 

snímač pohonu pro kontrolu otáčení a precizní polohování výtahu. V elektroboxu  je 

osazena jednotka vzdálených vstupů a výstupů ET200S do které jsou zapojeny všechny 

pohyblivé snímače výtahu a příslušenství. 
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Přesuvné skipy 

 Mezi parkovacími boxy a výtahem jsou prázdné i obsazené palety dopravovány pomocí 

přesuvných skipů.  Každé patro (loď patra v případě SO4) obsahuje jeden přesuvný skip. 

Přesuvné skipy jezdí po kolejích, jsou napájeny z troleje Wampfler a jsou řízeny pomocí 

bezdrátové průmyslové sítě Wi-Fi. Každý vozík je osazen elektroboxem s přijímačem  

Wi-Fi, frekvenčním měničem 2,20 kW pro pohon skipu a frekvenčním měničem pro 

příčný přesouvací stůl 0,75 kW. Frekvenční měnič pro pohon skipu je dále vybaven 

poziční kartou pro připojení snímače absolutní polohy. Snímač pojezdu je vybaven 

laserovým dálkoměrem pro určování polohy vozíku. Dále je skip osazen absolutními 

encodery na motorech.  

 

Parametry skladovaných automobilů 

Délka automobilu     5 400 mm 

Šířka automobilu     2 200 mm 

Výška automobilu    1 900 mm 

Hmotnost automobilu    3 000 kg 

 

6.3 Popis varianty C 

 

 Principem varianty C je vybudování potřebného počtu stání na terénu s využitím 

stávajících parkovacích a odstavných ploch a návrhem nových. Primárně se zaměřuje na 

rozšíření komunikací a to vede k vytvoření prostoru pro návrh nových stání. Tento způsob 

návrhů nových stáni byl zvolen, aby nepřispíval k dalším záborům ploch a bral největší zřetel 

na ekonomiku návrhů. 

 Sektor 1 varianty C rozšiřuje svou nabídku přebudováním P+O - plochy 

POLITICKÝCH VĚZNŮ 1, čímž zvýší její kapacitu ze stávajících 75 stání na 141 a osmi pro 

OSSP. Navrhovaná změna této plochy spočívá ve vytvoření jednosměrného okruhu, podél 

kterého jsou navržena oboustranná kolmá stání. Vytvoření jednosměrného provozu uvnitř této 

plochy povede ke větší plynulosti a bezpečnosti během parkování. Plocha se napojuje na 

stávající ulici Generála Píky, která v této variantě nemá navrhnuty žádné změny. Na P+O - 

ploše GENERÁLA PÍKY 2 je navrhnuta rekonstrukce jako v předchozích variantách, ovšem 

není zde zřízeno napojení P+O - plochy POLITICKÝCH VĚZŮ 2. Návrhy rekonstrukce P+O 
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- plochy GENERÁLA PÍKY 2 a návrh nové P+O - plochy POLITICKÝCH VĚZNŮ 1 ve 

spojení se stávajícími P+O plochami GENERÁLA PÍKY 1, 3 a 4 vedou ke splnění výhledové 

poptávky po parkovacích a odstavných stáních v sektoru. Součástí řešení sektoru 1 varianty C 

jsou také komunikace pro pěší, jejíž návrhy a změny jsou patrné z výkresu č. 4. 

 Sektor 2 varianty C rozšiřuje nabídku parkovacích a odstavných stání návrhem 

rekonstrukce ulice Norská v celé její délce včetně přípojné větve k ulici Generála Píky. Dále 

svou nabídku rozšiřuje návrhem nové P+O - plochy RUMUNSKÁ 2. Rekonstrukce ulice 

Norská probíhá od jejího západního konce u napojení na třídu Míru. Pokračuje směrem na 

sever, kde je na západní straně ulice navržena rekonstrukce P+O - plochy NORSKÁ 1. 

V rámci rekonstrukce této plochy jsou optimalizovány rozměry stání dle ČSN 73 6056 [1] a je 

snížená kapacita ze současných dvanácti stání na devět a jedno pro OSSP.  Směrem na sever 

pokračuje ulice Norská ke křížení přípojné větve ulice Norská k ulici Generála Píky. V rámci 

rekonstrukce této přípojně větve ulice Norská byla navrhnutá změna P+O - plochy NORSKÁ-

GENERÁLA PÍKY 1, kde se původní kapacita 30 stání rozšířila na 31 stání a dvě pro OSSP. 

Dále na východ ulice Norská pokračuje mezi zástavbu činžovních domů. Podél celé zástavby 

je zřízeno oboustranné kolmé stání, které je pro přehlednost situace dále rozděleno na pět 

parkovacích a odstavných ploch. Jednotlivé plochy jsou rozděleny místy pro přecházení. 

Plochy jsou popsány a očíslovány od západu na východ. Tedy P+O - plocha NORSKÁ 2 má 

kapacitu 65 stání a dvě pro OSSP,  P+O - plocha NORSKÁ 3 má kapacitu 29 stání a tři pro 

OSSP, P+O - plocha NORSKÁ 4 má kapacitu 27 stání a tři pro OSSP, P+O - plocha 

NORSKÁ 5 má kapacitu 66 stání a tři pro OSSP a P+O - plocha NORSKÁ 6 má kapacitu 18 

stání. Kompletní nabídku parkovacích a odstavných stání uzavírá v sektoru 2 varianty C 

samostatná P+O - plocha RUMUNSKÁ 2, která má kapacitu 74 stání a šest pro OSSP. Tato 

plocha je situována na západní straně v severní části ulice Rumunská nad křižovatkou s ulicí 

Norská. Je průjezdná a umožňuje projetí z ulice Norská na ulici Rumunská a naopak. Návrh 

sektoru 2 varianty C uzavírá návrh rekonstrukce ulice Rumunská. Na ulici Rumunská je 

navržena rekonstrukce mezi křižovatkami s ulicí Norská a ulicí Helsinská. V rámci této 

rekonstrukce je navržen jednosměrný provoz na ulici ve směru od ulice Helsinská k ulici 

Norská. Na západní straně ulice je vytvořeno čtrnáct podélných stání, z čehož budou čtyři 

využívána jako stání typu K+R soužící školní družině. V rámci rekonstrukce ulice Rumunská 

jsou navrženy rekonstrukce vjezdů k nemovitostem. Součástí řešení sektoru 2 varianty C jsou 

také komunikace pro pěší, jejíž návrhy a změny jsou patrné z výkresu č. 4. 
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 Sektor 3 varianty C nabízí stání na navrhovaných rekonstrukcích ulic Helsinská a 

jednosměrné větve ulice Pražská. Rekonstrukce Ulice Helsinská je v celé její délce. Od 

západu je na její severní straně navrhnuté kolmé stání pojmenované P+O - plocha 

HELSINSKÁ 1 s kapacitou pěti stání a jedním pro OSSP. Směrem na východ za obslužnou 

komunikaci sloužící bytovým objektům na severní straně je na téže straně navrhnuta 

rekonstrukce původní parkovací a odstavné plochy. Nově rekonstruované stání je 

pojmenováno P+O - plocha HELSINSKÁ 2 a má kapacitu čtrnáct stání a jedno pro OSSP. Tři 

z těchto stání budou sloužit jako stání typu K+R pro účely mateřské školy. Dále na východ 

pokračuje ulice Helsinská ke školní jídelně, kde je jako ve variantě A a variantě B navržena 

rekonstrukce panelové P+O - plochy HELSINSKÁ 2. Značeni této plochy po rekonstrukci je 

P+O - plocha HELSINSKÁ 3. Rekonstrukce této plochy snižuje počet stání ze čtyř pro osobní 

vozidla na tři pro vozidla typu O2. Východním směrem ulice pokračuje kolem základní školy, 

kde jsou zřízeny po obou stranách křížení s ulicí Čechova parkovací a odstavné plochy. Jsou 

to P+O - plocha HELSINSKÁ 4 s kapacitou jedenácti stání, která budou všechna využita jako 

stání typu K+R pro účely základní školy, a P+O - plocha HELSINSKÁ 5 s kapacitou sedmi 

stání a jedním pro OSSP. Posledním rekonstruovanou ulicí sektoru 3 varianty C je ulice 

Pražská. Důvod a provedení rekonstrukce je stejný jako v popisu varianty A kapitola 6.1. 

Součástí řešení sektoru 3 varianty C jsou také komunikace pro pěší, jejíž návrhy a změny jsou 

patrné z výkresu č. 4.  

 V oblast sídliště, respektive řešené lokality, je navrhnuta zóna tempo 30, která povede 

k optimalizaci rychlosti jedoucích vozidel, což povede ke zvýšení bezpečnosti provozu. Na 

jednosměrné větvi ulice Pražská je navrhnuta obytná zóna. 

