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Seznam použitého značení 

 

Vzhledem k tomu, že se v bakalářské práci používají některé odborné pojmy a veličiny  

z oblasti dopravního inženýrství, je zde uvedeno jejich stručné vysvětlení. 

 

Použité veličiny 

 

veličina   jednotka  název 

A   voz   počet naměřených jednotek dle průzkumu 

Iv    voz/rok  výhledová intenzita dopravy 

ka    -   součinitel vlivu stupně automobilizace 

ko    -   koeficient vývoje intenzity dopravy - výchozí 

kp    -   součinitel redukce počtu stání 

kpr    -   koeficient prognózy intenzity dopravy  

kv    -   koeficient vývoje intenzity dopravy - výhledový 

lo    voz/rok  výchozí intenzita dopravy 

N    stání   výpočet potřebného počtu stání  

Oo    stání   základní počet odstavných stání 

Po    stání   základní počet parkovacích stání 

R    %   nárůst intenzity dopravy 

XB    m   délka odvěsny rozhledového trojúhelníku 

XB1    m   délka odvěsny rozhledového trojúhelníku 

YB    m   délka odvěsny rozhledového trojúhelníku 

YB1    m   délka odvěsny rozhledového trojúhelníku 
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Použité názvy 

 

název     popis 

AutoTURN    software k ověření průjezdnosti vlečnými křivkami 

ČSN     česká technická norma 

jízdní pás    pás, vyhrazen pro provoz vozidel 

K+R  parkování (kiss and ride), určené pro krátké zastavení 

nebo vyčkávání osobních vozidel 

Komunikace  dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly 

a chodci 

Obratiště     místo, určené pro změnu směru jízdy vozidel 

Odstavná stání umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní 

komunikace, po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá 

Parkovací stání umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní 

komunikace zpravidla po dobu nákupu, návštěvy, 

zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu 

SDZ     svislé dopravní značení 

Sjezd připojení veřejně nepřístupné účelové komunikace, na 

silnici nebo místní komunikaci 

Stupeň automobilizace  poměr počtu obyvatel určitého územního celku na jeden 

osobní automobil  

Stupeň motorizace  poměr počtu obyvatel určitého územního celku na jedno 

motorové vozidlo 

TP     technické podmínky 

Varovný pás  rozhraní mezi prostorem běžně přístupným a prostorem 

potenciálně nebezpečným 

VDZ     vodorovné dopravní značení 

Větev křižovatky  jízdní pruh nebo pás, který propojuje pozemní 

komunikace v oblasti křižovatky 

Vlečné křivky  obalové křivky, které vyplývají ze směrodatného 

vnějšího obrysu vozidla a polohy náprav 

Výhybna     místo, určené k vyhýbání vozidel 

Zelený pás  šířka postranního dělícího pásu mezi hlavním dopravním 

prostorem a pruhy (pásy) pro chodce 
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1   Úvod 

 

 

 1.1   Historie města Uherského Hradiště 

 

     „Uherské Hradiště bylo založeno v roce 1257 českým králem Přemyslem Otakarem 

II. Území, na kterém bylo město založeno, patřilo v 9. až 10. století k jádru Velké Moravy, 

prvního státního útvaru západních Slovanů. Funkce pevnosti byla zrušena v roce 1782, avšak 

hradby začaly uvolňovat prostor stavebnímu rozvoji města až od čtyřicátých let 19. století. 

V roce 1842 byla vybudována tzv. Severní dráha císaře Ferdinanda z Vídně do Přerova  

a Olomouce, jejíž trasa vedla přes blízké Staré Město. 

     Výraznou změnu prodělal ráz města během první republiky (1918 – 1938) – vyrostly 

budovy nemocnice, areál budov kasáren, finanční úřady, budova nádraží, přístavba muzea  

a lázní, čímž se město rozrostlo za obvod bývalých hradeb směrem k sousedním obcím, tzn.  

ke Starému Městu, Kunovicím, Mařaticím, Jarošovu a Sadům. V roce 1930 mělo město 578 

domů, v nichž bydlelo 6 082 obyvatel. Z průmyslových podniků byly za první republiky  

ve městě nejvýznamnější podniky potravinářského, dřevozpracujícího, textilního zaměření – 

nábytkářský závod, pily, pivovar, konzervárny, v okolí cukrovar.“ [20] 

 

 

1.2   Charakteristika města Uherského Hradiště 

 

     „Uherské Hradiště je významným historickým městem jihovýchodní Moravy a centrem 

sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice. Podle nového uspořádání 

územní veřejné správy je nyní Uherské Hradiště obcí s rozšířenou působností (tzv. obec  

III. stupně), v jejímž správním obvodu (Uherskohradišťsko) žije přes 90 tisíc obyvatel. Město 

je součástí Zlínského kraje.  

     Charakterem průmyslově – zemědělský region se rozkládá v úrodném Dolnomoravském 

úvalu. Na severu sousedí se Zlínskem, na západě a severozápadě s Kroměřížskem, na jihu  

s Hodonínskem a na východě s Uherskobrodskem. Vzhledem k nadprůměrně příznivým 

klimatickým a půdním podmínkám si zemědělství stále zachovává relativně důležité postavení. 

Průmysl se koncentruje především do městské aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – 

Kunovice a několika dalších významnějších pracovních středisek regionu (Hluk, Uherský 

Ostroh, Buchlovice). 
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     Správní území města, rozdělené do 6 katastrálních území, zabírá rozlohu 21,3 km
2
.“ [22] 

Ve městě žije 25 343 obyvatel (stav k 1. 1. 2013). [21] 

  

 

Zdroj: [19] - korekce 

Obr.  1 - Poloha města Uherského Hradiště 

 2   Současný stav řešené lokality  

 

     Zájmové území se nachází na západním okraji města (obr. 3) v bezprostřední blízkosti řeky 

Moravy a je součástí rozsáhlého sídliště Štěpnice, které vzniklo v sedmdesátých letech 

minulého století. Předností je umístění v klidném prostředí, které neohrožuje přílišná silniční 

doprava. Naopak velkým handicapem jak řešené lokality, tak i celého sídliště je nedostatek 

parkovacích ploch, což je důsledek významného nárůstu automobilizace ve městě 

v posledních letech, kterou uvádí následující tabulka na obr 2. Podklady pro níže uvedenou 

tabulku byly čerpány z evidence vedené Ministerstvem vnitra a dopravy ČR. [13, 18] 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  2 - Stupně motorizace a automobilizace v Uherském Hradišti v letech 2007 - 2013 
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Zdroj: [16], [17] - korekce 

Obr.  3 - Poloha města a detail ulice Za Alejí v Uherském Hradišti 

 

V ulici, kde převládá obytná funkce, se mimo jiné nachází i zubní ordinace pro děti  

do 6 let a základní škola s devíti stupni. Pro většinu žáků, především z městské části,  

je dostupná pěšky. Ostatní žáci se dopravují auty, městskou dopravou, popřípadě školními 

autobusy.  
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2.1   Odstavná a parkovací stání 

 

     Ulice v současné době disponuje třiceti čtyřmi parkovacími místy. Z toho žádné místo není 

určeno pro osoby s těžkým tělesným postižením. Zbylá vozidla parkují na chodnících,  

v zákazu stání a v dalších nedovolených místech (obr. 4). 

