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Anotace 

 

 Obsahem mé diplomové práce je zmapování současné dopravní situace na místních 

sběrných komunikacích, ul. U Stromovky a Mánesova v Havířově. Řešený úsek začíná od 

průsečné křižovatky ul. Hlavní třída x U Stromovky x Na Nábřeží a končí na rovněž průsečné 

křižovatce ul. Mánesova x Matuškova x Astronautů. Další náplní je návrh nových 

cyklistických stezek a jejich napojení na již vybudované cyklotrasy. Také se řeší návrh 

nových parkovacích a odstavných stání a úpravy současných ploch pro parkování a 

odstavování vozidel a prvky zklidnění dopravy v podobě dopravních ostrůvků a vysazených 

chodníkových ploch. Řešení je zpracováno z hlediska stavebně-technického a provozního. 

Návrh úprav řešeného úseku je vyjádřen ve výkresové dokumentaci. Práce je provedena 

formou studie. 

 

 

Annotation 

 

 The focus of this dissertation is to map (analyse) contemporary traffic situation on 

local collecting roads, streets U Stromovky and Mánesova, in the city Havířov. Described 

segment in this project starts at the transversal crossroads of streets Hlavní třída x U 

Stromovky x Na Nábřeží and it ends at as well transversal crossroads of streets Máněsova x 

Matuškova x Astronautů. Another part of this thesis is to design new cycle paths and their 

connection to already existing cycle paths. It also describes the design of new parking places 

and the modification of current parking places. Further the design of traffic easing elements 

that are represented by traffic refuges and built pavements areas. The conception is based on 

construction-technical and operating point of view. The complex design of described segment 

is formulated in technical drawings. The paper is written as a study. 
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Seznam použitého značení 

 

 ČR   Česká republika 

 ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

 DPS   Dokumentace pro provádění stavby 

 HK   hlavní komunikace 

 HPV   hladina podzemní vody 

 LV   lehká vozidla 

 MO   místní obslužná komunikace 

 MS   místní sběrná komunikace 

 SDZ   svislé dopravní značení 

 TDZ   třída dopravního zatížení 

 TNV   těžká nákladní vozidla 

 ÚP   územní plán 

 VDZ   vodorovné dopravní značení 

 SDZ   svislé dopravní značení 

 SV   všechna vozidla 

 TV   těžká vozidla 

 VK   vedlejší komunikace 

 k. ú.   katastrální území 

 ul.   ulice 
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1. Úvod 

 

 Předmětem mé diplomové práce je návrh úprav na místních sběrných komunikacích, 

ul. U Stromovky a Mánesova, křižující silnici III/4746, ul. Dělnické a na přilehlých 

křižujících místních obslužných komunikacích, ul. Karvinská, Eduarda Urxe, U Lesa, 

Gorkého, Jana Wericha, Mickiewiczova, Rossenbergových, Edisonova, Resslova a 

Matuškova v podobě prvků zklidnění dopravy. Ty se nacházejí především na přechodech pro 

chodce a přejezdech pro cyklisty. Navržení nových cyklistických stezek a nových zálivů pro 

parkování a odstavování vozidel a samotných parkovišť a doplnění současných parkovacích 

ploch je rovněž obsahem řešení. Cílem práce je celkové zklidnění dopravy na řešených 

komunikacích a zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty. Postupně jsou v práci dále 

rozebrány širší vztahy v návaznosti na ostatní přilehlé křižující komunikace a komunikace v 

blízkém okolí, popis současného stavu a specifika problémů na řešeném úseku. Práce také 

zkoumá intenzitu dopravy na křižovatce ul. U Stromovky x Dělnická x Mánesova. Všechny 

navrhované úpravy jsou v souladu s územním plánem města Havířova. 
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2. Identifikační údaje o stavbě 

 

2.1 Stavba 

 

 Název stavby:  Rozšíření ul. U Stromovky a Mánesova v Havířově 

 Místo stavby:  Moravskoslezský kraj, okres Karviná 

 Katastrální území: Havířov-Město, okres Karviná 

 Druh stavby:  dopravní, rekonstrukce 

 

2.2 Zadavatel 

 

 Jméno:  Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta Stavební 

 Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 

 Telefon: 597 321 318 

 Fax:  597 321 356 

 E-mail: fast@vsb.cz 

 

2.3 Dodavatel 

 

 Jméno:  Bc. Martin Klímek 

 E-mail: kli364@vsb.cz 

  

mailto:kli364@vsb.cz
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3. Zdůvodnění studie 

 

 Tato studie rozšíření ul. U Stromovky a Mánesova byla vypracována jako diplomová 

práce za účelem návrhů vedení cyklistických stezek a jejich napojení na stávající cyklotrasy, 

dále vyřešit úpravy parkovacích a odstavných stání včetně návrhu nových stání pro tyto účely. 

Dále také zahrnout do řešení úpravy napojení současných nevyhovujících křížení komunikací 

a dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb navrhnout bezpečné a schůdné pěší 

trasy k bytové zástavbě, občanské vybavenosti a k vyhrazeným stáním pro osoby pohybově 

postižené nebo těžce pohybově postižené. 

 

 

4. Současný stav 

 

4.1 Širší vztahy 

 

 Řešený úsek se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Havířov, který se skládá z 

osmi městských částí, které jsou včetně počtu obyvatel uvedeny v následující tabulce 4-1. 

 

Část města Počet obyvatel k 31.12.2012 

Havířov-Město 33 549 

Šumbark 20 241 

Podlesí * 14 784 

Životice * 1 223 

Bludovice 2 666 

Prostřední Suchá 5 009 

Dolní Suchá 743 

Dolní Datyně 498 

Tabulka 4-1: Městské části Havířova včetně počtů obyvatel [16] 
 

* Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k. ú. Bludovice. 
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Havířov je městem ležícím přibližně 11 km jihovýchodně od statutárního města 

Ostravy na řece Lučině v ostravské aglomeraci. Severovýchodním směrem leží město 

Karviná, na jihu potom Frýdek-Místek a jihovýchodně města Český Těšín a Třinec. 

 Silnice I/11, která má nadregionální význam, je spojnicí krajů Králové-hradeckého, 

pardubického, olomouckého a moravskoslezského, kde silnice vede právě skrz centrum města 

Havířova a dále přes města Český Těšín, Třinec a přes státní hranici až na Slovensko do 

města Žiliny. Silnice II/475 začíná na velkém kruhovém objezdu v Havířově, před vlakovým 

nádražím, a směřuje severovýchodním směrem na město Karvinou přes obec Horní Suchou. 

Popisované silnice můžeme stručně vidět na obrázku 4-1. 

 

 

 

Obrázek 4-1: Širší vztahy [13] 
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4.2 Začátek a konec úpravy 

4.2.1 Začátek úpravy 

 Začátek úpravy se nachází na světelně řízené křižovatce silnice I/11, ul. Hlavní třída, 

MS, ul. U Stromovky a MO, ul. Na Nábřeží viz obrázek 4-2. 

 

 

Obrázek 4-2: Začátek upravovaného úseku [13] 
 

4.2.2 Konec úpravy 

 Konec úpravy se nachází na neřízené křižovatce MS, ul. Mánesova a MO, ul. 

Astronautů a Matuškova. 

 

 

Obrázek 4-3: Konec upravovaného úseku [13] 
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4.3 Podklady pro návrh úpravy 

 

 Pro návrh úprav na MS, ul. U Stromovky a Mánesova a na ostatních přilehlých MO a 

sjezdech, pro návrh nových parkovacích a odstavných stání a nových cyklostezek byly 

použity následující podklady: 

 polohopisné a výškopisné zaměření území od ČÚZK, 

 výpis k. ú. od ČÚZK, 

 ortofotomapy poskytnuté ČÚZK, 

 ÚP města Havířova, 

 mapové podklady, 

 dopravní průzkum intenzit vozidel a cyklistické dopravy, 

 průzkum sčítání statické dopravy, 

 vlastní fotodokumentace. 

 

 

4.4 Popis současného stavu 

 

 Úprava začíná na křižovatce silnice I/11, ul. Hlavní třída, MS, ul. U Stromovky a MO, 

ul. Na Nábřeží ve staničení km 0,000 00. Úhel křížení těchto komunikací je 90°. Na ul. U 

Stromovky je zřízený přechod pro chodce a přídatný pruh pro odbočení vpravo. Ve směru 

úpravy jsou chodníky vpravo i vlevo až po další stykovou křižovatku MS, ul. U Stromovky a 

MO, ul. Karvinská ve staničení km 0,127 65. Na ul. Karvinská je zřízený nedělený přechod 

pro chodce. Dále od této křižovatky vede chodník s proměnlivou šířkou pouze na pravé straně 

komunikace u bytové zástavby. Na přilehlých MO, ul. Eduarda Urxe resp. U Lesa, staničení 

km 0,316 84 resp. staničení km 0,360 61 jsou zřízena kolmá parkovací stání a samostatná 

parkovací plocha s kolmými stání vč. dvou míst pro osoby pohybově postižené nebo těžce 

pohybově postižené. Na stykové křižovatce MS, ul. U Stromovky a MO, ul. Gorkého, 

staničení km 0,658 09 jsou zřízeny přechody pro chodce na dvou ze tří ramen křižovatky. Na 

ul. U Stromovky a Gorkého jsou vyznačeny parkovací pruhy při pravém okraji vozovky, které 

obsahují i vyhrazená stání pro osoby pohybově postižené nebo těžce pohybově postižené. 

Další křižující komunikací je MO, ul. Jana Wericha, staničení km 1,002 78, na které jsou 

zřízená jak kolmá parkovací stání, tak podélné parkovací zálivy v celé její délce až po 
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křižovatku se silnicí I/11, ul. Hlavní třída. Dále následuje křižovatka silnice III/4746, ul. 

Dělnická a MS, ul. U Stromovky a Mánesova, staničení km 1,207 55. Na západní větvi, ul. U 

Stromovky je zřízen přídatný pruh pro odbočení vlevo a na levé straně komunikace parkovací 

záliv se šikmými stání. Severní větev, ul. Dělnická je čtyř pruhová nedělená silnice III. třídy. 

