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Obsahem bakalářské práce je vypracování několika variant , které umožní  zvýšení 

požadované kapacity parkoviště. Místo řešené oblasti se nachází v Ostravě –Výškovicích na 

ulici Jičínská. Toto území se považuje za nejlidnatější část města Ostravy a z těchto důvodů se 

potýká s nedostatkem volných parkovacích a odstavných stání. Vybraná nejvhodnější varianta 

bude dále rozpracována do úrovně technické studie. Při podrobném rozpracování budou 

zanedbány stávající sítě v lokalitě.  

 
 
Annotation (English): 
 

Content of bechelor work is to develop several options to allow the required increase 

in parking capacity. Place of solving the area is situated in Ostrava-Výškovice Jičínská on the 

street. This area is considered the most populous part of the Ostrava city and the reason is 

struggling with a lack of available parking spaces and lay. Selected best option will be further 

elaborated to the level of technical studies. When detailed development will be neglected in 

the current network location. 
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Seznam použitého značení 
 

AutoTurn software na ověření průjezdu 

ČSN  česká státní norma 

Dz  délka rozhledu pro zastavení [m] 

d  vzájemná vzhlednost vpustí 

N  celkový počet stání 

N1  skupina vozidel (nákladní) 

Oo  počet odstavných stání   

O2  skupina vozidel (osobní) 

Po  počet parkovacích stání  

TP  technický předpis 

Xb   délka  odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 

Yc  délka  odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp  součinitel redukce počtu stání 
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1 Úvod 

 

 

1.1 Charakteristika městského obvodu Ostrava – Jih 

 

Městský obvod Ostrava - Jih se rozkládá na území obcí Zábřeh nad Odrou, Výškovice, 

Hrabůvka, Dubina a Bělský les. Jedná se o nejlidnatější část města Ostravy, počet obyvatel 

vzrostl až na 120 tisíc. Městský obvod Ostrava - Jih prošel mnoha rekonstrukcemi a to jak 

v oblasti stavební, tak i v oblasti kultury.  

Stavební úpravy se dotkly rekonstrukce zámku v Zábřehu, kde je jedinečný vlastní 

pivovar. Vznikl nový Vodní areál Jih v Zábřehu na ulici Svazácká, kde se návštěvníci mohou 

těšit z mnoha atrakcí. Významný je také Dům kultury Akord v Zábřehu a blízká ČEZ aréna, 

která je využívána ke sportovním a jiným společenským akcím. Budoucí revitalizace 

Bělského lesa dodá oblasti estetický a rekreační význam.  

Sídliště ve Výškovicích začíná být velmi žádanou lokalitou pro bydlení. Dopravní spojení 

v rámci města Ostravy zabezpečuje autobusová a tramvajová doprava, která se neustále 

rozrůstá. Dále je území okrajovou částí Ostravy, ze které je velice jednoduché vyjet z města a 

to díky husté síti silničních komunikací. Na území obvodu je 20 základních škol a 29 

mateřských škol, 2 základní umělecké školy, 16 středních škol a učilišť a jedna fakulta 

Vysoké školy báňské – TUO. Je nutné také upozornit na četná dětská hřiště a skate parky, 

které jsou hojně využívány. 

Díky rekonstrukcí a přístaveb budov vznikly v tomto obvodu objekty občanské 

vybavenosti, jako jsou například finanční úřad, peněžní ústavy, nákupní střediska a 

supermarkety. Nejznámější je v Moravskoslezském kraji Avion Shopping park.  

 

Tyto informace jsem čerpala z webových stránek města Ostravy [8]. 
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Obrázek 1: Poloha obce Výškovice, webové stránky [10] 

 

1.2 Charakteristika území 
 

Místní ulice Jičínská se napojuje na ulice Výškovická a Srbská. V řešené lokalitě se 

nachází zástavba panelových domů, obchod a velká travnatá plocha. Právě tato travnatá 

plocha omezuje potřebnou kapacitu parkovacích ploch,  řeší zvýšení požadované kapacity 

parkoviště. 