       

   Zdroj: Autor 

Obr.  4 - Současná situace parkování v ulici Za Alejí 

 

2.2   Komunikace pro chodce 

 

     Pěší komunikace je v současné době řešena zcela nevhodně. Při absenci výhyben, dochází 

k vyhýbání vozidel k najetí na chodník přes obrubu, což má za následek vyjeté hrany 

obrubníků a celkové deformace chodníku (obr. 5). V celém úseku nejsou zřízeny žádné 

přechody pro chodce či místa pro přecházení. Dále zde chybí hmatové prvky pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace (varovné pásy, snížené obrubníky atd.). 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  5 - Plošná deformace chodníku 
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3   Návrh 

 
 

3.1   Dopravní průzkum 

 

     Na základě dopravních průzkumů obsazenosti odstavných míst, prováděných ve večerních 

hodinách (v neděli) a v ranních hodinách běžného pracovního dne (v úterý), byly sečteny 

všechny automobily zaparkované v dané ulici Za Alejí. Z porovnání výsledků počtu 

zaparkovaných vozidel přes noc a přes den vyplynulo následující zjištění.  

     Průzkum ukázal, že se zde v noci nachází celkem 45 vozidel. Přičemž počet stávajících 

parkovacích míst je roven 34.  Znamená to tedy, že přes noc skoro 11 míst chybí (překročení 

kapacity odstavných míst o 33%).  

     Přes den je situace o něco schůdnější a to, že počet zaparkovaných vozidel byl roven 28. 

Z toho vyplývá, že přes den je obsazenost odstavných míst v ulici rovna cca 82%. Situaci 

dokumentuje graf na obr. 6. 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  6 - Procentuální obsazenost míst v jednotlivé denní době 
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3.2   Analýza současného stavu parkování 

 

     Pro účely vyhodnocení teoretické potřeby parkování pro výhledové období pro rok 2039, 

byly provedeny dva způsoby výpočtu, a to dle ČSN 736110 [4] se změnou Z1 [5] a stanovení 

dle dopravního průzkumu. V ulici se již nachází 34 stávajících parkovacích ploch, které 

budou od konečného výsledku potřebných odstavných a parkovacích míst odečteny. 

 

3.2.1   Výpočet potřebného počtu stání dle normy 

 

     Výpočet potřebného počtu stání pro jednotlivé objekty (obr. 7, 8) nacházející  

se v posuzovaném území byl řešen dle normy ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1 [5].  

     Celkový počet stání na dílčí jednotku se může měnit v závislosti na součiniteli vlivu stupně 

automobilizace – ka a dále na součiniteli redukce počtu stání – kp, který závisí na charakteru 

řešeného území a úrovní dostupnosti.  

 

O0 – základní počet odstavných stání 

 

     V zájmovém území převažuje zástavba bytovými domy. Celkem se zde nachází  

8 bytových domů o 110 bytových jednotkách (byty do 100 m
2
). Základní počet odstavných 

stání se tedy rovná 110. 

 

 

Zdroj: [4, str. 100] - korekce 

Obr.  7 - Ukazatel výpočtu počtu odstavných stání dle druhu stavby 
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P0 – základní počet parkovacích stání 

 

     V území se rovněž nachází zubní ordinace pro děti do 6 let a základní škola s devíti stupni. 

V současné době se počet žáků pohybuje kolem 395. Pro lékařskou ordinaci je potřeba  

2 parkovacích stání (krátkodobých)
1
. Pro základní školu připadá 63 krátkodobých 

parkovacích stání a 16 dlouhodobých. Celkem tedy pro zubní ordinaci a základní školu 

připadá 81 parkovacích stání (65 krátkodobých, 16 dlouhodobých). 

 

 

Zdroj: [4, str. 101] 

Obr.  8 - Ukazatel výpočtu počtu parkovacích stání dle druhu stavby 

 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

     V Uherském Hradišti je standardně kalkulováno 400 vozidel na 1000 obyvatel. Součinitel 

vlivu stupně automobilizace je tedy roven 1,0 (obr. 9). 

 

 

Zdroj: [5, str. 21] – korekce 

 

Obr.  9 - Součinitel vlivu stupně automobilizace 

                                                           
1
 Výpočet počtu stání se koeficientem kp neredukuje a je tedy roven 1,0. 
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kp – součinitel redukce počtu stání 

 

     Uherské Hradiště má 25 343 obyvatel (k 1. 1. 2013) [21], spadá tedy do skupiny  

2. Součinitel redukce počtu stání je tedy roven 0,8 (obr. 10). 

 

 

Zdroj: [4, str. 99] - korekce 

Obr.  10 - Součinitel redukce počtu stání 

 

Výpočet potřebného počtu stání pro posuzovanou oblast se určí dle vztahu [4, str. 98]: 

 

                             (1) 

                                          á í   

 

     Počet potřebného počtu stání dle normy [4] činí 175, z toho 7 vyhrazených stání připadá 

pro vozidla přepravující osoby s těžkým tělesným postižením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [11]. 

Jelikož se v řešeném území nachází ještě 13 garáží (obr. 11), jejíž majitelé žijí v řešené 

lokalitě a 16 parkovacích míst pro zaměstnance školy uvnitř areálu školy (obr. 12), můžeme 

tak počet stání zredukovat na počet 146.  
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Zdroj: Autor 

Obr.  11 - Vyznačení vlastníků garáží 

 

  

 

Zdroj: [15] - korekce 

Obr.  12 - Počet parkovacích míst pro zaměstnance v areálu základní školy 
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3.2.2   Výpočet potřebného počtu stání dle dopravního průzkumu 

 

     Výpočet potřebného počtu stání dle průzkumu byl prováděn pomocí TP 225 [10]. 

Součinem výchozí intenzity dopravy pro rok 2013 (obr. 2) a koeficientu prognózy intenzity 

dopravy vypočítaný dle vztahu (2), byla vypočítána výhledová intenzita dopravy pro rok 2039 

definována vztahem (3). Oproti roku 2013 jde o nárůst o 53,85%. Jestliže tedy počet 

zaparkovaných automobilů dle nočního průzkumu činil 45, tak potřebný počet stání dle 

vztahu (4), pro výhledové období je roven 70, z toho 4 vyhrazené stání připadají pro vozidla 

přepravující osoby s těžkým tělesným postižením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [11]. 