  

6.4 Bilance počtu stání pro současný stav a varianty A, B, C 

 

 V tabulce 29 je znázorněný počet stání na jednotlivých plochách a komunikacích 

v současném stavu a počty stání na jednotlivých plochách a komunikacích v navrhovaných 

variantách.  V závorce je uveden počet míst pro OSSP. Při vyhodnocení průzkumu byla místa 

sloužící pro osoby OSSP přičtená ke klasickým místům, protože počet míst pro OSSP byl 

zjevně nevyhovující a předpokládalo se s řešením tohoto negativa. Navrhované varianty 

splňují výhledový počet stání a navíc obsahují nová stání pro OSSP. Při vyhodnocení 

průzkumu byly brány v úvahu jen konkrétní stání, protože se zabývalo prognózou konkrétního 
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počtu stání za 25 let. V následující tabulce je nastíněno komplexní porovnání kapacity řešené 

oblasti sídliště Norská v současném stavu a v návrhových variantách. Kapacita současného 

stavu sídliště činí 290 míst. Tento počet je i s možností parkovaní mimo parkovací a odstavné 

plochy (bez stání v zákazu). Dle prognózy dopravního průzkumu vzešel počet celkových stání 

na 603, což poskytne 66,12% pokrytí oblasti dle výpočtu z podle ČSN 73 6110 [4] včetně její 

změny Z1 [5]. Celkový počet stání se v jednotlivých variantách drobně liší, protože jednotlivé 

návrhy přistupovaly k řešení jinou koncepcí a nově navrhnuté plochy lépe urbanisticky 

zapadaly do řešeného území. Všechny varianty splňují počet 603 stání určeného prognózou 

průzkumu. 

Tabulka 29: Bilance stání pro současný stav a varianty A, B, C 

Název P+O - plochy  

nebo jiného druhu stání 

KAPACITA 

STÁVAJÍCÍ VAR A VAR B VAR C 

NORSKÁ 1 12 9 (1) 9 (1) 9 (1) 

NORSKÁ 2 - 34 (3) 15 (1) 65 (2) 

NORSKÁ 3 - 56 (3) 17 (1) 29 (3) 

NORSKÁ 4 - - - 27 (3) 

NORSKÁ 5 - - - 66 (3) 

NORSKÁ 6 - - - 18 

NORSKÁ - ULICE 51 (1) - - - 

NORSKÁ-GEN.PÍKY 1 30 42 (4) 31 (2) 31 (2) 

NORSKÁ-GEN.PÍKY 2 - 33 - - 

POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1 75 111 (7) 48 (12) 141 (8) 

POLITICKÝCH VĚZŇŮ 2 8 (2) 36 (2) 36 (2) 8 (2) 

GENERÁLA PÍKY 1 13 13 11 (2) 13 (1) 

GENERÁLA PÍKY 2 21(1) 20 (1) 20 (1) 20 (1) 

GENERÁLA PÍKY 3 6 - - 6 

GENERÁLA PÍKY 4 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 

RUMUNSKÁ 1 - 14 - 14 

RUMUNSKÁ 2 - 50 (6) - 74 (6) 

HELSINSKÁ 1 12(1) 18 (2) 19 (1) 5 (1) 

HELSINSKÁ 2 4 15 (1) 3 14 (1) 

HELSINSKÁ 3 - 3 11 (1) 3 

HELSINSKÁ 4 - 8 (1) 7 (1) 11 

HELSINSKÁ 5 - 7 - 7 (1) 

HELSINSKÁ-GEN.PÍKY 1  35 (2) - - 

HELSINSKÁ-GEN.PÍKY 2  44 (3) - - 

ČECHOVA 1 - 16 (1) 16 (1) - 

PRAŽSKÁ 41 (1) 43 - 43 

SO1  - 67 (5) - 

SO2  - 64 - 

SO3  - 64 - 

SO4  - 166 - 

SUMA 290 (7) 624 (38) 621 (32) 621 (36) 
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7 Multikriteriální vyhodnocení variant a výběr nejvhodnější 

 

7.1 Hodnotící parametry 

 

Parametry k vyhodnocení nejvhodnější z variant byly vybrány tak, aby objektivně a 

v co největším rozsahu rozhodly o variantě, která by v dané lokalitě nejvíce uspokojila chtěný 

záměr a výhledový přínos pro sídliště a zároveň měla co nejmenší negativní dopady. Každý 

z parametrů bude hodnocen stupnici 1 - 5 , přičemž 5 znamená nejvíce vhodný a 1 nejméně 

vhodný. Pro jednotlivé parametry bude stanovená míra závažnosti a bude použito individuální 

vyhodnocení jednotlivých parametrů na základě aritmetického průměru hodnocení 

podružných parametrů nebo jiného individuálního hodnocení.  

 

Tabulka 30: Míra závažnosti parametrů 

Parametry Míra závažnosti 

Rozsah prací 19 % 

Obslužnost 15 % 

Negativní dopady 7 % 

Zábor parcel 9 % 

Finanční náročnost 23 % 

Rušení zeleně 18 % 

Časový faktor parkování 9 % 

 

 

7.1.1 Rozsah prací 

 

Parametr rozsahu prací určuje rozsah činností potřebných k realizaci každé varianty. 

Hodnotí celkový rozsah nových nebo rekonstruovaných ploch sloužících k parkování a 

odstavování vozidel, automobilové dopravě uvnitř sídliště, pěší dopravě a cyklistické dopravě. 

Dále zohledňuje velikost ploch určených k demolici a výkopové práce určené k výstavbě 

podzemních parkovacích domů ve variantě B.   
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Tabulka 31: Rozsah prací 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 32: Hodnocení podružných parametrů rozsahu prací 

zn Veškeré plochy [m2] Plochy k demolici [m2] 
Výkopové práce 

ano/ne 

5 0 - 22 000 0 - 300 ne 

4 22 001 - 25 000 301 - 700 ne 

3 25 001 - 28 000 701 - 1 300 ne 

2 28 001 - 32 000 1 301 - 2 000 ne 

1 ≥ 32 001  ≥ 2 001 ano 

 

7.1.2 Obslužnost 

 

Parametr obslužnosti sídliště určuje rozsah napojení sídliště na infrastrukturu města 

Olomouce a hodnotí počet připojení sídliště Norská na přilehlé komunikace. Dále zohledňuje 

délky jednosměrných komunikací uvnitř sídliště. Kladně hodnotí menší délku jednosměrných 

komunikací a více připojení na infrastrukturu města. 

 

Tabulka 33: Obslužnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VAR A VAR B VAR C 

[ mj] zn [ mj] zn [ mj] zn 

Veškeré plochy [m2] 32 583 m2 1 24 744 m2 4 25 456 m2 3 

Plochy k demolici [m2] 1 045,68 m2 3 2 103,97 m2 1 342,12  m2 4 

Výkopové práce ano/ne ne 5 ano 1 ne 5 

∑  9  6  12 

průměr  3,0  2,0  4,0 

 
VAR A VAR B VAR C 

[mj] zn [mj] zn [mj] zn 

Jednosměrné komunikace [m] 470 m 3 300 m 4 470 m 3 

Příjezdové cesty [počet] 4 4 4 4 3 3 

∑  7  8  6 

průměr  3,5  4,0  3,0 
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Tabulka 34: Hodnocení podružných parametrů obslužnosti 

zn 
Jednosměrné 

komunikace [m] 
Příjezdové cesty [počet] 

5 1 - 170 5 

4 171 - 300 4 

3 301 - 470 3 

2 471 - 700 2 

1 ≥ 701 1 

 
 

7.1.3 Negativní dopady 

 

Parametr negativních dopadů vyjadřuje míru ovlivnění přilehlé zástavby novými 

komunikacemi, parkovacími a odstavnými plochami a parkovacími domy. V důsledku všech 

zmíněných faktorů může dojít k nárůstu intenzity dopravy v některých částech sídliště a 

naopak ke snížení intenzity dopravy v jiných částech sídliště. Nárůst intenzit dopravy se může 

negativně promítnout například na zvýšené hladině hluku a pohodlí obyvatel. Hodnocení 

parametru negativních dopadů jsem prováděl dle vlastního úsudku, a proto je mu přidělena 

nejnižší míra závažnosti 7 %. 

 

Tabulka 35: Negativní dopady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VAR A VAR B VAR C 

zn zn zn 

Negativní dopady 4,0 2,0 1,0 
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7.1.4 Zábor ploch  

 
Parametr zábor ploch určuje velikost plochy nutné k záboru. Čím je zábor větší, tím je 

parametr méně vhodný.  

 

Tabulka 36: Zábor ploch  

 

 

 

 

 

Tabulka 37: Hodnocení záborů ploch 

zn Zábory [m2] 

5 2 700 - 3 000 

4 3 001-3 300 

3 3 301 - 3 700 

2 3 701 - 5 000 

1 ≥ 5 001 

 

7.1.5 Finanční náročnost 

 

Parametr finanční náročnosti určuje vhodnost dané varianty na základě její hrubé 

cenové kalkulace. Tato kalkulace zahrnuje cenu nově budovaných nebo rekonstruovaných 

komunikací a demolici stávajících ploch na základě dlouhodobého vývoje cen stavebních 

prací. Varianty jsou zařazeny do kapitoly 822 - Komunikace pozemní a letiště. Výpočet cen 

stavebních objektů ve variantě B je určen na základě orientační finanční náročnosti 

technologie pro jedno parkovací stání od společnosti KOMA INDUSTRY s.r.o. [26] a na 

základě dlouhodobého vývoje cen stavebních prací zařazených do kapitoly 812 - Budovy pro 

výrobu a údržbu, konkrétně 812.6 - Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a 

zařízení. Cena za objekt je brána průměrná cena za m3 obestavěného prostoru.  Ceny níže 

uvedeny jsou pro rok 2013 [20]. Každou variantu hodnotím známkou 1 - 5. Pět znamená 

nejvíce vhodná, jedna nejméně. 