Pravý pruh slouží pro jízdy přímo a vpravo a levý pruh slouží k levému odbočení a pro jízdu 

přímo. Pro stejné křižovatkové pohyby slouží rovněž i jižní větev. Mezi křižovatkovými 

rameny, ul. Dělnická a Mánesova je velká parkovací plocha s kolmými stání včetně 

vyhrazených míst pro osoby postižené nebo těžce pohybově postižené. Dále ve směru 

staničení jsou na MS, ul. Mánesova při levém okraji vozovky zřízeny dva parkovací zálivy. V 

prvním případě jsou parkovací stání uspořádána kolmo, ve druhém potom smíšeně kolmo a 

podélně. Dalšími křižujícími komunikacemi jsou MO, ul. Mickiewiczova, staničení km 1,358 

94, která je organizována jako jednosměrná a jsou na ní vybudována kolmá stání při levém 

okraji vozovky, ul. Rossenbergových, staničení km 1,466 93, na které jsou rovněž 

vybudována kolmá parkovací stání. Dále následují MO, ul. Edisonova, staničení km 1,598 12, 

která je organizována jako jednosměrná a jsou na ní při levém okraji vozovky zřízena šikmá 

parkovací stání a ul. Resslova, staničení km 1,708 35, na které jsou zřízená jak kolmá, tak 

šikmá parkovací stání. Všechny čtyři zmíněné ulice jsou dopravně organizovány jako 

jednosměrné komunikace. Úprava řešeného úseku končí na křižovatce MS, ul. Mánesova a na 

MO, ul. Astronautů a Matuškova, staničení km 1,803 35. Na této křižovatce nejsou zřízeny 

žádné přídatné pruhy pro odbočení. Na východní a západní větvi jsou zřízeny přechody pro 

chodce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                             Bc. Martin Klímek 

9 
 

4.5 Geologické poměry 

 

 V místě úpravy trasy a přilehlém okolí se nachází zemní podloží tvořené s největší 

pravděpodobností sprašovou hlínou, která má následující zatřídění: 

 eratém: kenozoikum, 

 útvar: kvartér, 

 oddělení: pleistocén, 

 suboddělení: pleistocén svrchní, 

 horniny: sprašová hlína, 

 typ hornin: sediment nezpevněný, 

 mineralogické složení: křemen s příměsí, 

 barva: okrově hnědá, 

 poznámka: místy s hrubší klastickou příměsí, 

 soustava: Český masív - pokryvné útvary a magmatity, 

 oblast: kvartér. 

 

 Dále v místě řešení úpravy nebyly nalezeny žádné informace o případných sesuvech či 

jiných zemních aktivitách, které by byly vyvolány například důlní či jinou činností. V okolí 

potom byly zaznamenány dva zemní sesuvy, které jsou popsány následovně a jsou zobrazeny 

v geologické mapě daného území na obrázku 4-4. 

 

 Sesuv zobrazený červeně: 

 lokalita: Dolní Datyně, 

 klasifikace: sesuv, 

 stupeň aktivity: potenciální, 

 rok pořízení záznamu: 1963, 

 rok aktualizace: 2010. 
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 Sesuv zobrazený fialově: 

 lokalita: Dolní Datyně, 

 klasifikace: sesuv, 

 stupeň aktivity: aktivní, 

 rok pořízení záznamu: 1962, 

 rok aktualizace: 2008. 

 

 

 

Obrázek 4-4: Geologická mapa [17] 
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4.6 Cykloturistika v blízkosti města Havířova 

 

 Cyklotrasa č. 56 začíná ve městě Bohumíně, dále pokračuje přes město Orlovou a přes 

velký kruhový objezd, který se nachází před vlakovým nádražím v Havířově. Cyklotrasa dále 

pokračuje podél meandrů řeky Lučiny do Bludovic a Těrlicka, kde vede okolo Těrlické 

přehrady dále až do Moravskoslezských Beskyd a města Třince. Cyklotrasa č. 56 se v délce 

své trase míjí a křižuje se spousty ostatních cyklotras. 

 Další cyklostezka č. 6098 začíná v městské části Šumbark a pokračuje přes Havířov-

Suchou do další části Havířova Životic, kde se potom kříží a napojuje na již zmíněnou trasu č. 

56. Stezka č. 6064 vedoucí z Vratimova přes Horní a Dolní Datyni se napojuje v Bludovicích 

na "padesátšestku". Na obrázku 4-5 můžeme vidět výřez všech zmíněných cyklotras. 

 

 

 

Obrázek 4-5: Mapa cyklotras [13] 
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4.7 Specifika problémů na řešeném úseku 

 

 Současný stav řešeného úseku nevyhovuje z mnoha důvodů. Mezi některé z nich 

můžeme zařadit přechod pro chodce, nacházející se na MO, ul. Karvinské, který je 

nevyhovující pro svou délku 7,5 m. Dalším problémem jsou dva přechody na křižovatce MS, 

ul. U Stromovky a MO, ul. Gorkého, které jsou nesmyslně uspořádány do oblouků křižovatky 

a mají nevyhovující délky 10 m. Navíc signální respektive varovný pás umístěné na nároží 

křižovatky vedou slabozrakou nebo nevidomou osobu nebezpečně přímo do prostoru 

křižovatky, což je nepřípustné viz obrázek 4-6. 

 

 

 

Obrázek 4-6: Nevyhovující přechod pro chodce na ul. U Stromovky a Gorkého 
 

 Dalším přechodem pro chodce, jež má nevyhovující délku 7,5 m resp. 10,5 m, je na ul. 

U Stromovky. Tento přechod pro chodce vede přes parkovací pruh a nesplňuje rozhledové 

poměry pro chodce na přijíždějící vozidla a naopak z důvodu zaparkovaných vozidel v 

bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce viz obrázek 4-7. 
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Obrázek 4-7: Přechod pro chodce vedoucí přes parkovací pruh 
 

 Navíc tento parkovací pruh, široký 2,0 m, značně zužuje oba protisměrné jízdní pruhy 

na šířku 2,75 m, což v minulosti vedlo k mnoha dopravním nehodám. Na křižovatce silnice 

III/4746, ul. Dělnická a MS, ul. U Stromovky a Mánesova jsou přechody nevyhovujících 

délek, jestliže bude vypnuta světelná signalizace, na všech čtyřech ramenech křižovatky. 

Posledními nevyhovujícími přechody pro chodce jsou přechody na křižovatce MS, ul. 

Mánesova a MO, ul. Resslova a na křižovatce MS, ul. Mánesova a MO, ul. Astronautů a 

Matuškova. Ul. Resslova - přechod nevyhovující délky 8 m, ul. Matuškova - přechod pro 

chodce nevyhovující délky 7,6 m, ul. Mánesova - přechod pro chodce nevyhovující délky 7,8 

m. Dále na vybraných vedlejších MO nejsou splněny rozhledy pro přijíždějící vozidla dle 

normy ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. 
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4.8 Dopravní inženýrský průzkum 

 

 Dopravní průzkum na křižovatce silnice III/4746, ul, Dělnická a MS, ul. U Stromovky 

a Mánesova byl proveden v pátek 05.09.2014 v časovém úseku od 13:00 do 17:00 hodin. Na 

všech čtyřech ramenech křižovatky byla použita standardní čárkovací metoda a zjišťovány 

byly hodinové intenzity dopravy LV, TV, SV a intenzita cyklisté dopravy v intervalu 15 

minut, ze kterých byla následně určena intenzita dopravy ve špičkové hodině a intenzita 

dopravy za celou dobu průzkumu čtyř hodin, která byla následně přepočtena na denní 

intenzitu dopravy v den průzkumu a na výhledové období 25 let. 

 

 

 

Obrázek 4-8: Dopravní mapa - označení ramen křižovatky [13] 
 

 Přiřazení jednotlivých druhů vozidel k příslušné základní skupině vozidel je obsahem 

následující tabulky 4-2. 

 

Základní skupina vozidel Druh vozidla 

LV - lehká vozidla M - motocykly, O - osobní automobily 

TV - těžká vozidla N - nákladní automobily, A - autobusy, K - nákladní soupravy 

Tabulka 4-2: Základní skupiny vozidel pro prognózu intenzit [12] 
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4.8.1 Výpočet intenzity pro lehká vozidla - LV 

 

 V následující tabulce 4-3 je určena intenzita špičkové hodiny pro lehká vozidla - LV. 

 

Rameno Směr 
13:00 - 

14:00 

13:15 - 

14:15 

13:30 - 

14:30 

13:45 - 

14:45 

14:00 - 

15:00 

14:15 - 

15:15 

14:30 - 

15:30 

1 

2 20 24 23 28 24 33 40 

3 77 72 81 88 96 112 118 

4 27 23 19 18 20 27 25 

2 

1 43 37 37 44 47 57 57 

3 14 20 16 19 19 16 17 

4 166 177 167 151 174 162 173 

3 

1 94 93 97 131 138 157 151 

2 15 17 17 21 27 27 28 

4 77 72 75 86 98 100 110 

4 

1 48 42 52 58 62 67 63 

2 208 253 279 300 263 272 254 

3 74 77 84 101 109 99 92 

SUMA [LV / h] 863 907 947 1 045 1 077 1 129 1 128 

Rameno Směr 
14:45 - 

15:45 

15:00 - 

16:00 

15:15 - 

16:15 

15:30 - 

16:30 

15:45 - 

16:45 

16:00 - 

17:00 
  

1 

2 38 46 43 36 40 38   

3 123 122 116 110 95 87   

4 31 27 28 27 23 23   

2 

1 52 47 40 41 43 51   

3 20 26 25 31 24 18   

4 193 185 194 203 205 211   

3 

1 142 145 139 140 137 128   

2 41 36 32 30 16 18   

4 107 107 101 94 95 84   

4 

1 57 52 55 62 63 62   

2 260 273 230 233 223 244   

3 84 66 72 73 79 86   

SUMA [LV / h] 1 148 1 132 1 075 1 080 1 043 1 050   

Tabulka 4-3: Určení intenzity špičkové hodiny pro LV [11] 
 

Přepočet na denní intenzitu dopravy v den průzkumu pro LV dle vzorce (1): 

 Id = Im . km,d = 4 124 . 3,343363 = 13 788 [voz/24 h],    (1) 

kde: 
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 Id je denní intenzita dopravy v den průzkumu pro LV [voz/24 h], 

 Im je intenzita dopravy v době průzkumu pro LV [voz/doba průzkumu], 

 km,d je přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy v den průzkumu pro LV, 

 

 343363,3
%91,29

%100%100
, 

 d

i

dm
p

k  , 

kde: 

  d

ip  je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy pro LV [%]. Viz tabulka 4-4. 