Koeficient prognózy intenzity dopravy je definován vztahem
2
: 

                                   (2) 

Výpočet výhledové intenzity dopravy na rok 2039 se stanoví podle vztahu: 

                                           (3) 

Výpočet výhledové počtu stání na rok 2039 je dán vztahem: 

                                       á í     (4) 

 

3.2.3   Porovnání výpočtů potřebného počtu stání 

 

     Rozdíl potřebného počtu stání pro řešené území vypočítaný dle normy [4] (146 stání)  

a dopravního průzkumu pomocí TP 225 [10] (70 stání) je roven 76. Pro tak malé území jako  

je ulice Za Alejí a z důvodu přílišného záboru ploch, bylo pro určení skutečného počtu stání 

rozhodující výpočet podle dopravního průzkumu.  

     Od vypočítaného potřebného počtu stání v ulici byla odečtena stání, která se v současné 

době již nachází v řešené lokalitě, jedná se o počet 34 stání. Z toho vyplývá, že je zapotřebí 

navrhnout ještě dalších 36 stání, z toho 4 vyhrazené stání připadají pro vozidla přepravující 

osoby těžce tělesně postižené. 

  

                                                           
2
 Hodnoty koeficientů kv a ko jsou brány z [9], viz obr. 22. 
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3.3   Rozměry odstavných a parkovacích stání 

 

     Rozměry odstavných a parkovacích stání pro osobní vozidla s kolmým (obr. 13)  

a podélným (obr. 14) řazením, které se vyskytují ve všech navržených variantách, byly 

navrženy dle normy ČSN 73 6056 [1].  

     Z důvodu ne příliš vysoké intenzity dopravy v řešené ulici, byly navrženy pro oba typy 

řazení rozměry stání pro způsob parkování couváním. U kolmého způsobu řazení  

se upřednostnila menší šířka stání a větší šířka jízdního pásu.  

     Základní rozměry osobního vozidla (obr. 15), pro které se parkovací stání navrhovalo, 

odpovídá rovněž normě ČSN 73 6056 [1]. 

 

 

Zdroj: [1, str. 14] – korekce 

Obr.  13 - Rozměry parkovacího stání pro osobní vozidla při kolmém řazení 

 

Zdroj: [1, str. 12] - korekce 

Obr.  14 - Rozměry parkovacího stání pro osobní vozidla při podélném řazení 
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Zdroj: [1, str. 7] - korekce 

Obr.  15 - Základní rozměry osobního vozidla 

 

3.3   Varianta A 

 

     Navrhovaný nový stav varianty A spočívá v umístění většiny nových navržených 

odstavných stání k bytovým domům č. p. 1010, 1011, 1008, 1009 a 1024 - 1026  

ve středové části ulice. Ke každému z těchto domů přibylo 12 kolmých odstavných stání, 

které jsou pravidelně přerušovány osázenou zelení. Z důvodu navržení obslužné komunikace  

k bytovým domům č. p. 1024 - 1026, byly zrušeny 3 stávající kolmé stání. Dalším důležitým 

prvkem parkovací koncepce je zajištění dostatku parkovacích míst pro osoby s tělesným 

postižením a navržení parkovacích míst K+R (kiss and ride), především pro snadný výstup 

dětí přivážející rodiče ráno do školy. Počet míst pro osoby s tělesným postižením je roven  

4 a 3 parkovací stání K+R, byly navrženy jako podélné v okolí základní školy.  

     Pro zklidnění dopravy je v centrálním úseku, tj. v úseku cca 90 m od úrovňové stykové 

křižovatky navržen zpomalovací polštář a dále v okolí školy dlouhý zpomalovací práh 

s integrovaným místem pro přecházení.  

     Na příjezdové komunikaci byla vybudována výhybna s rozšířením jízdního pásu  

o 2 m v délce 12 m. Výhybny jsou také součástí sjezdů navržených obslužných komunikací 

k bytovým domům a lokálního rozšíření komunikace v místech stávajících kolmých stání. 

Vzdálenost těchto sjezdů je cca 35 m.  

     Na konci slepé ulice bylo pro zvýšení operativní možnosti především nákladních vozidel 

navrženo koncové úvraťové obratiště.  
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     Celé území je koncipováno jako bezbariérové, umožňující přístup i lidem s omezenou 

možností pohybu a orientace.  

     Všechny chodníky byly předlážděny a vznikly i zcela nové úseky chodníků. Například byl 

vybudován po pravé straně řešeného území chodník, oddělený od silniční motorové dopravy 

zeleným pásem, táhnoucí se od začátku ulice Za Alejí až po vjezd do areálu školy.  

     Příjezdová komunikace a levá větev křižovatky zůstává jednopruhovou obousměrnou, 

pravá, delší větev křižovatky zůstává nadále jednosměrnou. Živičná vozovka jízdní 

komunikace není v jedné rovině s chodníky. Chodníky, zvýšené plochy vozovky, výhybna, 

kontejnerová stání a parkovací stání budou provedeny z betonové zámkové dlažby v řádkové 

podobě. Okraj komunikace bude lemován přídlažbou (dvojřádek – žulová kostka) a silničním 

obrubníkem uloženým do betonového lože a boční betonové opěry. 

 

3.4   Varianta B 

 

     Navrhovaný nový stav varianty B spočívá v umístění 22 nových kolmých odstavných stání 

ve středové části ulice, které jsou pravidelně přerušovány osázenou zelení a jedním místem 

pro přecházení. K bytovým domům č. p. 1008, 1009 přibylo 11 kolmých odstavných stání, 

které jsou opět rytmicky přerušovány osázenou zelení. Dalším důležitým prvkem parkovací 

koncepce je zajištění dostatku parkovacích míst pro osoby s tělesným postižením  

a navržení parkovacích míst K+R (kiss and ride), především pro snadný výstup dětí 

přivážející rodiče ráno do školy. Počet míst pro osoby s tělesným postižením je roven  

4 a 3 parkovací stání K+R, byly navrženy jako podélné v okolí základní školy.  

     Pro zklidnění dopravy je v centrálním úseku, tj. v úseku cca 90 m od úrovňové křižovatky 

navržen zpomalovací polštář a dále v okolí školy dlouhý zpomalovací práh s integrovaným 

místem pro přecházení.  

