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ANOTACE 

Úkolem této Bakalářské práce je „Návrh statické dopravy v lokalitě mezi ulicí Výškovickou a 

gymnáziem Volgogradská v Ostravě Zábřehu“. Cílem  práce je vyřešení problematiky statické 

dopravy, návrh dostatečného počtu  odstavných  a  parkovacích stání. Práce obsahuje popis 

součastného stavu, jeho kladů ale zejména nedostatků daného území. Jeden z cílů, je napojení 

území na městskou hromadnou dopravu a vytvoření  bezbariérového přístupu ze zastávek 

městské hromadné dopravy do území v návaznosti na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb. Dalším úkolem je 

revitalizace okolí co znamená obnovení, nebo nově navrţení komunikací pro motoristy a 

pěších, ploch pro odpočinek obyvatel a dále návrh objektů a zařízení pro trávení volného času 

detí a mládeţe.  Návrh řešení, zejména problém statické dopravy je proveden ve dvou 

variantách. V závěrečné části práce je provedený orientační propočet nákladů obou 

navrhovaných variant. Počet stran Bakalářské  práce je 42. 

ANNOTATION 

The assignment of this Bachelor work is „The design of static traffic in the locality between 

Vyškovická street and the Volgogradská grammar school in Ostrava, Zábřeh“. The goal of 

this work is to solve the problem of static traffic, the design of a sufficient ammount of refuge 

and parking spots. The work consists of the description of the current state of the given 

locality, its pros and mainly its cons. One of the objectives was the connection of the area to 

the city mass transportation system and the creation of a barrier-free access to the mass 

transportation stops in the area according to the edict number 398/2009 concerning general 

technical requirements providing a barrier-free facility access. Another objective was the 

revitalization of the area, which means the renewal or new design of motorized or pedestrian 

communications, citizen resting areas and furthermore the design of new objects and facilities 

for children, where they could spend their free time. The solution-design, especially of the 

static traffic problem is realized in two variants. The final part of the work consists of 

a calculation of the expenses of both variants. The number of pages in this Bachelor work is 

42 
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1 ÚVOD 

 

1.1 Východiská pre riešenie 

 

Úlohou Bakalárskej práce je navrhnúť vhodné riešenie statickej dopravy a revitalizovať 

územie v mestskej časti Ostrave Zábřehu. Domy, ktoré sú postavené v tejto oblasti, vznikli 

v 60-80 tych rokoch minulého storočia a vyuţivajú sa uţ niekoľko desiatok rokov. 

V dôsledku tohoto uţívania fyzicky zastarávajú a opotrebuvajú sa. A nejedná sa len o domy, 

ale aj o komunikácie pre motoristov a pre peších, ako aj zariadení na oddych a rekreáciu.   

       V dobe výstavby bytových domov, sa poţiadavky na parkovacie a odstavné plochy, na 

bývanie, hygienu a bezpečnosť podstatne líšili od tých súčastných. Jedná sa najmä o plochy 

na odstavovanie a parkovanie vozidiel. V časoch vzniku obytných domov, nebolo 

samozrejmosťou, ţe skoro kaţdá rodina vlastnila osobné auto, ako je to v súčastnosti, ale v tej 

dobe bol automobil raritou a väčšina ludí sa prepravovala prostredníctvom hromadnej 

dopravy alebo individuálne na bicykloch či pešo. A tí, ktorí si uţ automobil zadováţili, ho 

nevyuţívali kaţdý deň, ale často len cez víkendy, keď sa vybrali s rodinou na výlet alebo 

niekde na chatu a cez tyţdeň auto mali odstavené v garáţi. S týchto okolností vyplívalo ţe 

navrhnuté odstavné a parkovacie plochy boli dostačujúce a spĺňali podmienky kvalitného 

bývania. Ale s postupom času sa zmenila doba, ekonomika, začal narastať počet domácností 

ktoré si kúpili automobil, zmenil sa stupeň automobilizácie a stávajuce parkovacie a odstavné 

plochy začali byť nevyhovujúce a vznikal problém so statickou dopravou, ktorý je uţ 

v súčastnosti neúnostný a treba ho riešiť.   