 

 

 
VAR 1 VAR 2 VAR 3 

[mj] zn [mj] zn [mj] zn 

Zábory [m2] 12 736  m2 1,0 3 620  m2 3,0 2 963  m2 5,0 



62 
 

Tabulka 38: Ceny ve stavebnictví pro rok 2013, kapitola 822 [20] 

 

 

Tabulka 39: Ceny ve stavebnictví pro rok 2013, kapitola 812 [20] 
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Tabulka 40: Cena varianty A 

 Cena za m2 Počet m2 Cena 

Odstranění stávajících ploch 450 Kč 1 045,68 470 556,00 Kč 

Živičné komunikace 2 485 Kč 17 055,31 42 382 445,35 Kč 

Parkovištní plochy ( DL tl. 80 

mm ) 

1 512 Kč 7 286,14 11 016 643,68 Kč 

Chodníky ( DL tl. 60 mm ) 784 Kč 6 122,67 4 800 173,28 Kč 

Cyklostezka 784 Kč 776,51 608 783,84 Kč 

Vjezdy a ostatní živičné plochy 1 512 Kč 1 342,21 2 029 421,52 Kč 

Celkem   61 308 023,67 Kč 

Známka 3,0 

 

Tabulka 41: Cena varianty B 

 Cena za m2 Počet m2 Cena 

Odstranění stávajících ploch 450 Kč 2 103,97 946 786,50 Kč 

Živičné komunikace 2 485 Kč 10 748,23 26 709 351,55 Kč 

Parkovištní plochy ( DL tl. 80 

mm ) 

1 512 Kč 4 435,61 6 706 642,32 Kč 

Chodníky ( DL tl. 60 mm ) 784 Kč 5 785,07 4 535 494,88 Kč 

Cyklostezka 784 Kč 769,13 602 997,92 Kč 

Vjezdy a ostatní živičné plochy 1 512 Kč 902,24 1 364 186,88 Kč 

Parkovací objekt SO1 - - 22 616 520,00 Kč 

APS KOMA SO2 - - 64 199 517,00 Kč 

APS KOMA SO3 - - 64 199 517,00 Kč 

APS KOMA SO4 - - 158 258 715,00 Kč 

Celkem   350 139 929,10 Kč 

Známka 1,0 
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Tabulka 42: Ceny stavebních objektů pro variantu B 

Stavební 

objekt 

Cena za m3  Počet m3 Cena technologie na 

jedno místo 

Počet technologických 

míst 
Cena 

Parkovací 

objekt SO1 

5 829 Kč 3 880 - - 22 616 520 Kč 

APS KOMA 

SO2 

5 829 Kč 6 073 450 000 64 64 199 517 Kč 

APS KOMA 

SO3 

5 829 Kč 6 073 450 000 64 64 199 517 Kč 

APS KOMA 

SO4 

5 829 Kč 14 335 450 000 166 158 258 715 Kč 

 

Tabulka 43: Cena varianty C 

 Cena za m2 Počet m2 Cena 

Odstranění stávajících ploch 450 Kč 342,12 153 954 Kč 

Živičné komunikace 2 485 Kč 11 921,14 29 624 032,90 Kč 

Parkovištní plochy ( DL tl. 80 mm ) 1 512 Kč 7 362,97 11 132 810,64 Kč 

Chodníky ( DL tl. 60 mm ) 784 Kč 5 053,13 3 916 653,92 Kč 

Cyklostezka 784 Kč - -  

Vjezdy a ostatní živičné plochy 1 512 Kč 1 118,77 1 691 580,24 Kč 

Celkem   46 519 031,70 Kč 

Známka 5,0 

 

Tabulka 44: Hodnocení finanční náročnosti 

zn Cena [Kč] 

5 45 000 000 - 50 000 000 

4 50 000 001 - 55 000 000 

3 55 000 001 - 70 000 000 

2 70 000 001 - 100 000 000 

1 ≥ 100 000 000 
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7.1.6 Rušení zeleně 

 

 Parametr rušení zeleně hodnotí počet stromů, které jsou určeny ke skácení v rámci 

návrhů variant, hodnotí velikost ploch, na kterých se vyskytuje souvislý porost křovin nebo 

jiných drobných stromků, které brání návrhům a musely by se rušit. Parametr rušení zeleně 

hodnotí kladně návrhy s menším počtem stromů určených ke skácení a menším plochami 

křovin určených k vykosení. 

  

Tabulka 45: Rušení zeleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 46: Hodnocení podružných parametrů rušení zeleně 

zn 
Počet rušených 

stromů[ks] 

Plocha rušených křovin 

[m2] 

5 0 - 30 0 - 100 

4 31 - 70 101 - 200 

3 71 - 120 201 - 300 

2 121 - 150 301 - 400 

1 ≥ 151 ≥ 401 

 

 
 
 
 
 

 
VAR A VAR B VAR C 

[mj] zn [mj] zn [mj] zn 

Počet rušených 

stromů [ks] 
142 2 93 3 118 3 

Plocha rušených 

křovin [m2] 
515 1 312 2 282 3 

∑  3  5  6 

průměr  1,5  2,5  3,0 
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7.1.7 Časový faktor parkování 

 
 

 Parametr časového faktoru parkování hodnotí čas, který probíhá samostatné parkování 

a nejdelší docházkovou vzdálenost od stání k objektu určenému primárně k bydlení. Čas 

určený k samotnému parkování hodnotí parametr časového faktoru parkování známkou 5 pro 

případy parkování na terénu nebo samoobslužném parkovacím domu. Pro variantu B, kde 

jsou navrhnuty automatické parkovací domy, hodnotí parametr časového faktoru parkování v 

automatických parkovacích domech známkou 1. Počet míst v automatických parkovacích 

domech pro variantu B je 294 a počet míst v samoobslužném parkovacím domu a na terénu je 

327. Výsledná známka varianty s automatickými parkovacími domy je vypočtena podle 

vztahu: 

 

ba

b

ba

ba
zn

+

⋅
−=

+

⋅+⋅
=

4
5

15

     

kde:  a = počet stání na terénu nebo v samoobslužném parkovacím domě 

 b = počet stání v automatických parkovacích domech 

 

Tabulka 47: Časový faktor parkování 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 48: Hodnocení podružných parametrů časového faktoru parkování 

zn 
nejdelší docházková 

vzdálenost[m] 

5 10 - 50 

4 51 - 100 

3 101 - 150 

2 151 - 200 

1 ≥ 201 

 

 
VAR A VAR B VAR C 

[mj] zn [mj] zn [mj] zn 

Nejdelší docházková vzdálenost [m] 127 3 130 3 136 3 

 Známka poměrného parkovacího času  - 5 - 3 - 5 

∑  8  6  8 

průměr  4,0  3,0  4,0 



67 
 

7.2 Výběr nejvhodnější varianty 

 

Výběr nejvhodnější varianty je součet hodnocení jednotlivých parametrů ovlivněných 

jejich mírou závažnosti. Variantu, která dosáhla nejvyššího hodnocení, považuji za 

nejvhodnější. Její podrobnější zpracování je předmětem této práce. Součet všech hodnocení je 

v tabulce 49. Dle vyhodnocení je jako nejvhodnější zvolena varianta C. 

 

Tabulka 49: Součet hodnotících parametrů 

Parametr Závažnost (z) 
VAR A VAR B VAR C 

zn zn * z zn zn*z zn zn*z 

Rozsah prací 0,19 3,0 0,57 2,0 0,38 4,0 0,76 

Obslužnost 0,15 3,5 0,53 4,0 0,60 3,0 0,45 

Negativní dopady 0,07 4,0 0,28 2,0 0,14 1,0 0,07 

Zábor ploch 0,09 1,0 0,09 3,0 0,27 5,0 0,45 

Finanční náročnost 0,23 3,0 0,69 1,0 0,23 5,0 1,15 

Rušení zeleně 0,18 1,5 0,27 2,5 0,45 3,0 0,54 

Časový fakor parkování 0,09 4,0 0,36 3,0 0,27 4,0 0,36 

∑ 100 %  2,79  2,34  3,78 

 

8 Podrobné zpracování varianty  

 

Dle multikriteriálního vyhodnocení byla vybrána nejvhodnější varianta, kterou se stala 

varianta C. Koncepce řešení varianty C spočívá primárně v rozšíření stávajících komunikací, 

které povedou k vytvoření prostoru určeného především pro kolmá stání. Jedná se zejména o 

ulici Norská, která je v současném stavu lemována alejí stromů, které v důsledku návrhu 

varianty C jsou určeny k vykácení, což negativně ovlivní zelený ráz sídliště. Eliminace tohoto 

negativního jevu je k projednání ve vyšších stupních dokumentace. Primárně by tento 

negativní dopad měla řešit výsadba nových stromů. Jejich výběr a konkrétní umístění by bylo 

nutno projednat s odborníky na danou problematikou, především architekty a dendrology. 