     Na příjezdové komunikaci byla vybudována výhybna s rozšířením jízdního pásu  

o 2 m v délce 12 m. Výhybny jsou také součástí sjezdu navržené obslužné komunikace 

k domům č. p. 1008, 1009 a lokálního rozšíření komunikace v místech stávajících kolmých 

stání.  

     Na konci slepé ulice bylo pro zvýšení operativní možnosti především nákladních vozidel 

navrženo koncové úvraťové obratiště.  

     Celé území je koncipováno jako bezbariérové, umožňující přístup i lidem s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  
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     Všechny chodníky byly předlážděny a vznikly i zcela nové úseky chodníků. Například byl 

vybudován po pravé straně řešeného území chodník, oddělený od silniční motorové dopravy 

zeleným pásem, táhnoucí se od začátku ulice Za Alejí až po vjezd do areálu školy.  

     Příjezdová komunikace a levá větev křižovatky zůstává jednopruhovou obousměrnou, 

pravá, delší větev křižovatky zůstává nadále jednosměrnou. Živičná vozovka jízdní 

komunikace není v jedné rovině s chodníky. Chodníky, zvýšené plochy vozovky, výhybna, 

kontejnerová stání a parkovací stání budou provedeny z betonové zámkové dlažby v řádkové 

podobě. Okraj komunikace bude lemován přídlažbou (dvojřádek – žulová kostka) a silničním 

obrubníkem uloženým do betonového lože a boční betonové opěry. 

 

3.5   Varianta C 

 

     Ve variantě C je situováno 12 nových odstavných podélných stání v centrální části ulice, 

které jsou pravidelně přerušovány osázenou zelení a jednou zvýšenou plochou vozovky 

s integrovaným místem pro přecházení, která slouží jako fyzický prvek zklidnění dopravy. 

K bytovým domům č. p. 1008, 1009 přibylo 11 kolmých odstavných stání, které jsou opět 

rytmicky přerušovány osázenou zelení. Na konci slepé ulice dále přibylo 8 kolmých  

a 1 podélné odstavné stání. Dalším důležitým prvkem parkovací koncepce je zajištění 

dostatku parkovacích míst pro osoby s tělesným postižením a navržení parkovacích míst K+R 

(kiss and ride), především pro snadný výstup dětí přivážející rodiče ráno do školy. Počet míst 

pro osoby s tělesným postižením je roven 4 a 3 parkovací stání K+R, byly navrženy jako 

podélné tentokráte ne v okolí základní školy, ale v pravé větvi křižovatky jednosměrné ulice. 

     Pro zklidnění dopravy je v centrálním úseku, tj. v úseku cca 150 m od úrovňové křižovatky 

navržen dlouhý zpomalovací práh s integrovaným místem pro přecházení.  

     Na příjezdové komunikaci byla vybudována výhybna s rozšířením jízdního pásu  

o 2 m v délce 12 m. Výhybny jsou také součástí sjezdu navržené obslužné komunikace 

k domům č. p. 1008, 1009 a lokálního rozšíření komunikace v místech stávajících kolmých 

stání. 

     Na konci slepé ulice bylo pro zvýšení operativní možnosti především nákladních vozidel 

navrženo koncové úvraťové obratiště.   

     Celé území je koncipováno jako bezbariérové, umožňující přístup i lidem s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  
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     Všechny chodníky byly předlážděny a vznikly i zcela nové úseky chodníků. Například byl 

vybudován po pravé straně území chodník, oddělený od silniční motorové dopravy zeleným 

pásem, táhnoucí se od začátku ulice Za Alejí až po vjezd do areálu školy.  

     Příjezdová komunikace a levá větev křižovatky zůstává jednopruhovou obousměrnou, 

pravá, delší větev křižovatky zůstává nadále jednosměrnou. V úseku od úrovňové křižovatky 

po základní školu je silniční motorová doprava oddělena od pěší komunikace 2 m širokým 

pásem s vysázenou zelení. Živičná vozovka jízdní komunikace není v jedné rovině 

s chodníky. Chodníky, zvýšené plochy vozovky, výhybna, kontejnerová stání a parkovací 

stání budou provedeny z betonové zámkové dlažby v řádkové podobě. Okraj komunikace 

bude lemován přídlažbou (dvojřádek – žulová kostka) a silničním obrubníkem uloženým  

do betonového lože a boční betonové opěry. 

 

3.6   Hodnocení variant dle kritérií 

 

     Hodnocení návrhů se stává rozhodující fází pro výběr nejvýhodnější varianty.  

Pro hodnocení variant bylo použito hodnocení podle bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. 

Každé jednotlivé variantě byla dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné varianty v rámci dílčího kritéria. Dále bylo každému kritériu přiděleno 

procentuální hodnocení dle preferenčního významu. 

     Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější varianta maximální hodnotu 

kritéria, například docházková vzdálenost, míra zklidnění dopravy, získá hodnocená varianta 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě 

nejvhodnější nabídky.  

     Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější varianta minimální hodnotu 

kritéria, např. orientační cena, zábor půdy, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 

vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. [14] 

 

Přidělení bodů jednotlivým nabídkám v jednotlivých kritériích:  

- v případě, kdy nejvýhodnější varianta má nejnižší hodnotu  

          žší                 á                  (5) 

- v případě, kdy nejvýhodnější varianta má nejvyšší hodnotu 

                                                 (6) 

Přiřazení bodů jednotlivým variantám v jednotlivých kritériích:  

                        [14]        (7) 
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3.6.1   Kritérium 1 s váhou 25%: Zábor půdy 

 

     Vlivem rozšiřování nových zpevněných ploch, které představují komunikace pro motorová 

vozidla, parkoviště a komunikace pro pěší, dochází k nenávratné ztrátě půdy. Jelikož zábor 

půdy souvisí s ochranou životního prostředí, kde dochází k jejímu trvalému zničení, patří toto 

kritérium mezi jedno z nejzávažnějších. Dílčí zábory zpevněných ploch jednotlivých variant 

zaokrouhlené na tisíce jsou uvedeny pro přehlednost v následující tabulce.  