       A nielen otázka parkovania je problémom dneštných sídlisk, ale aj opotrebované a 

poškodené komunikácie pre peších, chýbajúce alebo neupravované detské ihriská a plochy 

pre oddych a rekreáciu. Ak nebudeme tieto otázky riešiť, mohlo by sa stať, ţe ľudia budú 

často vyuţívať svoje obydlia iba k prenocovaniu, večer pridu a ráno zase odídu, a danné 

miesto stratí svoju spoločenskú funkciu. A celé do moţe dôjsť aţ k tomu, ţe miesto stratí 

svoju aktraktivitu a ľudia, ktorím tieto nedostatky vadia, si začnú hľadať nové miesto pre 

bývanie, ktoré spĺňa ich poţiadavky na dopravnú obsluhu a vyţitia voľného času. Aj keď pre 

mnohích je tento systém fungovania úplne normálny, ráno sa rozvezú deti do škôl, rodičia idú 



do práce a po práci sa deti dopravia na záujmové krúţky kde chodia, rodičia absolvujú beţný 

nákup v obchodných centrách alebo sa venujú vlastnej záujmovej činnosti a večer sa všetci 

spokoný vracajú domov, kde sa najedia, deti si spravia úlohy do školy, rodičia potom posedia 

při televízore a po svojom programe sa poberú spať. Miesto ich bývania neplní pre nich 

spoločenskú funkciu a ani oni sa do nej nezapájajú. Moţno by sa aj chceli, ale nie je kde, ved 

predsa nepôjdete so svojim dieťatom si zakopať s loptou na ihrisko ktoré je celé zarastené 

trávou, a keď uţ by ste aj tento problém prekonali, tak  po športovani si ani nemáte kde 

posedieť a oddýchnuť, pretoţe miesta pre odpočinok, ak tam vôbec sú, sú zastaralé alebo 

rozbité. Samozrejme nie všetci obyvatelia trávia celý deň mimo svojho bydliska, a pre nich je 

táto situácia určite nevyhovujúca. Napríklad ľudia na dôchodu. Mnohí z nich uţ nemajú takí 

nabití program na celý deň ako tí pracujúci. Ráno si nakúpia a potom by si určite radi posedeli 

niekde pred domom na čerstvom vzduchu a prečítali noviny, alebo porozprávali sa s ďaľšimi 

susedmi. Bohuţial im to nie je umoţnené, vzhľadom na situáciu, ktorá je v mnohých 

oblastiach. A taktieţ aj mamičky na materských dovolenkách, ktoré by tak isto so svojimi 

ratolesťami radi vyšli pred dom a nechali ich hrať sa na detských ihriskach a trochu si 

oddýchli při štrikovaní alebo inej činnosti. A nehovoriac o tom, ţe na deti by to malo 

významý vplyv z hľadiska výchovného charakteru ako je vytváranie si kamarátstiev 

s druhými deťmi a vedieť sa správať v ich spoločnosti a samozrejme podporovanie ich 

aktivnej činnosti uţ od útleho detstva.  Preto je dôleţité vyriešiť tieto nedostatky a prispieť tak 

ku kvalitnejšiemu bývaniu ľudí.  

       Revitalizácia znamená obnova alebo oţivenie, a jej úlohou v bytovej zástavbe je 

adaptovať stávajúci stav tak, aby spĺňal bezpečnostné a hygienické poţiadavky pre ţivot, na 

ktoré sa pri budovaní zabudlo. Revitalizácia v oblasti dopravy sa hlavne zaoberá základnými 

princípmi dopravy, ako je správne umiestnenie dopravného značenia, dodrţiavanie 

minimálnych šírok komunikácií, dodrţiavanie rozhľadových vzdialeností aby sa zabránilo 

prípadnej kolízii a aby bol  umoţnený v prípade ohrozenia bezpečný prejazd vozidiel 

záchranného zboru , policajtom, sanitkám a tieţ voľný prejazd vozidlám komunálnych 

sluţieb. Ďalej je to umoţnenie bezpečného prechádzania cez komunikáciu chodcom a taktieţ 

vytvorenie podmienok pre bezpečnú nemotorovú dopravu – pre cyklistov, ktorá v stávajúcej 

infraštruktúre chýba. Revitalizácia v komunikáciaách pre peších znamená umoţniť chodcom 

čo najkratší a najrýchlejší prístup k cieľovým miestam jako sú zastávky mestskej hormadnej 

dopravy a k občianskej vybavenosti. Pôvodné komunikácie často nespĺňajú funkčnosť a 

chodci si spravidla vytvarajú vlastné cestičky. Aj tu je nutné vhodné a účelné navrhnutie  



niektorých nových komunikácii. Jednou z ďaľších dôleţitých úloh revitalizácie je vytvorenie 

vhodých podmienok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na čo sa 

v dobe výstavby vôbec nemyslelo. Revitalizácia v tomto smere sa zameriava hlavne na 

úpravy stávajúcich komunikácii, kde sa hlavne budujú zníţené nájazdy na chodníky v oblasti 

prechodov cez motoristické komunikácie a účelné začlenenie vodiacich a varovných pásov do 

chodníkov.   