 

Obrázek 2: Pohled na řešenou lokalitu, webové stránky [11] 
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Za zástavbou panelového domu najdeme velkou plochu, které je možno využít k trávení 

volného času. Konečná část obvodu navazuje na točnu tramvají linek 2, 6, 7 a autobusů, linek 

41, 55, 60. 

Informace o dotčených parcelách jsou vypsány v tabulkách a následujícím obrázku.. 

 

 

Obrázek 3: Snímek katastrální mapy, ČUZK 9 

 

 

Tabulka 1: Parcela číslo 740/51 

Dotčená parcela 740/51   
Vlastník Městský obvod Ostrava - Jih 
Katastrální území Výškovice u Ostravy 
Číslo LV 1049 
Typ parcely parcela katastru nemovitostí 
Mapový list Bílovec 0 - 3/44 
Způsob využití Zeleň 

Druh pozemku ostatní plocha 
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Tabulka 2: Parcelní číslo 740/52 

Dotčená parcela 740/52 

Vlastník Městský obvod Ostrava - Jih 
Katastrální území Výškovice u Ostravy 
Číslo LV 1049 
Typ parcely parcela katastru nemovitostí 
Mapový list Bílovec 0 - 3/44 
Způsob využití ostatní komuniace 

Druh pozemku ostatní plocha 
 
 

2 Současný stav řešené lokality 

 

 

2.1 Charakteristika stavu kapacity stávajícího parkoviště 

 

Před panelovou zástavbou je volná zelená plocha, která se dá lehce využít k rozšíření 

parkoviště, proto navrhuji tři varianty možného řešení. Po jejich rozpracování vyberu 

nejvhodnější, kterou budu dále rozpracovávat do úrovně odpovídající technické studie. Po 

průzkumu stávajícího stavu byl zjištěn celkový počet stání 199.  

Zájmová část ulice Jičínská je obousměrnou komunikací v šířce vozovky 6 m. Při 

vjezdu na ulici Jičínská z ulice Srbská se po levé straně nachází kolmá parkovací stání.  Za 

nimi následuje zelený pás se stromovou výsadbou a komunikační prostor před panelovou 

zástavbou. Na druhé straně ulice Jičínská se nachází travnatá plocha, po jejíchž stranách jsou 

kolmá parkovací stání. V části řešené lokality se nachází chodník o délce 46,7435 m, o kterém 

se v další části své práce zmiňuji. 
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Obrázek 4: Vjezd na ulici Jičínská z ulice Srbská 

 

Obrázek 5: Vjezd na ulici Jičínská z ulice Výškovická 
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Obrázek 6: Pohled na výsadbu stromků 

 

Obrázek 7: Pohled na travnatou plochu 
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Obrázek 8: Pohled na prostor před panelovým domem (první část) 

 

Obrázek 9: Pohled na prostor před panelovým domem (druhá část) 
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3 Návrh variant 

 

 

3.1 Výpočet potřebného počtu stání 

 

Celkový potřebný počet stání u staveb se určí součtem počtu parkovacích a odstavných 

stání, odpovídajících jednotlivým funkcím stavby. Navrhuji 3 varianty odstavných a 

parkovacích stání pro vozidla skupiny 1, podskupiny O2. Podle výpočtu dle normy  ČSN 73 

6110 3 vyplývá, že pro danou lokalitu je potřeba navrhnout 526 parkovacích a odstavných 

míst. Podrobný výpočet je popsán v příloze. 

 
 
3.2 Varianta A 

 

Dispoziční řešení této varianty spočívá v návrhu kolmých stání namísto zelené plochy, 

která je přilehlá k ulici Jičínská. Dopravní situace na ploše parkoviště je řešena jednosměrným 

provozem. Po ulici Jičínská bude obousměrný provoz. Situování parkovacích ostrůvků je 

umístěno tak, aby v případě nenalezení volného místa pro stáni v první polovině parkoviště, 

po vjezdu přes ulici Srbskou, se bylo možné vrátit zpět. Šířka ulice Jičínská je 6 m. Rozměry 

stání jsou 2,4 m x 5,3 m. Jsou navrženy 3 plochy pro kontejnerová stání. Celkový počet 

parkovacích míst vychází na 273 stání. Podle sbírky zákonů č. 398/2009 7, vychází potřebný 

počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené z celkového 

počtu 273 stání celkem 8 vyhrazených stání. Rozměry vyhrazených stání jsou 3,5 m x 7 m. 