 

Tab.  1 - Výměry záborů ploch jednotlivých variant (v m
2
) 

 

Druh zpevněné plochy 
Zábor ploch [m

2
] 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Silniční komunikace 2 400,00 2 000,00 1 900,00 

Komunikace pro pěší 1 500,00 1 400,00 1 400,00 

Parkovací stání 900,00 900,00 900,00 

Celkem 4 800,00 4 300,00 4 200,00 

 

Zdroj: Autor 

 

3.6.2   Kritérium 2 s váhou 25%: Náklady - orientační 

 

     Orientační ceny realizace jednotlivých variant, které jsou uvedeny v následujících 

tabulkách, jsou vypočteny na základě známých jednotkových cen podle internetové 

prezentace – průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, dostupné na internetové 

adrese [12]. Jedná se o katalog, jehož aktualizace proběhla roku 2012, proto tedy uvedené 

ceny uvažujte pouze za orientační. Orientační ceny jsou zaokrouhleny na celé tisíce  

a stanoveny bez DPH. 
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Tab.  2 - Orientační náklady varianty A 

Popis 

Orientační náklady [Kč] 

Množství 

celkem [m
2
] 

jednotková 

cena [Kč/m
2
] 

Cena celkem 

[Kč] 
Zdroj 

Odstranění povrchu - 

asfalt 
137,060 652,00 90 000,00 [12, str. 10]

4
 

Odstranění povrchu – 

dlažba z bet. dlaždic 
999,660 59,00 59 000,00 [12, str. 10]

4
 

Odstranění povrchu asfalt. 

povrchu - frézováním 
137,060 110,00 16 000,00 [12, str. 11]

3
 

Obnovení povrchu - asfalt 1 164,720 2 115,00 2 464 000,00 [12, str. 11]
4
 

Obnovení povrchu – 

chodník – zámková dlažba 
2 301,920 404,00 930 000,00 [12, str. 11]

4
 

Cena celkem [Kč] 3 559 000,00  

Zdroj: Autor  

Tab.  3 - Orientační náklady varianty B 

Popis 

Orientační náklady [Kč] 

Množství 

celkem [m
2
] 

jednotková 

cena [Kč/m
2
] 

Cena celkem 

[Kč] 
Zdroj 

Odstranění povrchu - 

asfalt 
101,210 652,00 66 000,00 [12, str. 10]

4
 

Odstranění povrchu – 

dlažba z bet. dlaždic 
984,310 59,00 59 000,00 [12, str. 10]

4
 

Odstranění povrchu asfalt. 

povrchu - frézováním 
101,210 110,00 12 000,00 [12, str. 11]

3
 

Obnovení povrchu - asfalt 739,310 2 115,00 1 564 000,00 [12, str. 11]
4
 

Obnovení povrchu – 

chodník – zámková dlažba 
2 262,920 404,00 915 000,00 [12, str. 11]

4
 

Cena celkem [Kč] 2 616 000,00  

Zdroj: Autor  

  

                                                           
3
 Podklad PÖYRY Environment a.s. (s využitím ceníků ÚRS, a.s.) 

4
  Podklad RTS, a.s. 
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Tab.  4 - Orientační náklady varianty C 

Popis 

Orientační náklady [Kč] 

Množství 

celkem [m
2
] 

jednotková 

cena [Kč/m
2
] 

Cena celkem 

[Kč] 
Zdroj 

Odstranění povrchu - 

asfalt 
101,210 652,00 66 000,00 [12, str. 10]

4
 

Odstranění povrchu – 

dlažba z bet. dlaždic 
984,310 59,00 59 000,00 [12, str. 10]

4
 

Odstranění povrchu asfalt. 

povrchu - frézováním 
101,210 110,00 12 000,00 [12, str. 11]

3
 

Obnovení povrchu - asfalt 739,310 2 115,00 1 564 000,00 [12, str. 11]
4
 

Obnovení povrchu – 

chodník – zámková dlažba 
2 234,270 404,00 903 000,00 [12, str. 11]

4
 

Cena celkem [Kč] 2 604 000,00  

 

Zdroj: Autor  
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3.6.2   Kritérium 3 s váhou 15%: Estetický dojem 

 

     Zde byl po estetické stránce hodnocen celkový dojem rekonstrukce. Aby hodnocení nebylo 

ovlivněno jen autorovým subjektivním názorem, byly na základě dotazníku osloveny osoby, 

celkem 13, které určily pořadí variant z hlediska vlastních pocitů a dojmů.  

     Jednotlivým pořadím bylo uděleno následující ohodnocení:  1. místo = 3 body, 2. místo = 

2 body, 3. místo = 1 bod. Součtem všech bodů vzniklo celkové ohodnocení dané varianty.  

     Výsledky dotazníku hodnotících osob jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab.  5 - Výsledky dotazníku hodnotících osob 

Varianta 
Pořadí 

Celkové body 
1. místo 2. místo 3. místo 

A 11 2 0 37 

B 2 8 3 25 

C 0 3 10 16 

 

Zdroj: Autor 

 

3.6.3   Kritérium 4 s váhou 15%: Docházková vzdálenost 

 

     V tomto kritériu se zaměříme na docházkovou vzdálenost z odstavných míst k obytným 

domům, od základního občanského vybavení opustíme. Se vzdáleností, kterou osoba překoná 

od místa bydliště k místu zaparkovaného automobilu, souvisí především pohodlí a atraktivita 

pro danou osobu.  

     Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví jednoznačně varianta A, kde především 

bytové domy č. p. 1008, 1009, 1010, 1011, 1024-1026 mají odstavné místa v bezprostřední 

blízkosti přímo před domem. Jako méně vhodnější se jeví varianta B,  

kde velké množství stání, cellem 28 míst, je situováno v prostřední části ulice, tudíž lidé žijící  

v bytových domech č. p. 1010, 1011, 1013-1017, 1024-1026 to mají k odstavným místům 

téměř stejně docházkově daleko. Nejméně vhodná je varianta C, kde v centrální části ulice  

je situováno jen 18 odstavných stání a na konci slepé ulice je umístěno až 23 odstavných 

stání. 
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3.6.4   Kritérium 5 s váhou 20%: Zklidnění dopravy 

 

     Zklidnění dopravy v řešené ulici je rovněž důležitým kritériem. Odráží snahu o kvalitu 

bydlení, ale především o bezpečnost dětí v blízkosti školy.  

     Ve všech třech variantách byly použity stejné psychologické prvky zklidnění dopravy 

stejného dopravního značení. Poněvadž v řešené ulici převládá obytná funkce, byla  

na výjezdu z křižovatky do slepé ulice osazena dopravní značka - začátek zóny, která omezí 

rychlost formou zóny na 30 km/h.  

     Psychologické prvky byly doplněny i stavebním opatřením, které podpoří účinnost 

zklidnění. Toto opatření spočívá v podobě úpravy kolmého zaústění vedlejší komunikace 

stykové křižovatky, zvýšením plochy vozovky v místech pro přecházení, u varianty A a B 

navíc i zpomalovacím polštářem a u varianty B a C dále vysazenými chodníkovými plochami 

v místech pro přecházení.  

     Po celkovém zvážení se jako nejvhodnější zdá být varianta C, poté B a v poslední řadě 

varianta A. 