 

Komunikace / 

Hodiny 
D R E I II-H II-S 

II-R-

L 

II-R-

Z 
M 

13:00 - 14:00 5,83 5,95 6,26 6,53 6,40 6,69 6,95 7,12 6,51 

14:00 - 15:00 6,48 6,61 7,07 7,55 7,62 7,83 7,82 7,99 7,36 

15:00 - 16:00 7,24 7,25 7,78 8,02 8,12 8,52 8,11 8,18 8,15 

16:00 - 17:00 7,61 7,51 7,82 7,66 7,77 8,00 7,89 7,54 7,92 

Tabulka 4-4: Denní variace intenzit dopravy v běžný pracovní den pro LV [11] 
 

  %91,2977,712,862,740,6d

ip  

 

Rameno Směr [LV/ 4 h] 

1 

2 134 

3 513 

4 80 

2 

1 182 

3 94 

4 605 

3 

1 506 

2 96 

4 366 

4 

1 225 

2 988 

3 335 

SUMA [LV / 4 h] 4 124 

Tabulka 4-5: Intenzita dopravy v době průzkumu pro LV 
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Výpočet výhledové intenzity dopravy LV pro rok 2039 se určí podle vzorce (2): 

 Iv = I0 . kp = 13 788 . 1,509434 = 20 812 [voz/24 h],    (2) 

kde: 

 Iv je výhledová intenzita dopravy pro LV [voz/24 h], 

 I0 je výchozí intenzita dopravy pro LV [voz/24 h], 

 kp je koeficient prognózy intenzit dopravy pro LV. 

 

Koeficient prognózy intenzit dopravy pro LV se určí podle vzorce (3): 

 509434,1
06,1

60,1

0


k

k
k v

p ,        (3) 

kde: 

kv je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro LV viz tabulka 

4-6, 

 k0 je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro LV viz tabulka 4-6. 

 

Rok 
Typ komunikace 

D R I II+III 

2014 1,11 1,10 1,07 1,06 

2039 2,01 2,00 1,67 1,60 

Tabulka 4-6: Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro LV [12] 
 

Pentlogramy intenzit špičkových hodin pro výchozí a výhledový rok 2014 resp. 2039 pro LV 

můžeme vidět na následující stránce na obrázcích 4.9 a 4.10. 
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Obrázek 4-9: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (14:45 - 15:45) pro LV pro výchozí rok 
2014 

 

 

Obrázek 4-10: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (14:45 - 15:45) pro LV pro výhledový rok 
2039 
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4.8.2 Výpočet intenzity pro těžká vozidla - TV 

 

 V následující tabulce 4-7 je určena intenzita špičkové hodiny pro těžká vozidla - TV. 

 

Rameno Směr 
13:00 - 

14:00 

13:15 - 

14:15 

13:30 - 

14:30 

13:45 - 

14:45 

14:00 - 

15:00 

14:15 - 

15:15 

14:30 - 

15:30 

1 

2 0 3 3 3 0 3 4 

3 9 10 8 6 6 8 9 

4 2 1 3 4 4 4 4 

2 

1 4 4 5 3 4 5 7 

3 1 1 0 0 0 0 1 

4 24 23 24 24 29 29 23 

3 

1 9 12 12 8 12 9 8 

2 2 2 2 2 2 3 3 

4 8 7 5 7 4 5 4 

4 

1 2 2 2 3 4 3 3 

2 30 32 38 36 31 33 26 

3 7 4 6 3 4 3 2 

SUMA [TV / h] 98 101 108 99 100 105 94 

Rameno Směr 
14:45 - 

15:45 

15:00 - 

16:00 

15:15 - 

16:15 

15:30 - 

16:30 

15:45 - 

16:45 

16:00 - 

17:00 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

2 6 7 4 3 2 1 

3 7 5 3 3 4 8 

4 4 3 5 4 4 6 

2 

1 9 8 7 5 5 5 

3 1 1 1 1 2 2 

4 25 22 21 23 21 17 

3 

1 9 6 7 7 6 5 

2 4 4 4 4 2 2 

4 3 2 2 2 1 2 

4 

1 2 2 2 2 3 2 

2 26 27 24 26 24 21 

3 3 4 6 5 4 2 

SUMA [TV / h] 99 91 86 85 78 73 

Tabulka 4-7: Určení intenzity špičkové hodiny pro TV [11] 
 

Přepočet na denní intenzitu dopravy v den průzkumu pro TV dle vzorce (4): 

 Id = Im . km,d = 364 . 3,735525 = 1 360 [voz/den],     (4) 

kde: 
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 Id je denní intenzita dopravy v den průzkumu pro TV [voz/24 h], 

 Im je intenzita dopravy v době průzkumu pro TV [voz/doba průzkumu], 

 km,d je přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy v den průzkumu pro TV, 

 735525,3
%77,26

%100%100
, 

 d

i

dm
p

k  , 

kde: 

  d

ip  je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy pro TV [%]. Viz tabulka 4-8. 

 

Komunikace / 

Hodiny 
D R E I II-H II-S 

II-R-

L 

II-R-

Z 
M 

13:00 - 14:00 6,37 6,92 7,03 7,50 7,46 7,66 7,66 7,66 7,29 

14:00 - 15:00 6,36 6,61 6,69 6,99 7,22 7,45 7,45 7,45 6,99 

15:00 - 16:00 6,17 6,14 6,14 6,19 6,55 6,72 6,72 6,72 6,63 

16:00 - 17:00 5,64 5,38 5,47 5,25 5,54 5,33 5,33 5,33 5,87 

Tabulka 4-8: Denní variace intenzit dopravy v běžný pracovní den pro TV [11]  
 

  %77,2654,555,622,746,7d

ip  

 

Rameno Směr [TV/ 4 h] 

1 

2 11 

3 68 

4 7 

2 

1 21 

3 12 

4 52 

3 

1 31 

2 10 

4 16 

4 

1 10 

2 109 

3 17 

SUMA [TV / 4 h] 364 

Tabulka 4-9: Intenzita dopravy v době průzkumu pro TV 
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Výpočet výhledové intenzity dopravy TV pro rok 2039 se určí podle vzorce (5): 

 Iv = I0 . kp = 1 360 . 1,049505 = 1 427 [voz/24 h],     (5) 

kde: 

 Iv je výhledová intenzita dopravy pro TV [voz/24 h], 

 I0 je výchozí intenzita dopravy pro TV [voz/24 h], 

 kp je koeficient prognózy intenzit dopravy pro TV. 

 

Koeficient prognózy intenzit dopravy pro TV se určí podle vzorce (6): 

 049505,1
01,1

06,1

0


k

k
k v

p ,        (6) 

kde: 

kv je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro TV viz tabulka 

4-10, 

 

 k0 je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro TV viz tabulka 4-

  .10 

 

Rok 
Typ komunikace 

D R I II+III 

2014 1,05 1,04 1,02 1,01 

2039 1,40 1,31 1,17 1,06 

Tabulka 4-10: Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro TV [12] 
 

Pentlogramy intenzit špičkových hodin pro výchozí a výhledový rok 2014 resp. 2039 pro TV 

můžeme vidět na následující stránce na obrázcích 4.11 a 4.12. 
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Obrázek 4-11: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (13:30 - 14:30) pro TV pro výchozí rok 
2014 

 

 

Obrázek 4-12: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (13:30 - 14:30) pro TV pro výhledový rok 
2039 
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4.8.3 Výpočet intenzity pro všechna vozidla - SV 

 

 Výpočet výhledové intenzity dopravy SV na výhledové období 25 let pro rok 2039 je 

prostým součtem výhledových intenzit pro LV a TV. 

 

Výpočet výhledové intenzity dopravy SV pro rok 2039 se určí podle dle vzorce (7): 

 ISV = ILV + ITV = 20 812 + 1 427 = 22 239 [voz/24 h],    (7) 

kde: 

 ISV je výhledová intenzita dopravy pro SV [voz/24 h], 

 ILV je výhledová intenzita dopravy pro LV [voz/24 h], 

 ITV je výhledová intenzita dopravy pro TV [voz/24 h]. 

 

Výpočtem vyšlo, že na světelně řízené křižovatce silnice III/4746, ul. Dělnická a MS, ul. U 

Stromovky a Mánesova je výhledová intenzita dopravy SV rok 2039 je 22 239 voz/24 h. Tuto 

hodnotu můžeme porovnat s orientačními hodnotami v tabulce 4-11. 

 

 

 

Tabulka 4-11: Orientační maximální kapacity různých typů úrovňových křižovatek [2] 
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4.8.4 Výpočet intenzity cyklististické dopravy 

 

 Denní intenzita cyklistické dopravy se stanoví podle vztahu (8): 

 Id = Im . km,d = 80 . 3,257329 = 261 [cykl/24 h],     (8) 

kde: 

 Id je denní intenzita cyklistické dopravy v den průzkumu [cykl/24 h], 

 Im je intenzita cyklistické dopravy za dobu průzkumu [cykl/doba průzkumu], 

 km,d je přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy v den průzkumu, 

 257329,3
%7,30

%100%100
, 

 d

i

dm
p

k  , 

kde: 

  d

ip  je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%]. Viz tabulka 4-12. 