Šířka vjezdu k vyhrazeným stáním je 6 m.  

Oproti stávajícímu stavu se kapacita zvýší o 74 míst. Jak je zřejmé, varianta A nesplňuje 

původní požadovaný počet parkovacích stání, a proto je méně vhodná. 

 
 
3.3 Varianta B 

 

Dispoziční řešení varianty B je převážně navrženo na šikmá stání pod úhlem  60° a 14 

míst z celkového počtu je navrženo jako kolmé stání. Dopravní situace na ploše parkoviště je 

řešena jednosměrným provozem a taktéž jako u varianty A, obousměrný provoz na ulici 
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Jičínská. Rozměry šikmého stání jsou 2,8 m x 5,2 m a rozměry kolmého stání jsou 2,4 m x  

5,3 m. Šířka ulice Jičínská je rovněž 6 m a šířka vjezdu k vyhrazeným stáním je 6 m. 

Situování parkovacích ostrůvků je umístěno tak, aby v případě nenalezení volného místa pro 

stáni v první polovině parkoviště, po vjezdu z ulice Srbská a následného vyjetí z řady, se bylo 

možno vrátit zpět. Stejně jako ve variantě A jsou navrženy tři plochy pro kontejnerová stání. 

Celkový počet stání vychází na 229 míst. Podle sbírky zákonů č. 398/2009 7, vychází 

potřebný počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

z celkového počtu 229 stání na 8 vyhrazených stání. Rozměry vyhrazených stání jsou 3,5 m x 

7 m. 

Oproti stávajícímu stavu je kapacita zvýšená o 30 míst. Varianta B je rovněž méně 

vyhovující. 

 
 
3.4 Varianta C 

 

Uspořádání varianty C je navrženo na kolmá stání. Dopravní situace je 

řešena obousměrným provozem. Rozměry stání jsou 2,4 m x 5,3 m. Šířka ulice Jičínská je 6 

m a šířka vjezdu k vyhrazeným stáním je 6 m. Situování dopravních ostrůvků je umístěno tak, 

aby oddělovaly příjezdové větve parkoviště. Jsou zde navrženy tři plochy pro kontejnerová 

stání. Celkový počet stání vychází na 332 míst. Podle sbírky zákonů č. 398/2009 7, vychází 

potřebný počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

z celkového počtu 332 míst na 9 vyhrazených stání. Rozměry vyhrazených stání jsou 3,5 m x 

7 m.  

Kapacita se tedy zvýšila oproti stávajícímu stavu o 133 míst. Ani tento výsledek není 

zcela uspokojivým řešením, ale oproti předchozím variantám se nabízí jako nejvhodnější 

řešení. 
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3.5 Srovnání variant 

Tabulka 3: Srovnání variant 

  Varianta A Varianta B Varianta C

Celkový počet stání 273 229 332 

Celkový počet vyhrazených stání  8 8 9 
Celková plocha parkovacích a odstavných stání   
m2 

3370, 8 3246,88 4108,56 

Celková plocha vyhrazených stání  m2 196 196 220,5 

Plocha ostrůvků   m2 493,4005 624,0903 109,1878 

Plocha pro kontejnerová stání   m2 84,9081 115,0562 63,515 

 

Z tabulky vyplývá, že ani jedna z variant neodpovídá požadovanému počtu  526 stání, ale 

i přesto byla zvolena Varianta C, která ve srovnání s požadovaným počtem parkovacích stání 

zvyšuje kapacitu o 133 míst. Tuto situaci je možné řešit velmi nákladným návrhem 

podzemního parkoviště, proto navrhuji méně nákladnou variantu v podobě povrchového 

parkoviště. 