Rozsah stavebního zásahu varianty C se týká již zmíněné ulice Norská, ulice 

Helsinská, ulice Rumunská a ulice Pražská. Dále je navrhnuta přestavba stávající P+O - 
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plochy POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1, P+O - plochy GENERÁLA PÍKY 2 a návrh nové P+O - 

plochy RUMUNSKÁ 2. 

Návrh přebudování ulice Norská je v celé její délce a spočívá v jejím rozšíření a 

obnově povrhu. V rámci rozšíření se vytvoří po obou jejích stranách kolmá stání, která jsou 

pro přehlednost rozdělená na parkovací a odstavné plochy, které jsou již popsány v kapitole 

6.3. V rámci rekonstrukce se vybudují dva trativody vedoucí po obou stranách ulice, bude 

provedena úprava zemní pláně, která bude odvodněna do nových trativodů. Po obou stranách 

ulice bude vedena přídlažba oddělující dopravní prostor od parkovacích a odstavných stání. 

Stání bude lemovat v celé její délce obrubník, který bude snížen v místech stání pro OSSP a 

místech pro přecházení. Bližší informace o těchto změnách a bezbariérovosti popisuje 

kapitola 8.2. Povrch ulice bude živičný a povrch stání bude ze zámkové dlažby. Podél obou 

stran ulice je navržen chodník s povrchem ze zámkové dlažby. Více o skladbách jednotlivých 

povrchů popisuje kapitola 8.3. Šířka komunikace je navržena 6,00 m, šířka parkovacího pásu 

5,00 m a šířka chodníku 2,5 m na jižní straně a 3,00 m na severní straně. Na západním konci 

ulice Norská je taktéž navrhnuta rekonstrukce stávající P+O - plochy NORSKÁ 1, které je 

vyměněn povrch se stávajícího živičného na povrch ze zámkové dlažby. Naproti této 

parkovací a odstavné plochy je navržena rekonstrukce chodníku, aby zde mohly být 

vybudovány patřičné hmatové úpravy, sloužící pro osoby se sníženou schopnosti orientace 

(dále jen OSSO). Na východním konci ulice je navrženo napojení na nově navrženou P+O-

plochu RUMUNSKÁ 2. Dále je ve východní části ulice Norska navrhnuta rekonstrukce 

vjezdů k nemovitostem na jižní straně ulice. Rekonstrukce ulice Norská se týká i její větve, 

která se napojuje na ulici Generála Píky. V rámci rekonstrukce této větve bude provedena 

změna příčného sklonu ze střechovitého na jednostranný a na západní straně přípojné větve 

bude vybudován trativod, který odvodní upravenou zemní pláň. Na východní straně je 

navržena rekonstrukce stávající P+O-plochy NORSKÁ-GENRÁLA PÍKY 1, která se týká 

obměny živičného povrchu za dlážděný a její protažení. Podél této parkovací a odstavné 

plochy je navržen chodník, který bude sloužit k její obsluze. Oddělení dopravního a 

parkovacího prostoru je proveden přídlažbou. 

Rekonstrukce ulice Helsinská spočívá ve výměně celé její konstrukce. Je na ní navržen 

jednostranný příčný sklon, který povede k jednoduššímu odvodnění komunikace a její pláně. 

Pláň bude odvodněna do nově navrženého trativodu. Na ulici Helsinská jsou na severní straně 

navrženy čtyři nové parkovací zálivy, které jsou popsány v kapitole 6.3. Zálivy mají povrch 

ze zámkové dlažby, jsou odděleny od dopravního prostoru přídlažbou a jsou lemovány 
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obrubníky, které jsou v místech stání pro OSSP sníženy. V západní části ulice Helsinská je 

podél nově navrhnutých a rekonstruovaných parkovacích zálivů navržen chodník šířky 2,25 

m. Rekonstruované parkovací a odstavné plochy jsou P+O-plocha HELSINSKÁ 1 a 2. První 

ze zmíněných ploch je protáhnutá na východ a je na ní navržen nový dlážděný povrch. Druhá 

ze zmíněných ploch má navrženou demontáž stávajících betonových panelů, které tvoří její 

povrch, a je na ní navržen nový povrch ze zámkové dlažby. Součástí návrhu rekonstrukce 

ulice Helsinská je obnova povrchu a geometrická úprava všech vjezdů k nemovitostem tak, 

aby byl na nich dodržen rozhled. 

Rekonstrukce ulice Rumunská je navržena v její jižní části. Rekonstrukce spočívá ve 

změně jejího příčného sklonu ze střechovitého na jednostranný, což povede k úpravě zemní 

pláně, která bude odvodněna do nově navrženého trativodu. Ulice se nebude rozšiřovat, ale je 

na ní navržena změna provozu z obousměrného na jednosměrný. Jednosměrný provoz bude 

od jihu, tudíž od ulice Helsinská na sever k ulici Norská. Tato změna organizace dopravy 

povede k vytvoření prostoru k návrhu podélného stání na její západní straně. Součástí návrhu 

rekonstrukce ulice Rumunská je obnova povrchu a geometrická úprava všech vjezdů 

k nemovitostem tak, aby byl na nich dodržen rozhled. 

Rekonstrukce jednosměrné větve ulice Pražská spočívá primárně v odstranění 

stávajících chodníku a vytvoření dopravně pobytového prostoru v jedné výškové úrovni, což 

bude optimálně vyhovovat jejímu navrhovanému charakteru obytné zóny. V její severní části 

je navržena změna příčného sklonu z jednostranného na střechovitý, aby se optimálně dosáhlo 

napojení v její jižní části, kde je ponechán jednostranný příčný sklon. Odvodnění pláně bude 

v severní části pomoci dvou nově navržených trativodů, které se budou v jižní části spojovat 

v jeden, který odvodní zbytek pláně celé ulice. Je navržena obnova povrchu a výstavba nové 

konstrukce vozovky pod stávajícím chodníkem. Z východní strany ulice je navrženo betonové 

svodidlo, které bude chránit pobytový a dopravní prostor nově navrhnuté obytné zóny ulice.  

Dalším prvkem varianty C je celková rekonstrukce P+O-plochy POLITICKÝCH 

VĚZŇŮ 1. Plocha je rozšířena na východní i západní stranu a je zde navržena kompletně 

nová konstrukce celé plochy. Plocha je dopravně řešena jako objízdná s jednosměrným 

provozem. Po obou stranách dvojice jednosměrných živičných komunikací jsou navržena 

kolmá stání, která jsou od komunikace oddělena přídlažbou. Plochy pro sání jsou lemované 

obrubou, která je v místě stání pro OSSP snížená. Mezi plochou a blokem panelových domů 

je navržen chodník, který umožňuje pohyb chodců z parkovací a odstavné plochy k obytným 

domům. 
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V rámci řešení varianty C je navrhnuta výměna povrchu a části konstrukce parkovací 

P+O-plochy GENERÁLA PÍKY 2. Podrobnější vyjádření změn povrchu a konstrukce této 

plochy je znázorněno ve výkresu 8.4. 

Posledním prvkem varianty C je návrh nové P+O-plochy RUMUNSKÁ 2. Plocha je 

situována v severovýchodním rohu řešené lokality. Je ve tvaru T a je napojena na ulice 

Rumunská a Norská. Po obou stranách větví je navrženo kolmé stání. Povrch komunikací je 

živičný a je oddělen od dlážděných stání přídlažbou. Plochy stání jsou ohraničeny obrubami, 

které jsou v místech pro OSSP sníženy. Podél parkovací a odstavné plochy je navržen 

chodník, který obsluhuje plochu. 

 

8.1 Základní informace o dotčených parcelách 

 

 
Obrázek 15: Dotčené parcely [16] 
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Tabulka 50 : Základní informace o dotčených parcelách 

č. parcely vlastník způsob využití druh pozemku 

529 Statutární město Olomouc silnice ostatní plocha 

498/3 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

498/2 Ing. Venusová Eva  ostatní komunikace ostatní plocha 

498/1 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

515/1 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

478/4 Statutární město Olomouc jiná plocha ostatní plocha 

515/5 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

515/78 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

515/43 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

515/75 Ing. Venusová Eva ostatní komunikace ostatní plocha 

499/3 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

487/3 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

473/5 Statutární město Olomouc ostatní komunikace ostatní plocha 

480/8 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 

480/1 Statutární město Olomouc jiná plocha ostatní plocha 

480/14 Statutární město Olomouc jiná plocha ostatní plocha 

480/12 Statutární město Olomouc jiná plocha ostatní plocha 

 

8.2 Bezbariérový přístup a opatření pro OSSO a OSSP 

 