 

3.7   Kriteriální vyhodnocení a srovnání variant 

 

     Jednotlivé varianty byly dle výše zmíněných hledisek ohodnoceny a porovnány. Účelem 

bylo stanovení preferenčního pořadí dílčích variant, přičemž první varianta, která získala 

součtem všech kritérií nejvíce bodů, je varianta kompromisní.  

     Nejvýhodnější variantou se z tohoto pohledu zdá být varianta B. Bodové srovnání kritérií 

uvádí obr. 16.  

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  16 - Vyhodnocení variant 
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4   Podrobné zpracování varianty B 

 

 

4.1   Konstrukce zpevněných ploch 

 

     V celém zájmovém území je počítáno s kompletní rekonstrukcí vozovky, parkovacích míst 

i chodníků. Povrch obslužné komunikace je uvažován jako živičný. Zvýšené plochy vozovky 

(dlouhý zpomalovací práh, zpomalovací polštář) budou navrženy z betonové dlažby. 

Zpomalovací polštář a nájezdová rampa dlouhého zpomalovacího prahu bude vyhotovena 

s výrazným barevným akcentem červené barvy. Celková kapacita parkovacích stání kolmých 

je 67 a 3 podélné (dochází tak k zdvojnásobení parkovacích kapacity oproti stávajícímu 

stavu). Tyto parkovací stání jsou navržena s povrchem z betonové dlažby přírodní barvy.  

     Všechny chodníky budou předlážděny a v levé větvi křižovatky jsou navrženy 

oboustranně. Okraj komunikace a zpevněných ploch bude lemován betonovým silničním  

či zahradním obrubníkem uloženým do betonového lože a boční betonové opěry. V obloucích 

budou použity obloukové obruby. V kolmých rozích budou použity rohové obruby. Styk 

obrub bude proveden na sraz s případnými dořezy.  

     Snížené obruby byly navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [11]. Hrany snížených úprav budou 

dle platné legislativy [11] opatřeny hmatovými prvky pro pohyb osob se sníženou možností 

pohybu a orientace.  

 

Konstrukce zpevněných ploch je navržena v následujících skladbách, dle [9]: 

 

Konstrukce živičné vozovky: 

Návrh skladby dle katalogového listu D2-N-3 – TDZ-V-PIII  

- Asfaltobeton   tl.  60 mm 

- Recyklát    tl.  60 mm 

- Štěrkodrť    tl.  250 mm 

Celkem     370 mm 
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Konstrukce dlážděného parkoviště a zvýšených ploch vozovky: 

Návrh skladby dle katalogového listu D2-D-1 – TDZ-VI-PII  

- Betonová zámková dlažba tl.  80 mm 

- Pískové lože   tl.  40 mm 

- Štěrkodrť    tl.  200 mm 

Celkem     320 mm 

 

Konstrukce dlážděného chodníku: 

Návrh skladby dle katalogového listu D2-D-1 – TDZ-CH-PIII  

- Betonová zámková dlažba tl.  80 mm 

- Pískové lože   tl.  40 mm 

- Štěrkodrť    tl.  150 mm 

Celkem     270 mm 

 

4.2   Bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou možností pohybu a orientace 

 

     Zásady řešení komunikací z hlediska užívání a přístupnosti osob s pohybovým a zrakovým 

postižením je v souladu s příslušnou legislativou [11].  

     V ulici jsou navržena 4 kolmá vyhrazená stání pro osoby s těžkým tělesným postižením  

o rozměrech 4,50 m x 3,50 m doplněné svislým dopravním značením se symbolem č. O1  

a vodorovným dopravním značením č. V 10f. Tyto stání jsou rozmístěna rovnoměrně po celé 

ploše zájmového území. U dvou parkovacích míst byl obrubník snížen na požadovanou výšku 

0,02 m tak, aby umožnil přístup osob s tělesným postižením pohodlně na chodník.  

     Přechody na komunikacích nejsou navrženy, bezbariérově jsou řešena pouze místa  

pro přecházení. Pro tyto účely byla navržena speciální dlažba pro hmatové úpravy
5
 zajišťující 

pohyb osob se zrakovým postižením v červeném odstínu.  V místech návaznosti komunikace 

na chodníky je navrženo snížení obrubníků s maximálními výškovými rozdíly 0,02 m. Podél 

sníženého obrubníku je navržena pro nevidomé úprava, spočívající v reliéfní dlažbě 

v červeném odstínu (varovný pás šířky 0,40 m). Přirozenou vodící linii v celém řešeném 

úseku tvoří na vnější straně chodníku vyvýšený zahradní obrubník výšky 60 mm. 

 

                                                           
5 Příklad hmatových úprav jsou detailněji vykresleny v grafické příloze č. 12. 
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4.3   Zklidnění dopravy 

 

     Pro zklidnění dopravy byla v místě výjezdu z křižovatky do slepé ulice osazena dopravní 

značka - začátek zóny, která omezí rychlost v ulici formou zóny na 30 km/h.  

     Navrženy také byly fyzické prvky pro zklidnění dopravy, které zároveň posílí 

psychologické zklidnění. To spočívá v kolmém zaústění vedlejší komunikace na úrovňové 

stykové křižovatce, vysázenou chodníkovou plochou v místě pro přecházení ve středovém 

úseku ulice a v neposlední řadě také zvýšenými plochami. Dlouhý zpomalovací práh 

sjednocený s místem pro přecházení byl navržen v okolí základní školy. Zvýšený nájezdová 

rampa bude mít celkovou délku 1 m, vyvýšená část 3 m. Zpomalovací práh bude mít tedy 

celkovou délku 5 m. Zpomalovací práh bude mít šířku 3,50 m a výška prahu bude 8 cm  

nad zpevněnou plochou. Hodnota sklonů nájezdových ramp dlouhého zpomalovacího prahu  

je 1:12,5. V místě před navrženými kolmými stáními, tj. v úseku cca 90 m od úrovňové 

stykové křižovatky, je také navržen zpomalovací polštář lichoběžníkového tvaru, který bude 

rovněž využít pro zklidnění dopravy v ulici Za Alejí. Podélné sklony náběhů budou mít sklon 

1:10, boční náběhy 1:4. Výška polštáře bude 5 cm nad zpevněnou plochou a vzdálenost mezi 

polštářem a obrubníkem bude činit 0,85 m. Polštář bude mít celkovou délku 2 m a šířku  

1,80 m. 

 

 

    

     Zdroj: Autor 

Obr.  17 - Pohled na stávající a navrhované zaústění vedlejší komunikace 
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4.4   Dopravní značení 

 

     Návrh dopravního značení vychází z Technických podmínek „Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích“ TP65 [7] a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní 

značení na pozemních komunikacích“ [8] a je tedy v souladu s dopravními předpisy. 