 
 

4 Podrobné rozpracování varianty C 

 

 

4.1 Bezbariérový přístup 

 

Z celkového počtu, podle sbírky zákonů č. 398/2009 7, vychází potřebný počet 

vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené z celkového počtu 

332 stání celkem 9 vyhrazených stání. Je dodržen maximální sklon 1:20. Vyhrazená místa pro 

osoby se sníženou pohybovou schopností jsou umístěna blízko vstupů do panelového domu 

tak, aby byl zajištěn komfortní přístup ke vchodům a k vozidlu. Parkovací stání jsou umístěna 

v částech zatravněné plochy, která se nachází před panelovou zástavbou. Tato stání jsou 

umístěna podélně o rozměrech 3,5 m x 7 m. Povrch bude tvořen zámkovou dlažbou v barvě 

červené se znakem V10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující těžce postiženou 

nebo těžce pohybově postiženou osobu. Vjezd k těmto místům je přes sníženou obrubu v šířce 

6 m.  
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4.2 Rozhledové poměry 

 

Řidič vozidla, který se chystá vyjet z plochy parkoviště na ulici Jičínskou, musí mít 

dostatečný rozhled, aby mohl zareagovat snížením rychlosti nebo zastavením vozidla  před 

křižovatkou. V situaci varianty C se sjezd uvažuje za dopravně významnou veřejně užívanou 

účelovou komunikaci podle normy ČSN 73 6110/Z1 4. Proto se podmínky pro rozhled 

splňují podle normy ČSN 73 6102 2. Vrchol rozhledového trojúhelníku na výjezdu je 

vzdálen 2,5 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. Délka odvěsny XC a XB 

rozhledového trojúhelníka pro vozidla skupiny 1 činí 31 m. Vzhledem k tomu, že se 

pohybujeme v obytné zóně, do rozhledových trojúhelníků nesmí zasahovat žádné překážky do 

výšky 0,7 m nad úrovní jízdního pruhu. Délky odvěsen jsou tedy voleny pro rychlost 20 km/h. 

I když jsou v místě při výjezdu z plochy parkoviště navrženy plochy pro kontejnerová stání, 

rozhledové trojúhelníky zcela vyhoví. Přesto, že v původně řešené situaci bylo navrhováno 

332 míst, po konstrukci rozhledových trojúhelníků vyšlo najevo, že 2 místa musí být zrušena 

z důvodu rozhledu a 1 místo z důvodu nekomfortního vjetí před panelovou zástavbu. 

Zmiňovaná dvě parkovací místa byla využita v zatravněné ploše a jedno místo se využilo pro 

stání kontejnerů. Z toho vyplývá, že celkový počet činí 329 parkovacích míst. 

 V místě vyjíždění vozidla k vyhrazeným stáním přes sníženou obrubu, je vzdálen 

vrchol rozhledového trojúhelníku 2 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. Sjezd je 

v daném místě považován za dopravně méně významnou veřejně užívanou účelovou 

komunikaci podle ČSN 73 6110/Z1 4. Délka DZ  pro dovolenou rychlost 20 km/h je 11 m. 

 
 
4.3 Ověření průjezdu 

 

Vjezdy a výjezdy navrhovaného parkoviště jsou průjezdné vozidly skupiny 1, 

podskupiny  O2. Šířka komunikace a zaoblení dopravních ostrůvků jsou voleny tak, aby 

v případě havárie projely vozidla N1 (záchranné služby). I v případě vjezdu na místa pro 

osoby se sníženou pohybovou schopností jsou zakružovací oblouky i šířka komunikace 

vyhovující. Zkouška průjezdnosti byla provedena v programu AutoTurn.  
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4.4 Dopravní řešení 

 

4.4.1 Svislé dopravní značení  

 

Dopravní značení bylo navrženo podle TP 65 5. Vjezd z ulice Výškovická do ulice 

Jičínská je označen značkou  A7b – Pozor zpomalovací práh. Vzhledem k tomu, že celé 

parkoviště je umístněno v obytné zóně, jsou zde umístěny na začátku a na konci značky IP 

26a – Obytná zóna (začátek), IP 26b – Obytná zóna (konec). Před vjezdem  na parkoviště je 

umístěna značka IP 11a + E7b – Parkoviště se směrovou šipkou doleva. 