Území řešeného sídliště Norská je značně rozsáhlé, a proto byl brán zřetel na rozmístění 

jednotlivých stání pro OSSP tak, aby byly co nejvíce dostupné u vchodů k nemovitostem a 

zájmovým zařízením. Varianta C ve svém návrhu disponuje s celkovým počtem stání 621 a 

celkovým počtem stání pro OSSP 36. Tento počet stání pro OSSP splňuje podmínky sbírky 

zákonů číslo 398/2009 sb. [6]. Z veškerých těchto stání je umožněn vstup na chodník přes 

sníženou obrubu o nášlapu 0,02 cm, kterou lemuje varovný pás z hmatové dlažby šířky 0,40 

m. Dále jsou v návrhu splněny podmínky pro bezbariérové užívání chodníku, které se řídí 

toutéž vyhláškou. K orientaci OSSO slouží přirozená vodící linie, která je tvořena 

převýšeným obrubníkem o 0,07 m nad hranu komunikace pro pěší nebo je tvořena hranou 

budovy či jiné vodící linie. V místech určených pro přecházení chodců nebo v místech 

přechodu pro chodce je navržen varovný pás šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80 m o délce 

nejméně 1,50 m, který je od varovného pásu odsazen o 0,30 m. V místech snížených 

obrubníků, kde není místo pro přecházení nebo přechod pro chodce jen navržen varovný pás 
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v šířce 0,40 m, aby upozorňoval slabozraké a nevidomé osoby na možnost nebezpečí vstupu 

na vozovku nebo na jiné nebezpečí. Povrch chodníků je proveden z dlažby, která má 

dostatečné protiskluzové vlastnosti. Příčný sklon všech navrhovaných chodníku je 2,00 % a 

podélný sklon nikde nepřekračuje 5,00 %. Při vytváření návrhu varianty bylo čerpáno 

z metodiky aplikace vyhlášky, Bezbariérové užívání staveb [7]. 

 

8.3 Konstrukce zpevněných ploch 
 

 V návrhu varianty C se uvažuje s rekonstrukcí ulic, vjezdů k nemovitostem, 

parkovacích a odstavných ploch a návrhem nových parkovacích a odstavných ploch a 

chodníků. Stávající skladbu konstrukcí zpevněných ploch a způsob odvodnění pláně lze jen 

těžko odhadnout, a proto v rozmezí návrhů bylo vždy uvažováno s nejhorší možností, a proto 

ve všech řešených úsecích se navrhuje nový způsob odvodnění pláně. V případech, kde se 

mění příčný sklon komunikace, je snaha napojení nové pláně na stávající tak, aby byla 

veškerá pláň odvodněna a návrh řešení byl ekonomický. 

 

8.3.1 Konstrukce komunikací 

 

 Veškeré rekonstruované živičné komunikace mají navrženu obnovu povrchu a to tak, 

že je navrženo odfrézování 0,11 m a položení dvou vrstev asfaltového betonu. Jedná se o 

vrstvu podkladní z materiálu ACP 16+ o tloušťce 0,07 m a vrstvu obrusnou z asfaltového 

betonu ACO 11 o tloušťce 0,04 m. Mezi vrstvy je navržen spojovací postřik z asfaltové 

emulze ASP o váhové mocnosti 0,70 kg/m2. Dále je u všech rekonstruovaných komunikací 

navržen nový trativod, který bude odvodňovat zemní pláň stávající a také nově navrženou. Při 

změně příčného sklonu byl v návrzích brán zřetel na možnost napojení nové pláně na 

stávající. Typ konstrukce vozovky nově navržených komunikací a rekonstruovaných 

komunikací byl navržen dle katalogového listu TP 170 [13]. Jedná se o skladbu D1-N-2 TDZ 

V, která vyhovuje intenzitě těžkých nákladních vozidel do 90/24h. Vyšší intenzita těžkých 

nákladních vozidel se nepředpokládá. Technologie výroby konstrukce vozovky bude 

v rekonstruovaných úsecích probíhat tak, že se odfrézuje stávající povrch a provedou se 

výkopové práce pro změny zemní pláně a uložení trativodů.  Po osazení trativodů se pláň 

zhutní na požadovaný deformační modul, který je stanoven minimální hodnotou 30 MPa. Poté 
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se začne klást a hutnit vrstva ze štěrkodrti SDB o tloušťce 0,15 m. Po položení této vrstvy se 

osadí přídlažba a obrubníky do betonového lože. Po vytvrdnutí betonového lože obrubníků a 

přídlažby se položí a zhutní druhá vrstva štěrkodrti SDA o tloušťce 0,15 m, která v rámci 

rekonstrukcí, kde je zachována část pláně, udělá vyrovnání staré spodní konstrukce vozovky s 

novou. Na tuto ucelenou vrstvu štěrkodrti se provede infiltrační postřik, který ucelí póry 

v kamenivu a zvýší jeho smykovou pevnost. Poté se provede pokládka asfaltového betonu 

ACP 16 + která se zhutní a po vychladnutí a vytvrdnutí se provede spojovací postřik, na který 

se provede pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11, která se patřičně zhutní. 

 

Skladba vozovky D1-N-2 TDZ V [13] 

- Asfaltový beton ACO11    tl. 40 mm 

- Spojovací postřik ASP 0,7kg/m2 

- Obalované kamenivo ACP 16+   tl. 70 mm 

- Infiltrační postřik IPAS 2,5kg/m2 

- Štěrkodrť SDA     tl. 150 mm 

- Štěrkodrť SDB     tl. 150 mm 

CELKEM            410 mm 

8.3.2 Konstrukce parkovacích a odstavných ploch 
 

 V rámci řešení varianty C byly navrženy nové parkovací a odstavné plochy a na 

stávajících plochách byly navrženy rekonstrukce v rozsahu řešení varianty popsané v kapitole 

8 a 6.3. Ve všech případech, byla navržena nová konstrukce ploch dle TP 170 [13]. Jedná se o 

skladbu DZ-D-1 TDZ 0, která je tvořena zámkovou dlažbou tloušťky 0,08 m kladené do 

pískového lože tloušťky 0,04 m položeného na vrstvu štěrkodrti SDB tloušťky 0,20 m, která se 

klade na zhutněnou zemní pláň, která je v příčném sklonu 3,00 % zhutněná na požadovaný 

deformační modul. Oddělení parkovacích a odstavných ploch od komunikace bude provedeno 

přídlažbou a od komunikací pro chodce obrubou s nášlapem 0,12 m. 

  

 Skladba parkovacích a odstavných ploch DZ-D-1 TDZ0 [13] 

- Dlažba DL     tl. 80 mm 

- Pískové lože     tl. 40 mm 

- Štěrkodrť SDB     tl. 200 mm 

CELKEM                                                320 mm 
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8.3.3 Konstrukce komunikací pro chodce 

 

 V rámci řešení varianty C jsou navrženy rekonstrukce chodníků a nové chodníky. 

Rozsah návrhu nových a rekonstruovaných chodníků je popsaný v kapitole 8.  Chodníky jsou 

navrženy ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm pokládané do pískového lože a jsou kladeny 

mezi obruby, přičemž jedna obruba má nášlap 70 mm a slouží jako vodící linie pro osoby se 

sníženou schopností orientace. Na chodnících jsou provedeny hmatové úpravy, které jsou 

popsány v kapitole 8.2. Vedením chodníkových ploch jsem se snažil napojit všechny 

parkovací a odstavné plochy, které byly v rámci řešení varianty buď navrhnuty nové, nebo 

byla na nich navrhnuta rekonstrukce tak, aby spojovaly obytné domy a jiná zařízení 

v dostačujícím rozsahu. Skladba konstrukce chodníkových ploch byla navržena dle TP 170 

[13]. Jedná se o skladbu DZ-D-1 TDZ CH 

 

Skladba chodníků DZ-D-1 TDZ CH [13] 

- Dlažba DL     tl. 60 mm  

- Pískové lože L     tl. 30 mm 

- Štěrkodrť SDB     tl. 150 mm 

CELKEM                                                 240 mm 

 

8.3.4 Konstrukce vjezdů k nemovitostem 

  

 V rámci řešení varianty C byly rekonstruovány všechny vjezdy k nemovitostem 

v ulicích Norská, Helsinská a Rumunská. V rámci návrhu rekonstrukce vjezdů byla upravena 

geometrie nároží vjezdů a vyměněn povrch. Ve vjezdech, kde je povrch tvořen dlažbou, je 

navrhnuta demontáž dlažby a příprava pro povrch z asfaltobetonu, která spočívá ve výškovém 

vyrovnání podkladu ze štěrkodrtě. Ve vjezdech, kde je povrch tvořen živicí, je navrhnuto 

frézování povrchu v patřičné tloušťce, aby byl povrch po odfrézování ve vhodné výškové 

úrovni. Na připravené plochy se položí podkladní vrstva tvořená asfaltobetonem ACP 16+ o 

tloušťce 0,07 m, která se patřičně zhutní. Na ní se provede spojovací postřik a položí obrusná 

vrstva tloušťky 0,04 m z asfaltového betonu ACO 11, která se rovněž patřičně zhutní. 
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8.4 Odvodnění 

 

 Veškeré nově navržené plochy a plochy, kterých se týká rekonstrukce, je třeba řádně 

odvodnit jak na povrchu, tak na zemní pláni. Odvodnění zemní pláně je provedeno pomocí 

příčného sklonu zemní pláně 3,00 %, kdy voda stéká po pláni do nově navržených trativodů. 