 

Provoz / Hodiny 
Cyklistická - 

dopravní 

Cyklistická - 

rekreačně 

turistický 

Cyklistická -

smíšený 
Pěší 

13:00 - 14:00 6,0 4,5 6,9 8,2 

14:00 - 15:00 7,9 6,0 7,6 9,9 

15:00 - 16:00 9,2 8,2 8,1 10,3 

16:00 - 17:00 9,3 10,4 8,1 9,7 

Tabulka 4-12: Denní variace intenzit cyklistické a pěší dopravy [11] 
 

  %70,301,81,86,79,6d

ip  

 

 Výpočtem vyšlo, že denní intenzita cyklistické dopravy je rovna 261 cyklistům. S 

touto hodnotou se dále počítalo při návrhu cyklistických tras a přejezdů pro cyklisty jak na 

křižovatkách, tak na ostatních přímých úsecích řešené úpravy trasy. 
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5. Návrhová část 

 

5.1 Úvod 

 

 Zpracována byla celková situace řešené úpravy MS, ul. U Stromovky a Mánesova 

spolu s přilehlými křižujícími MO a sjezdy a křižující silnicí III/4746, ul. Dělnickou. Úprava 

respektuje směrové i výškové vedení současné MS, ul. U Stromovky a Mánesova. Především 

bylo navrženo rozšíření hlavního dopravního prostoru a prostoru místní komunikace na ul. U 

Stromovky a prostoru místní komunikace na ul. Mánesova. Dále úpravy přechodů pro chodce 

v podobě dělících ochranných ostrůvků a vysazených chodníkových ploch včetně prvků 

bezbariérového užívání staveb. Nedílnou součástí celkové úpravy trasy je i návrh nových 

parkovacích a odstavných stání a návrh nových cyklotras ať už v hlavním dopravním prostoru 

na jízdním pásu anebo přidruženém dopravním prostoru. Organizace dopravy zůstala na všech 

řešených místních komunikacích i silnici III/4746 neměnná jako v současném stavu. 

 

5.2 Konstrukce vozovky a chodníku/cyklostezek 

 

5.2.1 Skladba samotné vozovky 

 Na místech, kde dojde k návrhu nových parkovacích a odstavných stání a kde budou 

do hlavního dopravního prostoru umístěny jízdní pruhy pro cyklisty, čímž bude rozšířen 

hlavní dopravní prostor, bude třeba vytvořit novou vozovku. Tam, kde bude ponechána 

stávající vozovka, dojde k jejímu odfrézování a bude třeba použít nové živičné obrusné 

vrstvy. Protože nebyly provedeny žádné průzkumné vrty v místě pokládky nové vozovky, 

nejsou přesně známy údaje o území a geologickém profilu, jako například údaje o HPV aj. 

Víme pouze, že se podloží s největší pravděpodobností skládá ze sprašové hlíny jak již bylo 

uvedeno výše viz kapitola 4.5. Skladba vozovky byla proto odvozena pouze z počtu TNVk = 

604 => 500 voz/24 h, což je charakteristická hodnota denní intenzity TNV v návrhovém 

období pětadvaceti let pro rok 2039. Z tohoto údaje plyne TDZ = IV. třída. Typ podloží 

(sprašová hlína) byl vybrán jako PIII (nejhorší varianta). Z katalogového listu D1-N-1-IV-PIII 

pak byla vybrána vozovka o skladbě, jejíž znění se nachází v tabulce 5-1. Návrh skladby byl 

proveden dle TP 170 [8]. 
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Pozn. Protože byla do TNVk započítávána všechna nákladní vozidla (nejedná se pouze o 

TNV), mohla být jejich suma ponížena na horní hranici pro TDZ = IV. třída. 

 D1 návrhová úroveň porušení vozovky 

 IV TDZ 

 PIII typ podloží (sprašová hlína) 

 

Označení 

vrstvy 
Popis vrstvy 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

ACO 11+ asfaltový beton střednězrnný (obrusná vrstva) 40 

ACP 16 + obalované kamenivo střednězrnné (podkladní vrstva) 80 

MZK mechanicky zpevněné kamenivo 150 

ŠD Štěrkodrť ŠDA 200 

  Σ 470 

Tabulka 5-1: Skladba vozovky [8] 
 

5.2.2 Skladba samostatných parkovacích ploch (parkovišť) 

 Konstrukce vozovky samostatných parkovacích ploch bude mít odlišnou skladbu než 

samotná vozovka v úseku řešené úpravy trasy. Z katalogového listu D2-N-7-0-PIII byla 

vybrána skladba vozovky, která se nachází v následující tabulce 5-2. 

 

Označení 

vrstvy 
Popis vrstvy 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

R-mat recyklované vrstvy materiálů z vozovek 50 

ZZ zemina zlepšená přísadou pojiv 300 

  Σ 350 

Tabulka 5-2: Skladba vozovky parkovišť [8] 
 

5.2.3 Skladba chodníku/cyklostezek 

 Pro rekonstruované a nové chodníky byla vybrána skladba dle katalogového listu D2-

D-2-CH-PIII viz tabulka 5-3. 
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Označení 

vrstvy 
Popis vrstvy 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

DL dlažba zámková 60 

L lože drť 4/8 30 

MZ mechanicky zpevněná zemina 200 

  Σ 290 

Tabulka 5-3: Skladba chodníku [8] 

5.3 Návrhové kategorie a příčná uspořádání 

 

 Upravovaná komunikace je MS funkční skupiny B, která plní jak funkci dopravní, tak 

obslužnou. Příčná uspořádání této upravované komunikace jsou rozmanitá a modifikovaná z 

důvodu stísněných podmínek a přilehlé zástavby. V celé trase je několik druhů vedení 

cyklistické dopravy. Spolu s touto do hlavního dopravního prostoru zasahují i navržené 

parkovací zálivy, které rovněž mění jednotlivá šířková uspořádání. Z tohoto důvodu byly 

přibližně rozepsány jednotlivé skladebné prvky komunikace do přehledných tabulek dle míst, 

ve kterých se nachází. 

 Od začátku úpravy trasy, prvních sto metrů, po křižovatku MS, ul. U Stromovky a 

MO, ul. Karvinské je šířkové uspořádání ul. U Stromovky následující viz tabulka 5-4. 

 

Označení 
Název skladebného 

prvku 

Šířka 

[m] 
  Počet   Součet [m] 

a jízdní pruh 3,25 x 2   6,50 

v vodicí proužek 0,50 x 2   1,00 

bO bezpečnostní odstup 0,50 x 2   0,50 

aCH pás pro chodce 1,50 x 2   3,00 

Tabulka 5-4: Šířkové uspořádání MS2 11,5/8,5/50 [4] 
 

 Prostor místní komunikace má šířku 11,5, hlavní dopravní prostor má potom šířku 8,5 

m. Komunikace v tomto úseku nese označení MS2 11,5/8,5/50. 

 

 Dále od zmíněné křižovatky trasa pokračuje až po další křižovatku MS, ul. U 

Stromovky a MO, ul. Gorkého v kategorijním označení MS2 11,5/10/50, kde jsou v hlavním 

dopravním prostoru umístěné dva jízdní pruhy pro cyklisty. Prostor místní komunikace je 

široký 11,5 m, šířka hlavního dopravního prostoru je 10 m. Skladebné prvky můžeme vidět v 

následující tabulce 5-5. 
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Označení 
Název skladebného 

prvku 

Šířka 

[m] 
  Počet   Součet [m] 

a jízdní pruh 3,25 x 2   6,50 

v vodicí proužek 0,50 x 2   1,00 

aC 
jízdní pruh pro 

cyklisty 
1,00 x 2   2,00 

bO bezpečnostní odstup 0,50 x 1   0,50 

aCH pruh pro chodce 0,75 x 2   1,50 

Tabulka 5-5: Šířkové uspořádání MS2 11,5/10/50 [4] 
 

 Na křižovatce MS, ul. U Stromovky a MO, ul. Gorkého se potom oba cyklistické 

pruhy sbíhají do jedné cyklostezky, která vede na pravé straně komunikace v přidruženém 

dopravním prostoru až po křižovatku silnice III/4746, ul. Dělnická a MS, ul. U Stromovky a 

Mánesova. Byly zde navrženy i parkovací zálivy při pravém okraji vozovky. Komunikace 

byla navržena v tomto šířkovém uspořádání viz tabulka 5-6. 

 

 

Označení 
Název skladebného 

prvku 

Šířka 

[m]  
Počet 

 
Součet [m] 

a jízdní pruh 3,25 x 2 
 

6,50 

v vodicí proužek 0,50 x 2 
 

1,00 

cP parkovací záliv 2,25 x 1 
 

2,25 

cZ zelený pás 1,00 x 1 
 

1,00 

aC 
jízdní pás pro 

cyklisty 
2,00 x 1 

 
2,00 

aCH pás pro chodce 2,00 x 1 
 

2,00 

Tabulka 5-6: Šířkové uspořádání MS2p 14,75/9,75/50 [4] 
 

 Tam, kde se vyskytují parkovací zálivy, nese komunikace označení MS2p 

14,75/9,75/50. V místech, kde parkovací zálivy nejsou z důvodu splnění podmínek 

rozhledových polí křižovatek a přechodů pro chodce, jsou zelené pásy šířky 3,25 m. 

 

 Poslední úsek mezi křižovatkami silnice III/4746, ul. Dělnická a MS, ul. U Stromovky 

a Mánesova a MS, ul. Mánesova a MO, ul. Astronautů a Matuškova je uspořádání 

skladebných prvků, kde vedou jednosměrné cyklistické pruhy a kde jsou navrženy parkovací 

zálivy při levém okraji komunikace, následující viz tabulka 5-7. 
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Označení 
Název skladebného 

prvku 

Šířka 

[m]  
Počet 

 
Součet [m] 

a Jízdní pruh 3,25 x 2 
 

6,50 

v vodicí proužek 0,50 x 2 
 

1,00 

bO bezpečnostní odstup 0,50 x 2 
 

1,00 

cZ zelený pás 2,50 x 1 
 

2,50 

cZ zelený pás 0,50 x 1 
 

0,50 

aC 
jízdní pruh pro 

cyklisty 
1,00 x 2 

 
2,00 

bO hmatný pás 0,25 x 1 
 

0,25 

aCH pás pro chodce 1,50 x 1 
 

1,50 

Tabulka 5-7: Šířkové uspořádání MS2p 15,25/8,5/50 [4] 
 

 

 Tam, kde je provoz cyklistů opět převeden do společného pásu pro cyklisty do 

pravého okraje přidruženého dopravního prostoru a parkovací zálivy jsou navrženy na obou 

stranách komunikace, je uspořádání skladebných prvků následující viz tabulka 5-8. 