Vjezd z ulice Srbská do ulice Jičínská je označen značkou  A7b – Pozor zpomalovací 

práh. Při vjezdu do ulice je po pravé straně umístěna značka IP 12 + O1 + E7b – Vyhrazené 

parkoviště s označením pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou + směrová 

šipka doleva. Po vjetí do míst pro vyhrazená stání jsou umístěny značky IP 12 + O1 – 

Vyhrazené stání pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou.  

Před výjezdem na ulici Srbská je umístěna značka P4 – Dej přednost v jízdě.  

 Rovnoběžně s ulicí Srbská je osazena značka P2 – Hlavní pozemní komunikace. 

 Původně bylo navrhováno zvýšení plochy přechodu pro chodce a zvýšení plochy 

křižovatky ulic Jičínská a Srbská. Avšak z důvodu umístěných parkovacích stání na ulici 

Srbská v oblasti křižovatky ve tvaru „T“, by byl výjezd z parkovacích míst nemožný. Proto se 

od myšlenky upustilo a osadil se pouze zpomalovací práh do větve ulice Jičínská. 

Dalším návrhem bylo umístění zvýšené plochy přechodu pro chodce před vjezdem do 

obytné zóny, z ulice Výškovická, která bude vytvořena nově umístěnou značkou IP 26a – 

Obytná zóna (začátek). Ovšem z důvodu blízkosti umístění prvního parkovacího stání po levé 

straně by byl problém s výjezdem vozidla, neboť do jeho trajektorie by zasahovala nájezdová 

plocha na zvýšený přechod pro chodce. Z těchto příčin musela být vytvořena nová varianta 

návrhu, které tuto problematiku řeší vyznačením přechodu pro chodce na vozovce a 

umístěním zpomalovacího prahu, který je umístěn ve vzdálenosti 2 m od přechodu.  
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4.4.2 Vodorovné značení 

 

Vyhrazená stání budou označeny symbolem V 10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo 

přepravující těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou osobu. Značka bude provedena 

bílým nátěrem. Vyznačení parkovacích a odstavných stání budou provedeny odlišným 

odstínem dlažby. 

Přechod pro chodce bude vyznačen značkou V7 – Přechod pro chodce. 

 
 

4.4.3 Počet instalovaných kusů svislých dopravních značek  

 
Tabulka 4: Počet instalovaných kusů SDZ 

DRUH ZNAČKY 
POČET 

INSTALOVANÝCH 
KUSŮ  

A7b 2x 

E7b 2x 

IP 11a 2x 

IP 12 + O1 4x 

IP 26a 2x 

IP 26b 2x 

P2 1x 

P4 1x 

 
 

Nově zřízené dopravní značky budou instalovány na samostatný žárově pozinkovaný 

sloupek. Původní značky budou ponechány, pouze jedna z nich, C 7a – Stezka pro chodce, 

bude zrušena. Nově instalovaných značek bude celkem 17, viz Tabulka 4.  

Vodorovné dopravní značení bude provedeno jen jednou. 

 
 
4.5 Odvodnění 

 

Nově zřízená parkovací plocha namísto zeleně je odvodněna v podélném sklonu 0,72% 

a v příčném sklonu 2,24%. Výsledný sklon vychází 2,35%. Odvodňovací povrchové betonové 
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žlaby jsou umístěny vždy uprostřed celé délky parkovací větve. Uliční vpusti jsou umístěny 

v osách žlabu tak, aby odvodňovaly plochu 400 m2. Rozmístění vpustí je v délce d = 4,85 m. 

V místě stávající parkovací plochy v délce 158,4 m, kde bude povrch vyfrézován a 

proveden nový, bude sklon zachován. V místech, kde se terén láme je příčný sklon 2%. 

Nově zřízené uliční vpusti budou provedeny jako prefabrikované s košem na zachycení 

nečistot a budou opatřeny usazovacím prostorem. Uliční vpusti budou osazeny litinovým 

roštem s rámem. Napojení uličních vpustí bude přípojkou se spádem min. 1%. Stávající uliční 

vpusti budou vyčištěny a výškově upraveny, v případě jejich poškození budou opraveny nebo 

nově vyměněny. 