     V ulici se předpokládá navržení nového svislého i vodorovného dopravního značení,  

které podpoří bezpečnost v řešené lokalitě a bude také vhodně doplňovat stávající dopravní 

značení. 

 

4.4.1   Svislé dopravní značení 

 

     Stávající svislé dopravní značení (dále jen SDZ) bude zachováno. Jedná se o značky  

č. IP 4b – jednosměrný provoz (doplněná dodatkovou tabulkou č. E 12a – jízda cyklistů  

v protisměru) a č. IP 10a - slepá pozemní komunikace, umístěné v místě stykové křižovatky. 

Dále budou ponechány na výjezdu z ulice Za Alejí do ulice Husova a na úrovňové křižovatce 

v ulici Za Alejí značky č. P 4 – dej přednost v jízdě.  

     K upozornění na blížící se vyvýšené plochy vozovky se umístí značka č. A 7 – pozor, 

zpomalovací práh s doplňkovou tabulkou č. E 1 – počet (2x), 20 m před začátkem 

zpomalovacího polštáře.  Na výjezdu z úrovňové křižovatky směrem do slepé ulice bude 

osazena dopravní značka č. IP 25a – zóna s dopravním omezením, která omezí rychlost 

formou zóny na 30 km/h. Zároveň na této tabuli se vyskytne značka č. IP 12 – děti, doplněná 

dodatkovou tabulkou č. E 1 s časovým omezením (7 - 14 h). SDZ č. IP 25b bude umístěna 

z druhé strany značky č. IP 25a. Na obratišti a na výhybně bude osazena svislá dopravní 

značka č. B 29 – zákaz stání, která zajistí zákaz parkování a odstavování vozidel na těchto 

plochách. U čtyř stání určené pro osoby s tělesným postižením bude osazena značka č. IP 12 –  

vyhrazené parkoviště, doplněná symbolem č. O1 – vyhrazené parkoviště pro vozidlo 

přepravující osobu s těžkým postižením. U třech parkovacích stání v okolí základní školy byla 

navržena značka č. IP 13e – parkoviště K+R, doplněná o dvě dodatkové tabulky č. E 1, 

udávající - počet (3x) a časové omezení (7 – 14 h). Výjezd z obslužné komunikace od domů  

č. p. 882, 883, 1008, 1009 bude označen značkou č. P 4 – dej přednost v jízdě.  
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     Navrhované SDZ se umístí spodním okrajem (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 

nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky (obr. 19). V místě osazení značky do průchozího 

prostoru pro chodce, bude spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 

ve výšce nejméně 2,20 m nad úrovní chodníku (obr. 19). Všechny dopravní značky, kromě 

značky č. IP 25b, budou umístěny při pravém okraji vozovky ve vodorovné vzdálenosti  

max. 2 m (min. 0,30 m) od vnějšího okraje vozovky (obr. 18). 

 

 

     Zdroj: [7, str. 23] 

Obr.  18 - Boční umístění značek 

 

 

     Zdroj: [7, str. 24] 

Obr.  19 - Výškové umístění značek 
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4.4.2   Počet instalovaných kusů svislého značení  

 

     Celkový počet instalovaných kusů nově navržených svislých značek uvádí následující 

tabulka. Současné SDZ bude zachováno a do této tabulky není zahrnuto. 

 

Tab.  6 - Tabulka udávající počet nově instalovaných svislých značek 

 

Druh značky Počet kusů 

IP 25a 1 

IP 25b 1 

A 7b 1 

B 29 2 

P 4 2 

IP 12 4 

IP 13e 1 

E 1 3 

Celkem kusů 15 

      

Zdroj: Autor 

 

4.4.3   Vodorovné dopravní značení 

 

     Vodorovné dopravní značení (dále jen VDZ) je omezeno pouze na označení parkovacích 

míst a označení nájezdových ramp dlouhého zpomalovacího prahu.  

     Vyznačení parkovacích a odstavných stání budou oddělena značkou č. V 10b – stání kolmé 

a č. V 10a – stání podélné. Toto značení bude provedeno ze zámkové dlažby  

o rozměrech 80/100/200 mm červené barvy. Čtyři místa určené pro osoby  

s tělesným postižením budou označeny značkou č. V 10f - vyhrazené parkoviště pro vozidlo 

přepravující osobu s tělesným postižením. 

     Na nájezdových rampách zpomalovacího prahu v okolí základní školy se vyznačí ve směru 

jízdy značka V 17 – trojúhelníky, o rozměrech 0,5 m x 1,0 m. 

     VDZ č. V 17 a č. V 10f bude provedeno nástřikem bílou barvou na dlážděném krytu. Nátěr 

musí být odolný povětrnostním vlivům a rozmrazovacím prostředkům.   
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4.5   Výhybny a obratiště 

 
  

4.5.1   Výhybny  

 

     Pro vyhýbání vozidel byla navržena (dle [4]) na příjezdové obousměrné jednopruhové 

komunikaci výhybna s rozšířením jízdního pruhu o 2 m. Z důvodu převážného provozu 

osobních vozidel byla délka výhybny provedena v délce 12 m s náběhovými klíny v délce  

6 metrů. Šířka komunikace v místě výhybny má šířku 5,50 m pro vyhýbání i nákladních 

automobilů. Jako místo pro vyhýbání vozidel byla využita i plocha sjezdu u domů č. p. 1008, 

1009 a lokálního rozšíření komunikace v místech stávajících kolmých stání. Vzdálenost 

těchto míst je menší než požadovaných 100 m. 

 

 

    

     Zdroj: Autor 

Obr.  20 - Pohled na stávající a navrhovanou příjezdovou komunikaci s místem pro vyhýbání 

v ulici Za Alejí 
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4.5.2   Obratiště 

 

     Koncové úvraťové obratiště tvaru L (boční) pro nákladní automobily, bylo navrženo  

(dle [6]) na konci slepé ulice tak, aby zajišťovalo otočení hlavně nákladního vozu pro odvoz 

odpadků. Délka úvratě je 12 m a šířka 8 m. Celková šířka úvratě (vč. tedy úvraťové větve –  

9 m) činí 17 m. Poloměr zaoblení úvraťové větve je 6 m. 

 

 

    

     Zdroj: Autor 

Obr.  21 - Pohled na stávající a navrhované místo s obratištěm na konci slepé ulice Za Alejí 

 

4.6   Ověření průjezdu – vlečné křivky 

 

     Pro ověření průjezdnosti stykové křižovatky, vjezdu a výjezdu z parkovacího místa, 

otočení na obratišti a dalších problémových místech, byl využit softwarový program 

AutoTURN verze 8.  