 

 

Označení 
Název skladebného 

prvku 

Šířka 

[m]  
Počet 

 
Součet [m] 

a Jízdní pruh 3,25 x 2 
 

6,50 

v vodicí proužek 0,50 x 2 
 

1,00 

bO bezpečnostní odstup 0,75 x 1 
 

0,75 

cP parkovací záliv 2,25 x 2 
 

4,50 

aC 
jízdní pás pro 

cyklisty 
2,00 x 1 

 
2,00 

aC 
jízdní pás pro 

cyklisty 
2,00 x 1 

 
2,00 

bO hmatný pás 0,25 x 1 
 

0,25 

aCH pás pro chodce 2,00 x 1 
 

2,00 

Tabulka 5-8: Šířkové uspořádání MS2p 17/12/50 [4] 
 

 

 Označení MS na posledních dvou úsecích je MS2 15,25/8,5/50 resp. MS2 17/12/50. 
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5.4 Návrh parkovacích a odstavných stání 

 

5.4.1 Podklady pro návrh 

 Návrh nových parkovacích a odstavných stání byl stanoven procentuálně z podkladů 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova [16] na základě údajů o počtu 

obyvatel a poptávce po parkovacích a odstavných stání při stupni automobilizace, která 

odpovídá hodnotě 1:2,5. Tato hodnota reprezentuje 400 vozidel/1 000 obyvatel. Nicméně i 

zde je nutné brát v potaz fakt, že se stupeň automobilizace mění rok od roku poměrně 

razantním způsobem a je otázkou, při jakém poměru bude náš trh nasycen a při jakých 

hodnotách se stupeň automobilizace ustálí. Orientační údaje pro návrh nalezneme v 

následující tabulce 5-9. 

 

Městská část 
Počet 

obyvatel 

Počet 

současných 

legálních 

stání 

Poptávka po 

parkovacích a 

odstavných stání  

Výhledová poptávka 

při stupni 

automobilizace 1:2,5 

Havířov-Město 34 786 6 729 6 347 13 915 

Tabulka 5-9: Orientační údaje pro návrh parkovacích a odstavných stání [16] 
 

5.4.2 Výpočet potřebného počtu stání dle normy 

 Potřebný počet parkovacích a odstavných stání zjistíme pomocí vzorce a 

doporučených základních ukazatelů výhledového počtu parkovacích a odstavných stání, které 

udává norma ČSN 73 6110 [4] se změnou Z1 [5]. 

 

  N = O0 . ka + P0 . ka . kp 

 

kde:  N je celkový počet stání pro posuzovanou oblast, 

  O0 je základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 1:2,5, 

  P0 je základní počet parkovacích stání, 

  ka je součinitel vlivu stupně automobilizace, 

  kp je součinitel redukce počtu stání. 
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O0 - základní počet odstavných stání 

 

 Pojmem odstavování rozumíme dlouhodobé stání. Nejčastěji za odstavení považujeme 

umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace v místě bydliště majitele po dobu, 

kdy není vozidlo používáno. 

 

P0 - základní počet parkovacích stání 

 

 Parkováním rozumíme umístění vozidel mimo jízdní pruhy pozemní komunikace po 

dobu trvání zaměstnání, nákupu nebo sportovních či jiných aktivit. Parkování dělíme na 

krátkodobé (do 2 hodin) a dlouhodobé (nad 2 hodiny). 

 

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

 Tento součinitel udává poměrově počet vozidel k počtu obyvatel. Pro stupeň 

automobilizace 1:2,5 má hodnotu ka = 1. Tato hodnota byla stanovena z podkladů Koncepce 

rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova [16]. 

 

kp - součinitel redukce počtu stání 

 

 Tento součinitel byl určen dle charakteru území a stupně úrovně dostupnosti. Index 

dostupnosti v běžných případech zanedbáváme a v našem modifikovaném výpočtu jej 

nebudeme uvažovat. Město Havířov svým charakterem zapadá do skupiny B - obce (města) 

do 50 000 obyvatel. Součinitel má tedy hodnotu kp = 0,8. 

 

Dosazení do vzorce: 

  N = O0 . ka + P0 . ka . kp 

  N = 13 915 . 1 + 0 . 1 . 0,8 

  N = 13 915 

 

Pozn. Pro potřeby výpočtu byl brán v potaz fakt, že na sídlištích je největší tlak v noční ch 

hodinách, kdy se nepředpokládají návštěvy a provoz občanské vybavenosti. Byl tedy 

rozhodující výpočet počtu pouze odstavných stání, která mohou být přes den využívána jako 

parkovací. 
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5.4.3 Výpočet potřebného počtu stání pro oblast řešené úpravy 

 Pro určení počtu nových odstavných stání pro řešenou oblast na výhledové období 25 

let byla použita modifikovaná metoda, kdy byl počet nových stání určen procentuálně z 

dosavadního počtu současných legálních stání pro městskou část Havířov-Město. Byla 

stanovena hodnota současných stání v řešené oblasti a následně vyjádřena v procentech. 

Touto procentuální hodnotou byl následně stanoven počet míst na výhledové období 25 let. 

Údaje o počtech stání jsou přehledně zapsány v tabulkách 5-10 viz níže a 5-9 viz kapitola 

5.4.1 Podklady pro návrh. 

 

Městská část 

Současný 

stav (oblast 

řešené 

úpravy) 

Vyjádření 

počtu míst 

oblasti řešené 

úpravy k počtu 

míst městské 

části [%] 

Nový stav 

(oblast řešené 

úpravy) 

Počet 

nových 

míst 

Potřebný počet 

nových míst na 

výhledové 

období 25 let 

Deficit 

Havířov-Město 476 7,07 549 73 984 435 

Tabulka 5-10: Počet současných a nově navržených stání 
 

 Do návrhu nebyla započítána vyhrazená místa pro osoby pohybově postižené nebo 

těžce pohybově postižené, která jsou brána zvlášť dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dle výpočtu vyšlo, že 

i přes návrh 73 nových míst stále nebyla naplněna prognóza výhledového počtu 984 stání, a to 

hlavně z důvodu stísněných podmínek, rozhledových polí křižovatek a na přechodech pro 

chodce, ve kterých nemohou být umísťována stání. Návrhem 73 nových stání nebyla z daleka 

pokryta výhledová poptávka. Pro její pokrytí by bylo do budoucna potřeba jít cestou např. 

těchto alternativ: 

 

 postupovat cestou budování hromadných garáží a to jak s využitím případného 

soukromého sektoru nebo jako městské služby, 

 regulace zbytného parkování v centru formou částečného zpoplatnění, 

 možnost využití blízkých parkovacích ploch, jako jsou parkoviště u 

supermarketů, 

 parkoviště typu P+R (záchytná parkoviště pro přestup na městskou hromadnou 

dopravu), 

 parkoviště typu P+G (parkoviště pro zaparkování vozidla a pokračování dále 

pěšky, zejména do centra města) anebo např. B+R, B+G popř. K+R. 
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5.5 Směrové poměry 

 

 Směrové vedení úpravy ul. U Stromovky a Mánesova respektuje současnou trasu, 

která je tvořena přímými úseky a prostými kružnicovými oblouky. Celková délka trasy je 

1,808 35 km. 

Úprava začíná na křižovatce silnice I/11, ul. Hlavní třída, MS, ul. U Stromovky a MO, 

ul. Na Nábřeží ve staničení km 0,000 00. Odtud dále pokračuje přímým úsekem o délce P1 = 

121,73 m, na který navazuje pravotočivý křižovatkový oblouk o poloměru R1 = 20,00 m. Dále 

následuje další přímý úsek o délce P2 = 338,71 m, který je navázán na další pravotočivý 

oblouk o poloměru R2 = 250,00 m. Za tímto obloukem je přímý úsek o délce P3 = 763,71 m. 

Trasa poté pokračuje levotočivým obloukem o poloměru R3 = 275,00 m a přímým úsekem o 

délce P4 = 260,63 m. Další levotočivý oblouk má hodnotu poloměru R4 = 150,00 m a 

navazuje na něj poslední přímý úsek o délce P5 = 48,50 m, kterým směrové vedení úpravy 

trasy končí na křižovatce MS, ul. U Stromovky a MO, ul. Astronautů a Matuškova ve 

staničení km 1,808 35. Všechny parametry směrových oblouků splňují minimální požadované 

hodnoty dle normy ČSN 73 6110 [4]. Návrhové prvky na trase byly odvozeny z návrhové 

rychlosti, která byla stanovena na Vn = 50 km/h. Přehledný výpis směrového řešení je uveden 

v následující tabulce 5-11. 

 

 

Body geometrie Staničení [km] Délka Pi, Li [m] 
Poloměr oblouku Ri 

[m] 

ZÚ - TK 0,000 00 P1 = 121,73 
 

TK - KT 0,121 73 L1 = 22,07 R1 = 20,00 

KT - TK 0,143 80 P2 = 338,71 
 

TK - KT 0,482 51 L2 = 112,20 R2 = 250,00 

KT - TK 0,594 71 P3 = 763,71 
 

TK - KT 1,358 42 L3 = 103,00 R3 = 175,00 

KT - TK 1,461 42 P4 = 260,63 
 

TK - KT 1,722 05 L4 = 37,80 R4 = 150,00 

KT - KÚ 1,759 85 P5 = 48,50 
 

Tabulka 5-11: Směrové prvky trasy 
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5.6 Sklonové poměry 

 

 Sklonové poměry na trase řešené úpravy respektují současný stav nivelety trasy, která 

nepřekonává výraznější výškové rozdíly, jedná se o zastavěnou městskou oblast. Pro DPS by 

bylo nutné celou trasu přesně zaměřit geodeticky jak směrově, tak výškově. 

 

 

5.7 Příčný sklon 

 

 V celé délce trasy bude dodržen na přímých úsecích stávající základní střechovitý 

příčný sklon o hodnotě 2,5 %. V obloucích bude potom hodnota dostředného sklonu rovněž 

2,5 %. 