Nově zřízených uličních vpustí bude celkem 17. Počet stávajících uličních vpustí je 4. 

Jedna z původních uličních vpustí, bude zrušena. 

 
 

4.6 Zábory ploch 

 

K bouracím pracím dojde ve stávajících asfaltobetonových plochách, kde bude 

provedena obnova krytu v ploše 6 190,0758 m2. Pro uskutečnění projektu je nutno zabrat 

2 871, 2505 m2 zeleně. Nově budou navrženy plochy zeleně o celkové výměře 249,7636 m2 

namísto stávajících zpevněných ploch. Tím dojde k celkovému úbytku ploch zeleně v řešené 

lokalitě v rozsahu 2 621,4869 m2 – viz Tabulka 5 

 

Tabulka 5: Zábory ploch 

  PLOCHA m2 

Rekonstrukce povrchu stávajících zpevněných ploch 6 190,0758 
Zábor stávajících ploch zeleně pro nové zpevněné plochy 2 871,2505 
Nové plochy zeleně namísto stávajících zpevněných ploch 249,7636 
Celkový úbytek ploch zeleně 2621,4869 
 

  

 

V rámci budování parkoviště dojde ke kácení vzrostlých stromů v počtu 6 kusů a 

k mýcení porostů keřů a mladých dřevin v rozsahu 438,6 m2. Náhradou za zabrané plochy 

zeleně a vykácených dřevin  je navržena nová výsadba dřevin v rozsahu 440 m2. 
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4.7 Výsadba zeleně 

 

Vzhledem k stáří stromků bude po vzájemné konzultaci investora stavby a ochranářů 

přírody dosavadní zelená plocha zrušena pro výstavbu nových parkovacích stání. Mladé 

stromky, které zde byly před nedávnem vysázeny, se přesunou na části zatravněné plochy 

před panelovou zástavbou, na nichž budou umístěna vyhrazená parkovací stání. Zbývající 

nevyužité stromky budou převezeny na jiná vhodná místa.  

Stromy budou plnit nejen funkci estetickou, ale také ekologickou, neboť budou 

zachytávat část ovzduší znečištěného výfukovými plyny z aut, které by museli obyvatelé 

panelové zástavby v této lokalitě vdechovat. Mimo ekologickou funkci bude výsadba stromků 

zmírňovat hluk pohybujících se vozidel na parkovišti. 

V případě, že nebude možno využít každou zatravněnou plochu k výsadbě stromků, 

bude situace řešena pomocí jiných dřevin. Celý proces úprav vegetačních ploch bude pod 

kontrolou zahradního architekta.   

V rámci zrušení zelené plochy bude vykáceno 6 stromů a vymíceno 438,6 m2 dřevin.  

Navržena nová výsadba dřevin v rozsahu 440 m2. Nově zatravněných ploch bude 249,7636 

m2. 

 
 

4.8 Konstrukce komunikačních ploch 

 

4.8.1 Popis stávajícího povrchu 

 

Stávající plocha je tvořena z větší části nezpevněným travnatým povrchem, která bude 

nahrazována nově navrženou zpevněnou plochou pro parkoviště. Zpevněné plochy stávajících 

komunikací a parkovacích stání z asfaltového betonu budou rekonstruovány. 

 

4.8.2 Komunikace pro pěší 

 

Chodník bude proveden z části zelené plochy při ulici Výškovická, začínající od 

stávajícího přechodu pro chodce na ulici směřující z tramvajové zastávky k nově zřizovanému 

parkovišti. Celková plocha chodníku činí 294,2564 m2. Část chodníku bude zrekonstruována 

v ploše 138,8238 m2 a část nově vybudována v ploše 68,6907 m2. Další rekonstrukce 
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chodníku bude pokračovat od nově zřízeného přechodu pro chodce do délky 46,7435 m 

v šířce 1,5 m. 