Odvodnění komunikací bude provedeno příčným sklonem 2,50 % a proměnným podélným 

sklonem. Voda z povrchu komunikací pro automobilovou dopravu potečte v důsledku 

příčného sklonu k nižší obrubě, podél které poteče v podélném sklonu do uliční vpusti. 

Parkovací a odstavné plochy jsou navrženy v příčném sklonu 2,00 % směrem ke 

komunikacím pro automobilovou dopravu, což zapříčiní stečení povrchové vody na 

komunikaci pro automobilovou dopravu, kde dále poteče v důsledku příčného a podélného 

sklonu do uliční vpusti. Komunikace pro chodce, které jsou vedeny podél komunikací, jsou 

navrženy v příčném sklonu 2,00 % směrem ke komunikaci. Povrchová voda z těchto 

chodníkových ploch steče na komunikaci, kde bude dále svedena příčným sklonem 

komunikace k nižší obrubě, podél které poteče v důsledku podélného sklonu do uliční vpusti. 

Chodníkové plochy, které nejsou vedeny podél komunikací pro automobilovou dopravu, jsou 

navrženy v příčném sklonu 2,00 %. Tento příčný sklon svede jejich povrchovou vodu na 

terén, kde přirozeně vsákne. V rozsahu návrhu varianty C je celková plocha 24 915,09 m2, 

která bude odvodněna pomocí uličních vpustí. V rámci průzkumu území bylo napočítáno 22 

vpustí, které svou polohou zasahují do území řešeného variantou C. Tyto uliční vpusti jsou 

napojeny na kanalizační síť města Olomouce. Přesunutí vpustí na konkrétní místa a návrh 

nových vpustí, by byl součástí řešení ve vyšších stupních projektové dokumentace. Vpusť je 

schopna odvodnit plochu 400 m2, tudíž celkový potřebný počet uličních vpustí pro oblast 

řešenou variantou C je 63. Současný počet 22 uličních vpustí je nedostatečný. 
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8.5  Rozhledové poměry 

 

 Veškeré řešené komunikace, jejich křižovatky, sjezdy a samostatné sjezdy, kterými se 

zabývá řešení varianty C, jsou ověřeny rozhledovými trojúhelníky, které jsou navrženy dle 

metodiky ČSN 73 6110 [4] včetně její změny Z1 [5] a dle metodiky ČSN 73 6102 [2] včetně 

její změny Z1 [3]. V řešené oblasti byly uplatněny tři typy rozhledových trojúhelníků. Celá 

zájmová oblast, kromě jednosměrné větve ulice Pražská, je řešena zónou s maximální 

dovolenou rychlostí 30 km/h. Jednosměrná větev ulice Pražská je řešena jako obytná zóna, na 

které je stanovena nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h. Všechna křížení komunikací pro 

automobilovou dopravu uvnitř území jsou řešena uspořádáním A. Napojení parkovacích a 

odstavných ploch na komunikace uvnitř území jsou řešena jako sjezd a všechna napojení 

nemovitostí na komunikace jsou řešena jako samostatný sjezd. Všechny rozhledové 

trojúhelníky byly navrženy pro vozidlo typu 2 jedoucí po hlavní pozemní komunikaci. 

Vozidlo typu 2 je vozidlo pro odvoz odpadu, nákladní automobil nebo autobus. Grafické 

znázornění veškerých rozhledových trojúhelníků je zobrazeno ve výkrese č. 5. 

 

8.5.1  Rozhledový trojúhelník křižovatky pro uspořádáním A 

 

 Tento typ rozhledového trojúhelníku je použit v kříženích větve ulice Norská vedoucí 

k ulici Generála Píky na obou jejich koncích. Nutnost dání přednosti jízdy vozidlům jedoucím 

po hlavní komunikaci mají řidiči na obou koncích této větve. Maximální rychlost vozidel 

jedoucích po hlavní pozemní komunikaci je 30 km/h. 

 Dalším místem, kde je tento typ rozhledového trojúhelníku použit, je v místě křížení 

ulice Helsinská a Čechova. Nutnost dání přednosti jízdy vozidlům jedoucím po hlavní 

komunikaci mají řidiči jedoucí po ulici Čechova. Maximální rychlost vozidel jedoucích po 

hlavní pozemní komunikaci je 30 km/h. 

 Posledním místem, kde je použit rozhledový trojúhelník pro uspořádání křižovatky A 

je v místě křížení ulice Helsinská a jednosměrné větve ulice Pražská. Nutnost dání přednosti 

jízdy vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci mají řidiči jedoucí po ulici Helsinská. 

Maximální rychlost vozidel jedoucích po hlavní pozemní komunikaci je 20 km/h. 
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 Vrchol rozhledového trojúhelníku, který představuje výhled z vozidla jedoucího po 

vedlejší pozemní komunikaci, leží 3,00 m od vnější hrany zpevněné plochy hlavní pozemní 

komunikace. Délky odvěsen rozhledového trojúhelníka určuje tabulka 51, která je vyňatá ze 

změny Z1 [3] normy ČSN 73 6102 [2]. 

 

Tabulka 51 : Délky stran rozhledového trojúhelníku s předností v jízdě podle 

uspořádání A [3] 

 

 

8.5.2  Rozhledový trojúhelník sjezdu 

 
 Ověření rozhledů v řešeném územní rozhledovým trojúhelníkem pro sjezdy, je řešeno 

v případech napojení dopravně významnějších účelových komunikací na komunikace vyššího 

řádu nebo napojením parkovací plochy přesahující kapacitu dvaceti stání. 

 Tímto rozhledovým trojúhelníkem je ověřen rozhled v napojení P+O-plochy 

RUMUNSKÁ 2 na ulici Rumunská a Helsinská. Dále pak v napojení P+O-plochy 

POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1 a P+O-plochy GENERÁLA PÍKY 2 na ulici Generála Píky. 

Tímto rozhledovým trojúhelníkem je také ověřen rozhled v napojení komunikace obsluhující 

garáže poblíž jižní strany ulice Helsinská vedle mateřské školky.  

 Vrchol rozhledového trojúhelníku, který představuje výhled z vozidla jedoucího po 

vedlejší pozemní komunikaci, leží 2,50 m od vnější hrany zpevněné plochy hlavní pozemní 

komunikace. Délky odvěsen rozhledového trojúhelníka určuje tabulka 52, která je vyňatá ze 
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změny Z1 [5] normy ČSN 73 6110 [4]. Na veškerých komunikací, kterých se týká rozhledový 

trojúhelník sjezdu, je navržena maximální rychlost 30 km/h. 

 

Obrázek 16 : Rozhledový trojúhelník sjezdu [5] 

 

 

Tabulka 52 : Délky stran rozhledového trojúhelníku sjezdu [5] 

 

 

8.5.3  Rozhledový trojúhelník samostatného sjezdu  

 

Tento typ rozhledového trojúhelníka je použit ve všech přídech napojení nemovitosti na 

pozemní komunikaci. Dále je použit v napojení řadových garáží na ulici Generála Píky poblíž 

křížení s přípojnou větví ulice Norská. Vzdálenost rozhledového bodu řidiče dávající přednost 

v jízdě je umístěn ve vzdálenosti 2,00 m od vnější hrany zpevněné plochy hlavní komunikace. 
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Délka odvěsen rozhledového trojúhelníka je 20,00 m pro maximální rychlost vozidel 

jedoucích po hlavní pozemní komunikaci 30 km/h. 

 

Obrázek 17 : Rozhledový trojúhelník samostatného sjezdu [5] 

 

 

8.6 Svislé a vodorovné dopravní značení 

 

Dopravní značení bylo navrhnuto dle metodiky TP 65 [8]. V současném stavu se 

v řešeném území nachází jak svislé tak vodorovné značení. V návrhu varianty C bylo 

ponecháno stávající dopravní značení, které vyhovovalo návrhové situaci. Značení, které se 

vzhledem k návrhové situaci stalo irelevantní, bylo zrušeno. 

 

8.7 Svislé dopravní značení 
 
 

Dopravní značení typu P2 - HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE bylo navrženo 

v počtu patnácti kusů. Navrhovalo se v místech, kde proběhla úprava přednosti v jízdě, a to na 

ulicích Helsinská, jednosměrné větvi ulice Pražská, na ulicích Rumunská a Norská v místě 

napojení P+O plochy RUMUNSKÁ 2, na ulici Norská a Generála Píky v místě křížení 

s přípojnou větví ulice Norská a dále byla umístěna na ulici Generála píky v místě připojení 

P+O-plochy POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1 a P+O-plochy GENERÁLA PÍKY 2.  

Dopravní značení P4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ bylo v rámci návrhu varianty C 

ponecháno v počtu dvou kusů, a to na ulicích Norská a Čechova v místě jejich napojení na 

třídu Míru. Jedno značení typu P4 bylo zrušeno v místě napojení P+O-plochy GENERÁLA 

PÍKY 2 na ulici Generála Píky. Žádné značení typu P4 nebylo navrženo.  