 

 

6. Popis navrhovaných segmentů 

 

6.1 Dopravní ostrůvky 

 

 Na řešeném úseku se nachází celkem šest dopravních ostrůvků. První dopravní 

ostrůvek se nachází na ul. U Stromovky a plní funkci jak dělící, tak ochrannou. Délka 

ostrůvku je 10 m a jeho příčný rozměr má hodnotu 2 m. Čela ostrůvku jsou zaoblena 

kružnicovými oblouky o poloměrech 1 m. Pro jeho včasné postřehnutí bude označen z obou 

stran SDZ č. C 4a "Přikázaný směr objíždění vpravo". Další dopravní ostrůvek nalezneme na 

ul. Karvinské, kde má rovněž za úkol především chránit přecházející chodce a lépe 

usměrňovat dopravu na VK před křižovatkou. Délka tohoto ostrůvku je 12 m a šířka je 2,50 

m. Čela ostrůvku jsou zaoblena kružnicovými oblouky o poloměrech, které jsou rovny 

polovině šířky ostrůvku, tudíž 1,25 m. Čela ostrůvku budou rovněž osazena dopravními 

značkami č. C 4a "Přikázaný směr objíždění vpravo". Na křižovatce ul. Dělnická x U 

Stromovky x Mánesova se nacházejí ostrůvky na všech čtyřech ramenech křižovatky. Na ul. 

U Stromovky a Mánesova jsou ostrůvky zcela totožné. Délky těchto ostrůvků jsou 13 m a 

jejich šířky činí 2 m. Čela ostrůvků jsou zaoblena kružnicovými oblouky o poloměrech 1 m a 
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plní jak funkci dělící, tak ochrannou. Zbylé dva ostrůvky jsou na ul. Dělnická. Jejich délky 

jsou také 13 m, ale šířka ostrůvku na severní větvi je 3 m (čela ostrůvku jsou zaoblena 

oblouky o poloměrech 1,5 m) a na jižní větvi 2,5 m (čela ostrůvku jsou zaoblena oblouky o 

poloměrech 1,25 m). Všech šest zmíněných dopravních ostrůvků bude mít plochu větší než 5 

m
2
 a můžou být tedy vybudovány stavebně se zatravněním. Budou plnit funkci jak dělící, tak 

ochrannou. 

 

 

6.2 Vysazené chodníkové plochy 

 

 Vedle dopravních ostrůvků byly rovněž navrženy další prvky zklidnění dopravy v 

podobě vysazených chodníkových ploch, a to v místech přechodů pro chodce, kde bude 

komunikace zúžena ze 7,5 m na 6,5 m. Zúžení bylo navrženo na délce 10 m pomocí 

plynulého náběhového klínu v poměru 1:20. 

 

 

6.3 Vodorovné dopravní značení 

 

 Okraje vozovky budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí čára" o šířce 0,25 m. 

Protisměrné jízdní pruhy v mezikřižovatkových úsecích budou označeny značkami č. V 2b 

"Podélná čára přerušovaná" v provedení 3/1,5/0,125, č. V 2a "Podélná čára přerušovaná" v 

provedení 3/6/0,125 a č. V 1b "Dvojitá podélná čára přerušovaná" (šířka čáry je 0,125 m, 

šířka mezery je zpravidla 0,125 m). V bezprostřední blízkosti před křižovatkou budou 

protisměrné jízdní pruhy odděleny značkou č. V 1a "Podélná čára souvislá" o šířce 0,125 m v 

délce 30 m, na kterou bude ihned poté navazovat značka č. V 2b "Podélná čára přerušovaná" 

v provedení 3/1,5/0,125 v délce 50 m. Řadící pruhy od sebe budou odděleny značkou č. V 2b 

"Podélná čára přerušovaná" v provedení 3/1,5/0,125 a následně značkou č. V 1a "Podélná 

čára souvislá" v délce 30 m. Řadící pruhy budou označeny značkou č. V 9a "Směrové šipky" 

a umístí se do os jízdních pruhů. Jejich délky budou 5 m a před křižovatkou se budou třikrát 

opakovat ve vzdálenosti 5 m. Na konci řadících pruhů bude použita značka č. V 5 "Příčná 

čára souvislá" o šířce 0,5 m. V místě křížení komunikací bude použita značka č. V 2b 

"Podélná čára přerušovaná" v provedení 1,5/1,5/0,25. Plochy, na které je zakázáno vjíždět 
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anebo nad ně jakkoliv zasahovat nákladem budou označeny značkou č. V 13a "Šikmé 

rovnoběžné čáry" v provedení 0,5/0,5, 0,5/1 anebo 0,5/1,5 (podle potřeby) pod úhlem 45° se 

sklonem do jízdního pruhu. Okraje těchto ploch budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí 

čára" o šířce 0,125 m. Jízdní pruhy pro cyklisty se označí značkou č. V 14 "Jízdní pruh pro 

cyklisty" (symbol se opakuje v maximální vzdálenosti 50 m a dále před a za křížením s jinou 

komunikací) a od jízdních pruhů se oddělí pomocí značky č. V 4 "Vodicí čára" o šířce 0,25 m. 

Začátek a konec jízdních pruhů pro cyklisty se označí rovněž pomocí značky č. V 4 "Vodicí 

čára" v provedení 0,5/0,5/0,25 m. Protisměrné jízdní pruhy pro cyklisty se oddělí značkou č. 

V 2b "Podélná čára přerušovaná" v provedení 1/1/0,125. Pokud je žádoucí zakázat vjetí do 

protisměru, užije se dopravní značky č. V 1a "Podélná čára souvislá" o šířce 0,125 m. 

Parkovací pruhy nebo zálivy se od jízdních pruhů oddělí značkou č. V 10d "Parkovací pruh" v 

provedení 0,5/0,5/0,25. Pro označení podélných parkovacích stání se užije značky č. V 10a 

"Stání podélné", pro označení kolmých parkovacích stání se použije značka č. V 10b "Stání 

kolmé" a pro označení šikmých parkovacích stání se užije značky č. V 10c "Stání šikmé". Pro 

označení vyhrazeného stání se použije značka č. V 10f "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo 

přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" a označí se symbolem 

č. O 1. Přechod pro chodce se označí dopravní značkou č. V 7 "Přechod pro chodce" (vodící 

pás přechodu, široký 0,55 m je součástí této dopravní značky), pro označení přejezdu pro 

cyklisty se užije značky č. V 8 "Přejezd pro cyklisty". V místě zúžení vozovky před přechody 

pro chodce respektive přejezdy pro cyklisty se užije značky č. V 12e "Bílá klikatá čára" o 

šířce 0,125 m. Před místy, kde jsou zpomalovacích prahy, se užije značky č. V 17 

"Trojúhelníky". 
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6.4 Svislé dopravní značení 

 

 V následující tabulce 6-1 je přehled veškerého použitého SDZ. Umístění jednotlivých 

značek pak můžeme vidět na výkresu č. 3 "Dopravní značení". V některých případech byly na 

VK provedeny změny SDZ č. P 4 "Dej přednost v jízdě!" za značky č. P 6 "Stůj, dej přednost 

v jízdě!" z důvodu rozhledových poměrů. 

 

 

Svislá dopravní značka Počet 

P 2 Hlavní pozemní komunikace 12 

P 4 Dej přednost v jízdě! 1 

P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! 17 

B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel 6 

B 28 Zákaz zastavení 4 

IP 2 Zpomalovací práh 2 

IP 4a Jednosměrný provoz 1 

IP 4b Jednosměrný provoz 5 

IP 6 Přechod pro chodce 16 

IP 7 Přejezd pro cyklisty 8 

IP 11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) 17 

IP 11c Parkoviště (podélné stání) 14 

IP 12 Vyhrazené parkoviště 25 

IP 19 Řadicí pruhy 3 

IP 20a Vyhrazený jízdní pruh 2 

IP 20b Konec vyhrazeného jízdního pruhu 2 

C 4a Přikázaný směr objíždění vpravo 12 

C 8a Stezka pro cyklisty 1 

C 10a Stezka pro chodce a cyklisty 4 

C 10b Konec stezky pro chodce a cyklisty 2 

E 2b Tvar křižovatky 3 

E 7b Směrová šipka 6 

E 8d Úsek platnosti 1 

E 12 Text 1 

Tabulka 6-1: Výpis SDZ [6] 
 

 

 



Diplomová práce                                                                                             Bc. Martin Klímek 

38 
 

6.5 Komunikace pro chodce a cyklisty 

 

 Na trase řešené úpravy a ostatních křižujících komunikacích jsou navrženy chodníky 

buď to na jedné, anebo na obou stranách komunikace v proměnlivých šířkách, zpravidla 2 - 3 

m. Ve staničení km 0,000 00 až km 0,658 09 vede chodník zpočátku na obou stranách 

komunikace a poté pouze vpravo podél  komunikace a je oddělen od jízdního pruhu resp. 

jízdního pruhu pro cyklisty pouze bezpečnostním odstupem šířky 0,5 m. Dále už je potom 

chodník oddělen od hlavního dopravního prostoru zelenými pásy různých šířek podle 

okolních podmínek, a sice šířek 1, 3 a 5 m. Na přechodech pro chodce, které mají šířky 3 a 4 

m budou v místech vstupů chodců do vozovky sníženy obruby chodníků na 0,02 m, aby byl 

zabezpečen přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby se sníženou 

schopností orientace budou zřízeny signální a varovný pás v šířkách 0,8 resp. 0,4 m. Tyto 

pásy budou vybudovány z reliéfní dlažby a odlišného odstínu než je samotný chodník. Dále 

bude vybudován i vodící pás přechodu, široký 0,55 m, který navazuje na signální a varovné 

pásy v chodníku a je součástí VDZ, konkrétně značky č. V 7 "Přechod pro chodce". V 

místech pro přecházení byly rovněž navrženy bezbariérové úpravy v podobě signálních a 

varovných pásů, které mají šířky 0,8 resp. 0,4 m a jsou od sebe, na rozdíl od přechodů pro 

chodce, vzájemně odděleny mezerou 0,4 m. Délka signálního pásu musí být minimálně 1,5 m. 