Stávající povrchy chodníků budou vybourány. Nový povrch chodníku bude z betonové 

chodníkové dlažby. 

 

Skladba:    

Tabulka 6: Skladba konstrukční vrstvy chodníků 

1. Betonová dlažba 40 mm 

2 Drcené kamenivo 60 mm 

3 Štěrkodrť ŠD 150 mm 

      

  Chodníky budou od vozovky nebo zelené plochy odděleny betonovým obrubníkem 

barvy přírodní, který bude kladen do betonového lože. Šířka nově navrženého chodníku je 2 

m a šířka chodníku před přechodem je 5 m. 

 

4.8.3 Parkovací stání 

 

Stávající povrch parkovacích stání bude vyfrézován a nový povrch míst bude 

proveden ze zámkové dlažby. Vyznačení parkovacích stání bude provedeno barevnou dlažbou 

(červená). Vzájemné oddělení jednotlivých stání bude provedeno zámkovou dlažbou (šedá). 

Oddělení parkovacího místa od vozovky bude provedeno přídlažbou (šedá). Krajní parkovací 

místa u dopravních ostrůvků budou oddělena betonovým obrubníkem. Místa pro vyhrazená 

stání budou ze zámkové dlažby (červená) doplněná o vodorovné značení V10f - Vyhrazené 

parkoviště pro vozidlo přepravující těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou osobu. 

Stání od vozovky budou oddělena přídlažbou (šedá). 

Navrhovaná šířka stání jsou 2,4 m x 5,3 m a pro vyhrazená stání 7 m x 5,3 m. 

Skladba:   

Tabulka 7: Skladba konstrukční vrstvy parkovacích stání 

1. Zámková dlažba červená 60 mm 

2. Lože z mleté strusky 40 mm 

3. Štěrkodrť frakce ŠD 0 - 32 300 mm 
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4.8.4 Plocha komunikace 

 

Stávající zpevnění vozovky bude odfrézováno na tloušťku dle polohy nové obrusné a 

ložné vrstvy, tj. celkem 100 mm. V místě zeleně, kde bude prováděná nová plocha 

komunikace, musí být provedeny průzkumné vrty, aby byl schválen návrh pro novou skladbu 

vozovky. Navrhovaná šířka komunikace je 6 m. 

 

Skladba:  

Tabulka 8: Skladba konstrukční vrstvy vozovky 

1. Asfaltový beton ABS II 40 mm 

2 Obalované kamenivo OK 60 mm 

3 Mechanicky zpevněné kamenivo 100 mm 

4 Štěrkodrť frakce ŠD 0 - 32 200 mm 

 
 

4.9 Osvětlení 

 

Navrhované veřejné osvětlení umístěné v dopravních ostrůvcích je navrženo jako 

oboustranné. Stávající osvětlení bude zrušeno. Celkem navržených stožárů pro umístění světel 

je 7. Podrobné rozpracování bude ve vyšší projektové dokumentaci. 

 
 

5 Závěr 

 

V řešené lokalitě dojde ke zvýšení kapacity parkovacích stání v počtu 329. Jak již bylo 

zmíněno, nebyl dodržen požadovaný počet 526 parkovacích míst, ale i přesto se dosavadní 

problematika s parkováním zlepší.  

Bohužel během výstavby dojde k velkému úbytku zeleně, a proto bylo ve snaze zachovat 

vegetační plochy alespoň částečně. Kladl se důraz na ekologii a zdraví občanů obytné 

zástavby v tom smyslu, že při konstrukci tak velké parkovací plochy je potřeba zabránění 

výfukových plynů a hluku z vozidel. To je provedeno výsadbou stromků či keřů v ploše, která 

se nachází před vchody panelového domu a v místech dopravních ostrůvků. 
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Nově vybudované parkoviště bude opatřeno potřebným dopravním značením, 

požadovaným počtem vyhrazených stání v  blízkosti cílové jednotky a odvodněním 

komunikačních ploch.  

Abych docílila nízké rychlosti jedoucích vozidel, byla oblast označena svislým 

dopravním značením znázorňující obytnou zónu a byly zde umístěny zpomalovací prahy, 

čímž jsme zvýšili bezpečnost občanů pohybujících se v místech parkoviště.  