 

1.2 Cieľ bakalárskej práce 

 

Cieľom bakalárskej práce je návrhnúť vhodné riešenie statickej dopravy a revitalizáciu 

územia v lokalite medzi ulicou Výškovickou a gymnáziom Volgogradská v Ostravě Zábřehu. 

Nutnosť revitalizácie je nutná vzhľadom k tomu, ţe celé územie sa vyuţíva uţ niekoľo 

desaťročí a neprešlo ţiadnou renováciou alebo úpravou.  

       Hlavným cieľom tejto práce je vyriešiť problém s odstavovaním a parkovaním vozidiel. 

Je nutné v riešenom území uskutočniť analýzu šúčastného stavu a z prieskumu určiť 

poţadovaný počet odstavných a parkovacích plôch a zároveň navrhnúť ich vhodné začlenenie 

do územia.  

       Ďaľším cieľom je vytvoriť príjemné prostredie pre obyvateľov územia prostredníctvom 

návrhu plôch pre oddych a rekreáciu, vhodne navrhnúť ihriská pre športovanie  a zariadenie 

na hranie detí, zaistiť ich hygienu a bezpečnosť. Vhodne zvoliť zeleň a umiestniť ju tak, aby 

spríjemňovala pobyt ľudí a esteticky skrášľovala okolité prostredie.  

       Tieţ je potrebné navrhnúť komunikácie pre peších, ich renováciu poprípade nové 

navrhnutie pre zlepšenie prístupu k mestskej hromadnej doprave a občianskym 

vybavenostiam. Pri návrhu týchto komunikácii je nutné dbať na vyhlášku 398/2009 Sb. o 

obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. V súlade 

s touto vyhláškou je potrebné zrenovovať zastávku mestskej hromadnej dopravy.  

 

 



2 TEORETICÉ  VÝCHODISKÁ 

 

2.1 Zo  zákona 

 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

 

       Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udrţitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného vyuţití a prostorového uspořádání území s cílem dosaţení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

 

       Cílem územní plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udrţitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniţ by ohroţoval podmínky ţivota generací budoucích. 

 

Úkoly územního plánování: 

Úkolem územního plánování je zejména 

- zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

- stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem 

na hodnoty a podmínky území 

- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, ţivotní 

prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné vyuţívání. 

- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poţadavky na vyuţívání 

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání 

a řešení staveb 

- stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 

a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

- stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

- vytvářet v území podmínky pro sniţování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodně blízkým způsobem 

- vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

- stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 



- prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů na změny v území 

- vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

- vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak 

- regulovat rozsah ploch pro vyuţívání přírodních zdrojů 

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče 

 

       Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu na vyváţený vztah územních podmínek pro příznivé 

ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území. Jeho 

součástí je posouzení vlivů na ţivotní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu 

a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany 

přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.[13] 

 

2.2 Základné pojmy 

 

Doprava v klidu  

souhrnný pojem, zabývá sa řešením odstavných a parkovacích ploch pro vozidla[4] 

Odstavné a parkovací plochy  

plochy pro odstavovaní a parkovaní vozidel[4] 

Parkovaní   

umístnění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např. Po dobu nákupu, návštevy, 

zaměstnání) 

- krátkodobé – do 2 hodin trvání 

- dlouhodobé – nad 2 hodiny trvání[4] 



Odstavování   

umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu , kdy se vozidlo nepouţívá (např.   

v místě bydliště, v sídle provozovatele vozidla)[4] 

Stání   

- odstavné (plocha slouţí k odstavení vozidla) 

- parkovací (plocha slouţí k parkovaní vozidla)[4] 

Urbanismus  

Obor zabývající se stavbou měst, sídlišť, obcí v rámci územního plánování a i tvorbou jejich 

ţivotního prostředí. [9]    

Zastavitelné území 

Plochy vhodné k zastavění vymezené schváleným územním plánem obce, nebo regulačním 

plánem. [9]    

Typologie 

Nauka o budovách různých účelů, které musí vyhovovat poţadavkům hygienickým, 

bezpečnostním, ekonomickým a estetickým. Zabývá se funkčními a provozními problémy 

budov a jejich jednotlivých prostorů. [9]    

Garáţe 

Jsou objekty, které slouţí k odstavovaní nebo parkovaní vozidel. Chrání vozidlo před 

povětrnostními vlivy, poškozením a odcizením. Zřizují se jako samostatné objekty nebo se 

přistavují popř. vestavují do objektů slouţícím k jiným účelům. Podle počtu a řazení stání 

rozlišujeme garáţ jednotlivou,řadovou a hromadnou. [4] 