Zvýšený obrubník chodníku je vodicí linií pro slabozraké a nevidomé osoby. Tam, kde je 

přirozená vodicí linie přerušena na vzdálenost větší než 8 m, musí být doplněna vodicí linií 

umělou šířky 0,4 m, kterou tvoří podélné drážky viz obrázek 6-1. V oboustranné vzdálenosti 

nejméně 0,8 m od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky, protože pohyb slabozraké 

nebo nevidomé osoby je buď po této linii anebo vedle ní. 

 

 

Obrázek 6-1: Umělá vodicí linie [18] 
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 Jízdní pruhy pro cyklisty jsou vedeny jak v hlavním dopravním prostoru, kdy jejich 

šířka je 1 m a jsou od jízdních pruhů odděleny vodícími proužky šířky 0,5 m, tak v 

přidruženém dopravním prostoru jako jednosměrné jízdní pruhy pro cyklisty šířek 1 m anebo 

jako cyklostezka šířky 2 m s protisměrnými jízdními pruhy, které jsou odděleny VDZ č. V 2b 

"Podélná čára přerušovaná" v kadenci 1/1/0,125. V místech oblouků jsou jízdní pruhy 

rozšířeny o 0,5 m. Jednosměrné přejezdy pro cyklisty mají šířky 2 m a obousměrné přejezdy 

pro cyklisty mají šířky 3 m. Cyklostezky jsou odděleny od chodníků v rámci bezpečnostního 

odstupu hmatnými pásy šířky 0,3 m. 

 

 

6.6 Křižující komunikace a sjezdy 

 

MO, ul. Eduarda Urxe 

 U této komunikace byla navržena změna úhlu křížení, a to na 90°. Ul. Eduarda Urxe se 

s ul. U Stromovky křižují ve staničení km 0,316 84. Byly zde navrženy úpravy poloměrů 

nároží na hodnoty 3 a 4 m. Šířka této jednosměrné MO je 4 m. Na této komunikaci bylo 

navrženo 6 šikmých parkovacích stání pod úhlem 60°. 

 

MO, ul. U Lesa 

 Křižovatka ul. U Lesa a U Stromovky se nachází ve staničení km 0,360 61. Úhel 

křížení těchto komunikací je 90°. Poloměry nároží byly navrženy na hodnotu 5 m. 

Současných sedm kolmých parkovacích stání bylo nahrazeno třemi šikmými, a to z důvodu 

nevhodného umístění stání v prostoru křižovatky. Zbylá čtyři stání byla přidána na samostatné 

parkoviště na ul. U Lesa. 

 

Místní účelová komunikace (sjezd) 

 Tento sjezd, který křižuje ul. U Stromovky ve staničení km 0,396 53 slouží pouze k 

obsluze místní nemovitosti. Úhel křížení těchto dvou komunikací je 90°. Nároží byla 

navržena oblouky o poloměrech 3 resp. 5 m. 

 

MO, ul. Gorkého 

 Tato komunikace je napojena na ul. U Stromovky pod úhlem křížení 90° ve staničení 

km 0,658 09. Poloměry oblouků nároží byly navrženy na hodnotu 8 m. Na této komunikaci 
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byl upraven přechod pro chodce, který měl nevyhovující délku 10 m. Navíc byl doplněn o 

vodící pás přechodu, široký 0,55 m, který navazuje na signální a varovné pásy v chodníku a je 

součástí VDZ, konkrétně značky č. V 7 "Přechod pro chodce". V místě vstupu chodců do 

vozovky bude snížena obruba chodníku na 0,02 m, aby byl zabezpečen přístup pro osoby s 

omezenou schopností pohybu. Pro osoby se sníženou schopností orientace budou zřízeny 

signální a varovný pás v šířkách 0,8 resp. 0,4 m. Tyto pásy budou vybudovány z reliéfní 

dlažby a odlišného odstínu než je samotný chodník. Šířky protisměrných jízdních pruhů, které 

nejsou na této komunikaci odděleny pomocí VDZ, jsou 2,75 m. Při pravém okraji 

komunikace je zřízen parkovací pruh široký 2 m. Pro zamezení parkování vozidel v 

rozhledovém poli chodců na přijíždějící vozidla bylo navrženo betonové svodidlo. Šířky 

přilehlých chodníků vedoucích po obou stranách komunikace jsou 2,50 m. 

 

MO, ul. U Stromovky 

 Komunikace je napojena ve staničení km 0,781 28 a km 0,883 53. Jedná se o 

komunikaci s jednosměrným provozem, na které bylo navrženo pět nových kolmých 

parkovacích stání. Na vjezdu do ulice resp. výjezdu z ní byly navrženy zpomalovací prahy o 

šířkách 4,5 m resp. 5 m. Výšky obou prahů sahají k horní hraně obruby chodníku. Nároží byla 

navržena pomocí kružnicových oblouků o poloměrech 7 m. 

 

MO, ul. Jana Wericha 

 Tato obslužná komunikace křižuje hlavní trasu, ul. U Stromovky, ve staničení km 

1,002 78. Šířka této komunikace je 5 m. Po jejich obou stranách jsou současná podélná a 

kolmá parkovací stání. Z důvodu nedostatku volného místa zde nebyla navržena žádná nová 

stání. Pouze byly upraveny poloměry oblouků nároží křižovatky na hodnoty 9 m pro průjezd 

návrhového vozidla. 

 

MO, ul. Mickiewiczova 

 Je napojena ve staničení km 1,358 94. V ulici je organizace provozu řízená 

jednosměrným provozem. Šířka této komunikace je 6,65 m. Poloměry oblouků nároží mají 

hodnoty 7 m. V ulici bylo navrženo jedenáct nových kolmých parkovacích stání vč. jednoho 

vyhrazeného stání pro osoby pohybově postižené nebo těžce pohybově postižené. Současný 

chodník na pravé straně komunikace bude rekonstruován. 
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MO, ul. Rossenbergových 

 Komunikace napojená na ul. Mánesovu ve staničení km 1,466 93 je jednosměrná. 

Šířka této ulice je 4 m resp. 6 m. Současný chodník vedený na pravé straně komunikace bude 

rekonstruován. Komunikace je v místě křížení napojena kružnicovými oblouky o poloměrech 

nároží 8 m. Na této MO bylo navrženo šest nových kolmých parkovacích stání včetně dvou 

vyhrazených stání pro osoby pohybově postižené nebo těžce pohybově postižené. 

 

MO, ul. Edisonova 

 Tato komunikace se s hlavní trasou, MS, ul. Mánesovou křižují ve staničení km 1,598 

12. Šířka této ulice je 4 m. Současně na pravé straně komunikace vedený chodník bude 

částečně přebudován. Nároží navržena pomocí kružnicových oblouků mají poloměry 8 m. 

Bylo zde navrženo devět nových šikmých parkovacích stání pod úhlem 60° vč. jednoho stání 

pro osoby pohybově postižené nebo těžce pohybově postižené. 

 

MO, ul. Resslova 

 Ul. Resslova je napojena na hlavní trasu úpravy ve staničení km 1,708 35. Poloměry 

oblouků nároží jsou 8 resp. 9 m. Šířka této jednosměrné komunikace je 3,1 m. Chodník na 

pravé straně komunikace bude rekonstruován. V ulici byla navržena nová parkovací stání, a 

sice sedm kolmých stání vč. jednoho stání pro osoby pohybově postižené nebo těžce 

pohybově postižené. 

 

MO, ul. Matuškova 

 Tato ulice je na konci úpravy hlavní trasy napojená ve staničení km 1,808 35. Nároží 

pro pravé odbočení z HK, ul. Mánesova na VK, ul. Matuškova bylo navrženo kružnicovým 

obloukem o poloměru 10 m, který postačí pro průjezd návrhového vozidla - nákladního 

automobilu. Dále byl současný přechod pro chodce, vedený přes ul. Matuškova, přebudován a 

doplněn o přejezd pro cyklisty. Šířka tohoto přechodu pro chodce, který je označen VDZ č. V 

7 "Přechod pro chodce" i přejezdu pro cyklisty, označen značkou č. V 8 "Přejezd pro 

cyklisty", je 3 m. V místě vstupu chodců do vozovky bude snížena obruba chodníku na 0,02 

m, aby byl zabezpečen přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby se 

sníženou schopností orientace budou zřízeny signální a varovný pás v šířkách 0,8 respektive 

0,4 m. Tyto pásy budou vybudovány z reliéfní dlažby a odlišného odstínu než je samotný 

chodník. Dále bude vybudován i vodící pás přechodu, široký 0,55 m, který navazuje na 

signální a varovné pásy v chodníku a je součástí VDZ, konkrétně značky č. V 7 "Přechod pro 
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chodce". Šířka komunikace je v místě přechodu pro chodce resp. přejezdu pro cyklisty zúžena 

ze 7,5 m na 6,5 m pomocí vysazené chodníkové plochy plynulým náběhem 1:20. Zúžení je 

zdůrazněno VDZ č. V 12e "Bílá klikatá čára" o šířce 0,125 m. Jízdní pruhy mají tedy šířky 

3,25 m. 

 

Silnice III/4746, ul. Dělnická 

 Tato čtyř pruhová směrově nerozdělená silnice je napojena (obousměrně) na hlavní 

trasu úpravy, MS, ul. U Stromovky a Mánesova ve staničení km 1,207 55. Na obou větvích 

této silnice byly navrženy totožné úpravy. 