 K doplnění chybějícího počtu 197 stání podle výpočtu potřebného počtu stání 

navrhuji alternativní řešení, vybudováním podzemního parkoviště, které doplní požadovanou 

kapacitu parkovacích stání. Je to však nákladné řešení, které by si vyžádalo zpoplatnění 

parkování, což není dobře přijímáno obyvateli sídlišť. Návrh podzemního parkoviště nebyl 

předmětem zadání této bakalářské práce. V případě, že by se nedostatek parkovacích stání 

řešil podzemním parkovištěm, bude zapotřební vybudovat jej v předstihu před vlastní stavbou 

povrchového parkoviště. Navržené povrchové parkoviště podle varianty C by pak bylo 

umístěno na stropní konstrukci zmiňovaného podzemního parkoviště. 
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7 Přílohy 

 

7.1 Návrh typu vozidla a rozměry stání 

 
Tabulka 9: Třídění a orientační rozměry vozidel, ČSN 73 6056 1 

 

Tabulka 10: Velikosti stání, ČSN 73 6056 
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7.2 Výpočet potřebného počtu stání 

 

Panelový dům tvoří 12 vchodů s 34 bytovými jednotkami + 2 vchody s 32 bytovými 

jednotkami činí celkový počet bytů 472. V lokalitě se nachází malá prodejna s plochou okolo 

450 m2.   

Přesný výpočet o počtu stání udává norma ČSN 73 6110 3. Celkový počet stání pro 

posuzovanou zástavbu se určí podle vzorce: 

 

paoaO kkPkON 
 

 
Kde:         N je celkový počet stání 

Oo  základní počet odstavných stání  

Po  základní počet parkovacích stání  

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 

kp  součinitel redukce počtu stání pro posuzované území 

 

Postup při určení a dosazení dílčích hodnot do vzorce: 

 

ka - součinitel vlivu stupně 
  

 

Obrázek 10: Součinitel stupně vlivu automobilizace, ČSN 73 6110 3 

 

kp - součinitel redukce počtu stání 

 

Tabulka 8: Součinitelé redukce počtu stání, ČSN 73 6110 3 
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Oo - základní počet odstavných stání  

 

Tabulka 11: Základní ukazatel výhledového počtu odstavných stání, ČSN 73 6110 3 

 

 

 

 

 

Po - základní počet parkovacích stání  

 

Tabulka 12: Základní ukazatel výhledového počtu parkovacích stání, ČSN 73 6110 3 
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Dosazení do vzorce: 

 Výpočet odstavných stání pro obyvatele: 

 

míst520N

0,81
20

2,5472

1

1472
N


















 







 


 

 

 Výpočet parkovacích stání pro návštěvníky obchodu: 

  Je – li plocha obchodu 450 m2, prodejní plocha vychází na 2/3 plochy obchodu 

což je 300 m2. 

míst6N

50

300
N











 

  

Celkový počet parkovacích a odstavných stání vychází v počtu 526 míst. 

 

7.3 Určení délek rozhledových trojúhelníků 

 

V situaci varianty C se sjezd uvažuje za dopravně významnou veřejně užívanou 

účelovou komunikaci podle normy ČSN 73 6110/Z1 4. Proto se podmínky pro rozhled řeší 

podle normy ČSN 73 6102 2. 

 Pro stanovení příslušných hodnot jsem uvažovala přednost v jízdě podle uspořádání A.  

 

 
 

Obrázek 11: Rozhledové trojúhelníky sjezdu dopravně významné veřejně užívané účelové 
komunikace, ČSN 73 6110/Z1 4 
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Tabulka 13: Délky stran rozhledových trojúhelníků v m pro vozidla skupiny 1 s předností v 
jízdě podle uspořádání A, ČSN 73 6102 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 12: Rozhledové trojúhelníky samostatného sjezdu, ČSN 73 6110/Z14 
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Tabulka 14: Délky rozhledu pro zastavení Dz v m, ČSN 73 6110/Z1 
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