Dopravní značení typu P6 - STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ, bylo navrženo v místech 

upravujících přednost v jízdě, a to na ulici Čechova v místě křížení s ulicí Helsinská, na ulici 
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Helsinská v místě křížení s jednosměrnou větví ulice Pražská, na obslužné komunikaci 

napojující se na ulici Helsinská, v místě připojení P+O-plochy RUMUNSKÁ 2 na ulice 

Rumunská a Norská, na obou koncích větve ulice Norská napojující se na ulici Generála Píky, 

na obslužné komunikaci vedoucí od řadových garáží na ulici Generála Píky a v napojeních 

P+O-ploch POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1 a GENERÁLA PÍKY 2 na ulici Generála Píky. Jedno 

značení typu P6 bylo ponecháno, a to v místě napojení jednosměrné větve ulice Pražská na 

třídu Míru. Žádné značení typu P6 nebylo zrušeno. 

Značení typu B1 - ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL (V OBOU SMĚRECH) 

nebylo žádné navrženo ani zrušeno. Bylo pouze ponecháno v počtu dvou kusů, a to na bráně 

soužící k vjezdu vozidel do bloku řadových garáží na západním konci ulice Generála Píky a 

v místě napojení na plochu technického vybavení v jihozápadní části ulice Norská. 

Značení B11 - ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL nebylo žádné 

navrženo ani zrušeno. Bylo pouze ponecháno v počtu jednoho kusu v jižní části ulice 

Politických vězňů, kde ulice mění svůj charakter na místní komunikaci třídy D2 bez provozu 

motorových vozidel. 

Značení B24a - ZÁKAZ ODBOČENÍ VPRAVO bylo navrženo v počtu jednoho kusu, a 

to na ulici Norská v místě křížení s ulicí Rumunská. Žádné značení typu B24a se v lokalitě 

nenacházelo. 

 Značení B20a-20 - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST se v řešené lokalitě pouze 

rušilo v počtu jednoho kusu, a to na ulici Helsinská před základní školou. 

Značení B21a - ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ se v oblasti pouze navrhlo v počtu jednoho 

kusu, a to na ulici Norská ve směru k ulici Rumunská, aby se zamezilo předjíždění v důsledku 

rozhledových poměru připojení P+O-plochy RUMUNSKÁ 2 na ulici Norská. 

Značení B29 - ZÁKAZ STÁNÍ se žádné nenavrhovalo ani nerušilo. Bylo pouze 

ponecháno v počtu tří kusů, a to na ulici Čechova, Rumunská, a Norská. 

Značení A12 - DĚTI je navrženo v počtu čtyř kusů, a to na ulicích Čechova, Helsinská a 

Rumunská v oblasti okolo škol a družiny. Žádné se v lokalitě nenacházelo. 

Značení C3a - PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VPRAVO se v lokalitě navrhlo jedno, a to 

na vjezdu na P+O-plochu POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1. Jedno značení bylo ponecháno, a to 

v místě napojení jednosměrné větve ulice Pražská na třídu Míru. Žádné nebylo rušeno.  

Značení C2b - PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VPRAVO se v řešené lokalitě pouze 

navrhlo v počtu jednoho kusu, a to na ulici Helsinská v místě křížení s jednosměrnou větví 

ulice Pražská. 
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Značení C2f - PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VPRAVO A VLEVO se v řešené lokalitě 

pouze navrhlo v počtu jednoho kusu, a to na ulici Rumunská v místě křížení s ulicí Norská. 

Značení C8a - STEZKA PRO CYKLISTY nebylo žádné navrženo ani zrušeno. Bylo 

pouze ponecháno na jižním konci ulice Politických vězňů. 

Znační IP4b - JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ bylo navrženo v počtu dvou kusů, a to na 

ulici Rumunská a na P+O-ploše POLITICKÝCH VĚZŇŮ 1. Dva kusy značení byly 

ponechány na jednosměrné větvi ulice Pražská. Žádné nebylo rušeno. 

Značení IP10a - SLEPÁ ULICE bylo pouze ponecháno v počtu dvou kusů, a to na ulici 

Helsinská. 

Značení IP2 - ZPOMALOVACÍ PRÁH bylo navrženo v počtu dvou kusů, a to na 

ulicích Norská, Helsinská a jednosměrné větvi ulice Pražská. Vždy při vjezdu nebo výjezdu 

do obytné zóny jednosměrné větve ulice Pražská, kde byl práh navržen. Dva kusy značení 

byly zrušeny, a to na v počtu dvou na ulici Helsinská a dvou na ulici Norská. Značení bylo 

rušeno v důsledku zrušení zpomalovacích prahů. 

Značení IP6 - PŘECHOD PRO CHODCE bylo pouze navrženo v počtu čtyř kusů, a to 

na ulicích Čechova, Helsinská a Rumunská, kde byly navrženy přechody pro chodce. Žádné 

značení tohoto typu se v lokalitě nenacházelo. 

Značení IP11b - PARKOVIŠTĚ (KOLMÉ STÁNÍ) bylo navrženo v počtu v počtu 25 

kusů. Jednotlivé dopravní značky byly rozmístěny po celé lokalitě tak, aby v dostatečné míře 

označovaly stání. Žádné se v lokalitě nenacházelo. 

Značení IP11c -  PARKOVIŠTĚ (PODÉLNÉ STÁNÍ) bylo navrženo v počtu dvou kusů 

na ulici Rumunská. Žádné se v lokalitě nenacházelo. 

Značení IP12 - VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ doplněné dodatkovou tabulí 

znázorňující OSSP bylo navrženo v počtu 28 kusů. Každé místo vyhrazené pro OSSP je touto 

značkou vyznačeno. Tři značení se rušila. Jedno na jednosměrné větvi ulice Pražská, jedno na 

ulici Norská a jedno na ulici Helsinská. Stání označená touto značnou byla nahrazena na 

jiném více vhodném místě. Tři značení se také ponechávala, a to na P+O-ploše GENERÁLA 

PÍKY 2 a dvě na P+O-ploše POLITICKÝCH VĚZŇŮ 2. 

Značení IP13e - PARKOVIŠTĚ K+R doplněné dodatkovou tabulí E12 upřesňující čas, 

pro který značení platí a kolika stání se týká, bylo pouze navrženo v počtu tří kusů. Jeden kus 

byl navržen na P+O-ploše HELSINSKÁ 1, jeden kus na P+O-ploše HELSINSKÁ 4 a jeden 

kus na P+O-ploše RUMUNSKÁ 1. 
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Značení IP26a - OBYTNÁ ZÓNA bylo navrženo na jednosměrné větvi ulice Pražská. 

Značení bylo umístěno vždy při vjezdu do obytné zóny. Žádné se v lokalitě nevyskytovalo. 

Značení IP26b - KONEC OBYTNÉ ZÓNY bylo pouze navrženo v počtu dvou kusů, a 

to na ulici Helsinská při výjezdu z obytné zóny a na konci jednosměrné větve ulice Pražská 

taktéž na výjezdu z obytné zóny. 

Značení ZÓNA 30 bylo zrušeno v počtu dvou kusů. Každý z kusů rušeného značení byl 

na jednom konci ulice Norská v úseku od křížení z odbočnou větví ulice Norská k ulici 

Generála Píky do křížení s ulicí Rumunská. Dva kusy byly navrženy, a to na ulicích Čechova 

a Norská. Značení bylo navrženo při vjezdu do oblasti od třídy Míru. 

Značení KONEC ZÓNY 30 bylo rušeno v počtu dvou kusů a navrženo v počtu dvou 

kusů analogicky ke značení ZÓNA 30.  

Tabulka znázorňují počet jednotlivých značení je na výkresu č. 7. 

 

8.8 Vodorovné dopravní značení 

 

 Vodorovné dopravní značení je navrženo dle TP 133 [11]. Je navrženo značení typu 

V10a - STÁNÍ KOLMÉ / PODÉLNÉ, které odděluje jednotlivá stání.  Dále je navrženo 

značeni V10e - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ, které označuje všechna stání vyhrazena pro 

OSSP. Značení V7 - PŘECHOD PRO CHODCE je použito na ulicích Čechova, Helsinská a 

Rumunská. Na těcho ulicích byly navrženy přechody pro chodce, aby se dosáhlo větší 

bezpečnosti v okolí škol. 

 

8.9 Ověření průjezdu 

 

Na všech křižovatkách komunikací obsažených v návrhu varianty byl ověřen průjezd 

pomocí programu AutoTurn. Všechna odbočení a otáčení v předpokládaných trasách 

popelářských vozů byly ověřeny vlečnými křivkami pro popelářský vůz dlouhý 9,90 m. 