 Severní větev - nároží pro pravé odbočení z VK, ul. Mánesova na HK, ul. Dělnická 

bylo navrženo pomocí kružnicového oblouku o poloměru 12 m. Nároží pro pravé odbočení z 

HK, ul. Dělnická na VK, ul. U Stromovky bylo navrženo rovněž prostým kružnicovým 

obloukem o poloměru 15 m. Byl navržen i dopravní ostrůvek, který plní jak funkci dělící, tak 

ochrannou. Délka tohoto ostrůvku je 13 m, příčný rozměr potom činí 3 m. Čela ostrůvku jsou 

zaoblena oblouky o poloměrech 1,5 m. Přechod pro chodce resp. přejezd pro cyklisty, které 

jsou označeny VDZ č. 7 "Přechod pro chodce" resp. č. 8 "Přejezd pro cyklisty", jsou dělené a 

jejich délky jsou 6 m. Šířka přechodu pro chodce i přejezdu pro cyklisty je 3 m. Jízdní pruhy, 

přes které jsou vedeny, mají šířky 3 m. Chodníky jsou navrženy po obou stranách komunikace 

v šířkách 2 m. Tyto oddělují od komunikace zelené pásy v šířkách 5 m. V místě vstupu 

chodců do vozovky bude snížena obruba chodníku na 0,02 m, aby byl zabezpečen přístup pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby se sníženou schopností orientace budou 

zřízeny signální a varovný pás v šířkách 0,8 respektive 0,4 m. Tyto pásy budou vybudovány z 

reliéfní dlažby a odlišného odstínu než je samotný chodník. Chodník bude od cyklostezky 

oddělen v rámci bezpečnostního odstupu hmatným pásem šířky 0,3 m. Dále bude vybudován i 

vodící pás přechodu, široký 0,55 m, který navazuje na signální a varovné pásy v chodníku a je 

součástí VDZ, konkrétně značky č. V 7 "Přechod pro chodce". 

 Jižní větev - viz severní větev. Změna: šířka ostrůvku byla navržena na 2,5 m, tudíž 

čela ostrůvku jsou zaoblena poloměry 1,25 m. Šířky chodníků jsou 6,3 resp. 9,3 m. 
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6.7 Parkovací a odstavné plochy 

 

 Na celém úseku úpravy hlavní trasy, ul. U Stromovky a Mánesova a na ostatních 

křižujících MO a sjezdech byla navržena nová parkovací a odstavná stání. Některá současná 

stání musela být zrušena z důvodů nedodržení rozhledových poměrů na křižovatkách a 

sjezdech a na přechodech pro chodce. Ke všem vyhrazeným místům pro osoby pohybově 

postižené nebo těžce pohybově postižené je navržen snížený obrubník výšky 0,02 m nad 

úrovní přilehlé vozovky s rampovou částí ve sklonu 12,5%. Minimální počty míst pro 

postižené nebo těžce pohybově postižené osoby byly navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Úpravy 

současných parkovacích a odstavných stání a návrh nových stání a samotných parkovišť jsou 

přehledně zobrazeny v tabulce 6-2, která se nachází na další stránce. 
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Parkovací a odstavná stání Současný stav Nový stav Rozdíl 
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U Stromovky 

(parkoviště) 
0,197 72 / 28 kolmé 2 +28 

Eduarda Urxe 0,316 84 / 6 šikmé / +6 

U Lesa 0,360 61 7 kolmé   3 šikmé / -4 

U Lesa (parkoviště) 0,360 61 21 kolmé 2 25 kolmé 2 +4 

U Stromovky 

(pravostranné) 
0,689 65 - 0,768 90 12 podélné 2 11 podélné 2 -1 

U Stromovky 

(parkoviště) 
0,781 28 - 0,883 53 59 kolmé 4 64 kolmé 4 +5 

U Stromovky 

(pravostranné) 
0,791 21 - 0,844 96 10 podélné / 9 podélné / -1 

U Stromovky 

(pravostranné) 
0,935 97 - 0,966 72 9 podélné / 5 podélné / -4 

U Stromovky 

(pravostranné) 
1,031 60 - 1,079 60 16 podélné / 8 podélné / -8 

Sjezd 1,087 07 / 32 kolmé 3 +32 

U Stromovky 

(levostranné) 
1,111 37 - 1,171 12 21 šikmé 2 9 šikmé 1 -12 

Parkoviště (mezi ul. 

Dělnická a ul. 

Mánesova) 

1,282 14 189 kolmé 3 189 kolmé 7 0 

Mánesova 

(pravostranné) 
1,499 54 - 1,530 54 / 4 podélné 1 +4 

Mánesova 

(pravostranné) 
1,539 23 - 1,581 48 / 7 podélné / +7 

Mánesova 

(pravostranné) 
1,613 13 - 1,626 63 / 2 podélné / +2 

Mánesova 

(pravostranné) 
1,631 14 -1,673 39 / 7 podélné / +7 

Mánesova (levostranné) 1,320 58 - 1,345 58 38 kolmé / 4 podélné / -34 

Mánesova (levostranné) 1,373 21 - 1,409 71 / 6 podélné / +6 

Mánesova (levostranné) 1,414 02 - 1,450 52 / 6 podélné / +6 

Mánesova (levostranné) 1,481 95 - 1,541 45 21 kolmé/podélné / 10 podélné / -11 

Mánesova (levostranné) 1,613 35 - 1,690 10 / 13 podélné / +13 

Mickiewiczova 1,358 94 15 kolmé 1 25 kolmé 2 +10 

Rossenbergových 1,466 93 22 kolmé 1 26 kolmé 3 +4 

Edisonova 1,598 12 13 šikmé 1 21 šikmé 2 +8 

Resslova 1,708 35 23 kolmé/šikmé 1 29 kolmé/šikmé 2 +6 

  SUMA +73 

Tabulka 6-2: Přehled současných a nově navržených parkovacích a odstavných stání 
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 Návrh rozměrů parkovacích stání s podélným řazením je uveden na obrázku 6-2 a v 

tabulce 6-3. 

 

Obrázek 6-2: Rozměry parkovacích stání s podélným řazením [1] 
 

Skupina 

vozidel 

Způsob 

parkování 

Šířka 

stání 

Odstup 

od pevné 

překážky 

Délka 

stání 

Délka 

krajního 

stání 

Šířka 

jízdního 

pásu 

a [m] d [m] b [m] b2 [m] c [m] 

osobní couvání 2,25 0,40 5,75 6,75 3,75 

Tabulka 6-3: Návrh rozměrů parkovacích stání s podélným řazením [1] 
 

 Návrh rozměrů parkovacích stání s kolmým řazením je uveden na obrázku 6-3 a v 

tabulce 6-4. 

 

 

Obrázek 6-3: Rozměry parkovacích stání s kolmým řazením [1] 
 

Řazení 

vozidel 

Skupina 

vozidel 

Základní 

šířka 

stání 

Rozšíření 

krajního 

stání 

Dálka 

stání 

Převis 

vozidla 

Šířka 

jízdního 

pásu - 

couvání 

a [m] d [m] b [m] e [m] c [m] 

kolmé osobní 2,50 0,25 5,00 0,50 4,75 

Tabulka 6-4: Návrh rozměrů parkovacích stání s kolmým řazením [1] 
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 Návrh rozměrů parkovacích stání s šikmým řazením je uveden na obrázku 6-4 a v 

tabulce 6-5. 

 

 

Obrázek 6-4: Rozměry parkovacích stání s šikmým řazením [1] 
 

Řazení 

vozidel 

Skupina 

vozidel 

Základní 

šířka 

stání 

Skutečná 

šířka 

stání 

Rozšíření 

krajního 

stání 

Dálka 

stání 

Převis 

vozidla 

Šířka 

jízdního 

pásu - 

couvání 

a [m] g [m] d [m] b [m] e [m] c [m] 

Šikmé 

60° 
osobní 2,90 2,50 0,25 5,20 4,70 3,50 

Tabulka 6-5: Návrh rozměrů parkovacích stání s šikmým řazením [1] 
 

 

6.8 Odvodnění ploch vozovek, chodníků a cyklostezek 

 

 Odvodnění povrchu vozovky navrhované komunikace bude zajištěno podélným 

sklonem komunikace a základním střechovitým příčným sklonem o hodnotě 2,5 % k okraji 

vozovky a dále uličními vpustěmi do současné kanalizační sítě. Odvodnění ploch chodníků a 

cyklostezek bude zajištěno příčným sklonem 2,0 % směrem k okraji vozovky. Odvodnění 

ploch samostatných nově navržených parkovišť bude zajištěno z hlediska parkování 

automobilů podélným sklonem směrem do osy jízdního pásu parkovišť, kde bude umístěn 

betonový odvodňovací žlab. Z hlediska ochrany životního prostředí je vhodné použít uliční 

vpusti s lapači oleje. Odvodnění povrchu pláně zemního tělesa bude zajištěno příčným 

sklonem pláně 3,0 % jak v přímé, tak v obloucích, kde bude voda dále svedena do trativodů a 

následně do kanalizační sítě. Trativod byl navržen v hloubce 0,3 m pod úrovní pláně zemního 

tělesa s šířkou dna 0,3 m o průměru drenážní trubky d = 0,10 m. 
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6.9 Organizace dopravy 

 

 V rámci úpravy řešeného úseku zůstane na všech křižovatkách a sjezdech organizace 

dopravy jako v současném stavu. 

 

 

7. Vyhodnocení a závěr 

 

 Tato diplomová práce byla především zaměřena na zklidňující prvky dopravy v 

podobě vybudování dopravních ochranných ostrůvků a vysazených chodníkových ploch, 

které mají za úkol v místě přecházení chodců resp. přejíždění cyklistů zúžit hlavní prostor 

komunikace a lépe usměrňovat dopravu a zajistit tak chodcům a cyklistům bezpečnější pohyb 

v prostoru místní komunikace. Jakožto i nově navržené cyklostezky, které jsou v dnešní době 

velmi atraktivní. Do rekonstrukce byly dále zahrnuty i prvky zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb pro pohybově postižené, slabozraké anebo nevidomé osoby. V rámci úpravy 

trasy a křižujících místních obslužných komunikací byla také navržena nová parkovací místa 

v podobě parkovacích zálivů, zvýšení kapacity již vybudovaných parkovacích stání a dvou 

samostatných parkovacích ploch za účelem zvýšit doposud velmi nevyhovující kapacitu 

parkovišť. V rámci této práce byla tato řešení maximálně možná. Pro navýšení kapacity by 

bylo nutno vybudovat velkokapacitní hromadné garáže anebo velká záchytná parkoviště na 

okraji města. Všechny postupy a úpravy v této práci byly v souladu s územním plánem města 

Havířov. 

 Navržením těchto úprav bude dosaženo plynulejšího a bezpečnějšího provozu jak na 

komunikacích, tak na přilehlých cyklostezkách a i v místech pohybu chodců. 
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