     Za směrodatné vozidlo bylo zvoleno osobní vozidlo O1 o rozměrech 4,74 m x 1,76 m  

a těžké nákladní vozidlo KO N3 (vozidlo pro odvoz odpadu) o rozměrech 9,90 m x 2,50 m. 

Rychlost vozidel při ověření průjezdnosti byla nastavena na 10 km/h.  

     Všechny řešené místa vyhoví z hlediska průjezdnosti, viz grafická příloha č. 9. 
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4.7   Rozhledové poměry 

 

     Rozhledové poměry řeší rozhledové trojúhelníky, které umožní rozhled mezi paprsky 

křižovatky, popřípadě sjedu a příslušnými jízdními pruhy. Rozhledové trojúhelníky byly 

umístěny na úrovňovou stykovou křižovatku a na sjezdech.  

     Řešená křižovatka a sjezdy vyhověly a jsou tedy bezpečné z hlediska dostatečného 

rozhledu, viz grafická příloha č. 6. 

 

4.7.1   Rozhledové poměry na křižovatce – dej přednost v jízdě 

 

     Styková úrovňová křižovatka byla posuzována dle ČSN 73 6102 [2] se změnou Z1 [3]  

pro dovolenou rychlost 50 km/h na hlavní komunikaci jako „uspořádání B - křižovatka  

s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní 

komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, 

umístěnou na vedlejší komunikaci“ [2, str. 62]. Délky stran rozhledových trojúhelníků byly 

navrženy pro vozidlo skupiny 1. 

     Hodnoty odvěsen rozhledových trojúhelníku na křižovatce jsou uvedeny v následující 

tabulce.    

 

Tab.  7 - Délky stran rozhledových trojúhelníků v m s předností v jízdě 

 

Rychlost 

[km/h]
6
 

Vozidlo skupiny 1 

XB YB XB1 YB1 

50 70 3 55 20 

      

Zdroj: Autor 

 

 

 

  

                                                           
6 Dovolená rychlost na hlavní komunikaci. 
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4.7.2   Rozhledové poměry na sjezdu 

 

     Sjezdy byly posouzeny dle ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1 [5] pro dovolenou rychlost  

na hlavní komunikaci 30 km/h.  

     Odvěsny rozhledového trojúhelníku jsou délky 20 m. Odvěsna výjezdového jízdního pruhu 

je umístěna tak, aby vrchol rozhledového trojúhelníka byl vzdálen 2,50 m od vnější hrany 

přilehlého jízdního pruhu. Odvěsny byly vynášeny v ose jízdního pruhu. 

 

4.8   Odvodnění 

 

     Povrchová voda z plochy obslužné komunikace bude odváděna pomocí uličních vpustí  

do stávající kanalizace. Příčný sklon vozovky je navržen jako jednostranný 2,5%. Přilehlý 

chodník se spádem směrem do vozovky o hodnotě 2%. Kompletní systém uličních vpustí 

bude proveden z betonových prefabrikátů, vtokové mříže budou litinové C250. 

 

4.9   Veřejné osvětlení 

      

     Stávající veřejné osvětlení bude revitalizováno a ke stávajícímu počtu osvětlení přibude 

další osvětlení v okolí navrženého parčíku.  Revitalizace si od tohoto záměru slibuje příznivý 

vliv na vyšší bezpečnost při pohybu po zpevněných plochách.  

 

4.10   Výsadba zeleně 

 

     Výsadba nových stromů, kterou dokumentuje grafická příloha č. 3 podrobné situace, byla 

navržena pouze namátkově. Snahou bylo případné kácení zeleně nahradit výsadbou nových 

stromů a zlepšit urbanistickou podobu řešené lokality. 
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5   Závěr 

 

     Dopravně – bezpečností studie ulice Za Alejí v Uherském Hradišti přináší nový podnět  

k řešení současného nevyhovujícího stavu řešené lokality. 

     Snahou zklidnění dopravy a celkové revitalizace bylo zmírnění dominance motorové 

dopravy a poskytnutí většího pohodlí a prostoru obyvatelům, pěším a ochranou dětí vůbec.  

Z tohoto důvodu zde byly pro zklidnění navrženy jak psychologické, tak i fyzické prvky 

zklidnění dopravy. 

     Celé území bylo koncipováno jako bezbariérové, umožňující přístup i lidem s tělesným 

postižením. 

     Jednotlivé varianty byly dle dílčích kritérií ohodnoceny a porovnány. Účelem bylo 

stanovení preferenčního pořadí dílčích variant, přičemž první varianta, která získala součtem 

všech kritérií nejvíce bodů, byla varianta kompromisní a byla dále podrobně rozpracována. 

     Pro účely vyhodnocení teoretické potřeby parkování pro výhledové období pro rok 2039, 

byl proveden dopravní průzkum obsazenosti odstavných míst v dané ulici Za Alejí. Celkem  

v ulici přibylo 36 nových parkovacích míst, z toho 4 byla navržena pro osoby pohybově 

postižené. Téměř všechny parkovací místa byly přerušovány osázenou zelení, aby vytvořily 

dojem většího pocitu obytné funkce. 
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7   Příloha 

 

Příloha č.  1 - Koeficienty vývoje intenzit dopravy 

 

 

Zdroj: [9, str. 20] 

Obr.  22 - Koeficienty vývoje intenzity dopravy pro skupinu lehkých vozidel 
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Příloha č.  2 - Polní formulář dopravního průzkumu 

 

 

Zdroj: [9, str. 20] 

Obr.  23 - Polní formulář ze dne 21. 1. 2014 
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Příloha č.  3 - Fotodokumentace a vizualizace 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  24 - Odstavná stání k domům č. p. 882 a 883 - stávající stav 

 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  25 - Odstavná stání k domům č. p. 882 a 883 – navržený stav (3D vizualizace) 
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Zdroj: Autor 

Obr.  26 - Nepovolené parkování u domů č. p. 1008 a 1009 - stávající stav 

 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  27 - Odstavná stání k domům č. p. 1008 a 1009 – navržený stav (3D vizualizace) 
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Zdroj: Autor 

Obr.  28 - Ulice Za Alejí v okolí školy - stávající stav 

 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  29 - Odstavná a parkovací stání v okolí školy – navržený stav (3D vizualizace) 
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Zdroj: Autor 

Obr.  30 - Pohled na konec slepé ulice – stávající stav 

 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  31 - Pohled na konec slepé ulice – navržený stav (3D vizualizace) 
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Zdroj: Autor 

Obr.  32 - Pohled na ulici Za Alejí z ptačí perspektivy – 1 (3D vizualizace) 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr.  33 - Pohled na ulici Za Alejí z ptačí perspektivy – 2 (3D vizualizace) 