Ostatní křížení a odbočení v rámci řešené oblasti byly ověřeny vlečnými křivkami pro lehké 

užitkové vozidlo dlouhé 6,89 m. Nově navržený výjezd od garáží na ulici Generála byl ověřen 

vlečnými křivkami pro osobní automobil. Celá řešená oblast vyhověla. Vlečné křivky pro 

jednotlivá vozidla jsou zobrazeny ve výkrese č. 6.1 a výkrese č. 6.2. 
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8.10 Ochranná pásma 
 

 Vedení inženýrských síti (dále jen I.S.) v řešené lokalitě sídliště Norská je znázorněno 

ve výkresu současného stavu a ve výkresech situací variant. Nachází se zde vodovodní a 

kanalizační potrubí spravované společnosti Moravská vodárenská, plynovod ve správě 

společnosti RWE, teplovod ve správě společnosti Dalkia, elektrické podzemní vedení 

vysokého a nízkého napětí. Dále je zde vedena kabeláž veřejného osvětlení, pro kterou platí 

stejná ochranná pásma jako pro kabeláž nízkého napětí. Je nutné dodržet ochranná pásma 

těchto sítí při veškerých stavebních úpravách. Části sítí, do jejíchž ochranných pásem stavba 

zasahuje, je nutno chránit dle regulí jejich správců. Kabelové vedení pod nově navrženými 

zpevněnými plochy je nutno vést v chráničce, případné jej obetonovat. Nad chráničku je 

potřeba umístit ochrannou folii, která bude vedení chránit před nechtěným mechanickým 

poškozením. V případě, že je vedení inženýrských sítí vedeno pod nově navrhnutými 

obrubníky nebo v jiných nevhodných místech je nutno zřídit jejich přeložky, kterou budou 

součástí vyššího stupně projektové dokumentace.  

 

Tabulka 53: Ochranná pásma I.S. 

Druh I.S. Provedení Ochranné pásmo 

Vodovod Potrubí do DN 500 1,50 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

Kanalizace Potrubí do DN 500 1,50 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

Kanalizace Potrubí nad DN 500 2,50 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

Plynovod Potrubí 1,00 m okolo vnějšího líce potrubí 

Teplovod Potrubí 2,50 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

Elektrické vedení NN Kabel 1,00 m na obě strany od krajního vodiče 

Elektrické vedení VN Kabel 3,00 m na obě strany od krajního vodiče 
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9 Závěr 
 

 Oblast řešené lokality sídliště Norská v současnosti vykazuje značené nedostatky 

počtů parkovacích a odstavných stání, způsobem organizace dopravy a množstvím bariér, 

které v současnosti značně znepříjemňují pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Na druhou stranu je nutno podotknout, že sídliště má příjemný příměstský 

charakter s velkým množstvím stromů, keřů a zelených ploch. Tuto příjemnou atmosféru 

prostředí v značné míře kazí velký počet automobilů stojících zejména ve večerních hodinách 

takřka všude. Základním cílem mých návrhů bylo vytvoření podmínek, které by umožňovaly 

parkování a odstavování vozidel na sídlišti, a zároveň by zachovaly komfort obyvatel sídliště 

na co nejvyšší úrovni. Počet stání jsem navrhl v takovém množství, které stanovila prognóza 

výhledové poptávky po místech za 25 let, tudíž v roce 2038. Snahou mých návrhů bylo taktéž 

vytvoření nebo revitalizace sítě komunikací pro chodce, které by pohodlně a bezpečně 

umožňovaly jejich pohyb po sídlišti ke chtěným cílům. Navržené chodníky nebo jejich 

rekonstrukce jsou bezbariérové. V návrzích hrála taktéž významnou roli organizace dopravy. 

Jednalo se zejména o vyřešení dopravní situace v křižovatce před základní školou. 

V současnosti není před školou dostatek míst, která by sloužila ke komfortnímu zaparkování 

vozidla a bezpečnému vystoupení dětí. Během mého průzkumu značná většina vozidel 

přivážejících děti do školy přistavila u kraje vozovky a otáčela se v právě zmíněné křižovatce. 

Tímto počínáním vytvářela značné kongesce. I na tato fakta bylo v návrzích myšleno a došlo 

k návrhu stání typu K+R před mateřskou a základní školou s družinou. Rovněž došlo k návrhu 

jednosměrného provozu na ulici Rumunská, kde se vytvářel obdobný problém. Bylo taktéž 

myšleno na obyvatele a jejich ratolesti žijící na jednosměrné větvi ulice Pražská. 

V současném stavu je podél ulice zaparkován značný počet vozidel, který brání v průjezdu 

velkých vozidel, jako je například popelářský vůz. Proto byla v ulici navržena obytná zóna, ve 

které se navrhlo odstranění chodníku lemující ulici na straně k nemovitostem. Tímto došlo 

k vytvoření širšího dopravně-pobytového prostoru v jedné výškové úrovni, který zmíněný 

problém řeší. Tento prostor je v návrzích oddělen od frekventované ulice Pražská betónovým 

svodidlem, které zvyšuje komfort a bezpečnost obyvatel. Dalším bezpečnostním prvkem bylo 

navržení zóny Tempo 30 v celé řešené lokalitě. 

 Při porovnání současné dopravní situace s navrženou, jsem došel k závěru, že dojde 

k výraznému zlepšení situace statické dopravy a organizace dopravy v řešené oblasti 



85 
 

s přiměřeným dopadem na životní prostředí. Řešení oblasti podle mého návrhu přispěje také 

k plynulosti a bezpečnosti dopravy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

10 Seznam použitých pramenů 

 

[1] ČSN 73 6056: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: ČNI, 2011  

[2] ČSN 73 6102: Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Praha: ČNI, 2007  

[3] ČSN 73 6102 ZMĚNA Z1: Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Praha: 

ČNI, 2011  

[4] ČSN 73 6110: Projektování místních komunikací. Brno: ČNI, 2006  

[5] ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1: Projektování místních komunikací. Brno: ČNI, 2010  

[6] Sbírka zákonů 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 2009  

[7] ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: Metodika k vyhlášce č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Praha: IC ČKAIT, 2011  

[8] TP 65: Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Brno: Centrum 

dopravního výzkumu, 2002  

[9] TP 103: Navrhování obytných a pěších zón. Mariánské Lázně: EDIP, s.r.o., 2008  

[10] TP 114: Svodidla na pozemních komunikacích. Dopravoprojekt Brno, a.s., 2010 

[11] TP 133: Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Brno: 

Centrum dopravního výzkumu, 2005  

[12] TP 139: Betonové svodidlo. Dopravoprojekt Brno, a.s., 2010 

[13] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací-dodatek. Brno: VUT, 2010 

[14] TP 171: Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních 

komunikací. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2004  

[15] TP 239: Betonová svodidla CS Beton. Dopravoprojekt Brno, a.s., 2012 

[16] Webové stránky ČÚZK-www.cuzk.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z:  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx  

[17] Webové stránky www.geography.upol.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: 

http://geography.upol.cz/soubory/lide/kladivo/publikace/Kladivo_Simacek_%282011%29_U

UR.pdf/predstaveni/m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel 

[18] Webové stránky www.mapy.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z:  

http://mapy.cz 

[19] Webové stránky města Olomouc www.olomouc.eu. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné 

z: http://www.olomouc.eu  



87 
 

[20] Webové stránky www.stavebnistandardy.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2013.html 

[21] Webové stránky www.unesco-czech.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z:  

http://www.unesco-

czech.cz/olomouc/predstaveni/m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvat

el 

[22] Webové stránky www.wikipedia.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Olomouce#21._stolet.C3.AD 

[23] Webové stránky www.wikipedia.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_

obyvatel 

[24] Webové stránky společnosti IDOS www.idos.cz. [online]. [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: 

http://jizdnirady.idnes.cz/olomouc/spojeni/ 

[25] Webové stránky ministerstva Vnitra České republiky www.mvcr.cz. [online]. [cit. 2013-

11-29]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/centralni-registr-vozidel-

865510.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3dpojeni/ 

[26] Technologie společnosti KOMA INDUSTRY s.r.o. poskytnuty projektovým manažerem 

Ing. Václavem Žáčkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

11 Přílohy 

 

11.1 Návrh vozidla a rozměrů stání 

 

 Navržena parkovací a odstavná stání jsou ve většině případů pro osobní vozidla. Pouze 

P+O-plocha HELSINSKÁ 3 je navržena pro lehká užitková vozidla. Rozměry vozidel a stání 

jsou řízeny regulemi ČSN 73 6056 [1]. Ve variantě C byla navržena kolmá a podélná stání. 

 

Tabulka 54: Základní rozměry vozidel, ČSN 73 6056 [1] 

 

 

Tabulka 55: Rozměry stání při podélném řazení, ČSN 73 6056 [1] 

 

 

Tabulka 56: Rozměry stání při kolmém řazení, ČSN 73 6056 [1] 
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11.2 Sčítací listy dopravního průzkumu 

 

 Způsob a popis dopravního průzkumu uskutečněného dne 24. září roku 2013 je popsán 

v kapitole 4. Průzkum se uskutečnil ve čtyřech půlhodinových intervalech. První interval 

probíhal od 18:30 hodin, druhý od 19:00 hodin, třetí od 19:30 hodin a čtvrtý od 20:00 hodin. 

Během průzkumu se zjišťoval počet krátkodobě a dlouhodobě zaparkovaných vozidel. 

Průzkum se prováděl metodou zápisu státních poznávacích značek. 

 

Tabulka 57: Záznam z průzkumu ze dne 24. září roku 2013 pro sektor 1 
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Tabulka 58: Záznam z průzkumu ze dne 24. září roku 2013 pro sektor 2 
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Tabulka 59: Záznam z průzkumu ze dne 24. září roku 2013 pro sektor 3 
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11.3 Fotodokumentace 

 

 

Obrázek 18: Ulice Norská 
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Obrázek 19: P+O-plocha GENERÁLA PÍKY 2 
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