 

 

 



3 HISTÓRIA 

 

3.1 História mesta Ostravy  

 

Dejiny Ostravy siahajú aţ do 13-teho storočia, kedy získala štatút mesta.  Mesto bolo 

zaloţené nemeckými kolonistami v blízkosti brodu cez rieku Ostravicu na obchodnej trati z  

Opavy smerom na Těšin a do Krakowa. Ostrava bola pomenovaná podľa rieky Ostravica, 

ktorá rozdeľuje mesto na sliezsku a moravskú časť.  

       Ostrava leţí na sútoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. V 18-tom storočí bolo 

v sliezskej časti Ostravy objavené bohaté loţisko kvalitného čierneho uhlia čo znamenalo 

významnú premenu mesta. Ťaţba uhlia trvala do roku  1994, a po zatvorení poslednej 

vyťaţenej bane sa na území mesta od 30.6.1994 uţ neťaţí. Ostravský priemysel sa 

preorientoval na strojárstvo a ostatné obory. Ostrava je tretie najväčšie mesto v Českej 

republike a má dobre rozvinutý priemysel, fungujúci obchod, ktorý vyuţíva svoju výhodnú 

geografickú polohu, pretoţe od Poľska a Slovenskej republiky je vzdialená iba niekoľko 

kilometrov. V súčasnosti tvorí Ostravu 23 mestských obvodov, v ktorých ţije necelých 315 

000 tisíc obyvateľov. Mesto má rozlohu 214 kilometrov štvorcových.[11]  

 

3.2   História mestskej časti Ostrava-Zábřeh 

 

Zábřeh je pôvodom historická obec, v súčasnosti tvoriaca najsevernejšiu časť mestského 

obvodu Ostrava-Jih.  

       Prvé písomné záznamy o obci Zábřeh pochádzajú z roku 1288. na vývoj obce malo vplyv 

mnoţstvo faktorov, ako napríklad ţeleziarne v blízkych Vítkoviciach, továreň na lepenku, 

cementáreň a hlavne chemické závody Julia Rutgerse ktoré spracovávali vedľajšie produkty 

vznikajúce pri výrobe koksu. Od konca 19-teho storočia tu fungovala tieţ tehelňa. 

Priemyslový rozvoj vyvolal tieţ zmeny  demografické a sídelné. Nemocnica bola postavená 

v roku 1912a Zábřeh bol pripojený k Moravskej Ostrave v roku 1924.  Medzi 



najvýznamnejšie historické stavby patrí Kostel Navštívení Panny Marie, ktorý patrí k jedným 

z najstarších kostolov v ostrave. Postavený bol v rokoch 1806-1811. V kostole sa nachádza 

Gotický zvon z prelomu 13. a 14. storočí, ktorý je pravdepodobne najstarší na Morave.  

K ďalším historickým stavbám patrí  Zábřeţský zámek. [11] 

 

 

Obr.1:  Pohľad na priemyselnú  oblasť 

 

 

 

 

 

 



 

4 SÚČASNÝ  STAV  RIEŠENÉHO  ÚZEMIA 

 

4.1 Vymedzenie územia 

 

Riešené územie sa nachádza v lokalite medzi ulicami Výškovickou a gymnáziom 

Volgogradská v mestskej časti Ostrave Zábřehu. Ostrava Zábřeh patrí do mestského obvodu 

Ostrava-Jih, ktorý sa nachádza v katastri štatutárneho mesta Ostrava. Územie je zo severu 

ohraničené ţelezničnou traťou , ktorá sa tiahne zo Západu na Východ a spája vlakové stanice 

Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Svinov. Ponad trať vedie most, ktorým sa môţeme z územia 

dostať ku garáţam a k objektom s ľahkým priemyslom. Východnú hranicu oblasti tvorí ulica 

Výškovická, ktorá je nosnou komunikáciou v tejto oblasti. Na Juhu územia tvorí hranicu ulica 

Volgodradská, z ktorej je zabezpečený jediný prístup do oblasti pre motorovú dopravu. A 

nakoniec smerom od Západu lemujú oblasť budovy gymnázia a školy na ulici Volgogradská. 

 

 

Obr.2:  Pohľad na riešené územie – letecký snímok 

 



4.2   Klimatické podmienky 

 

Územie zaraďujeme do mierne teplej klimatickej oblasti. Ale vysoká koncentrácia priemyslu 

a hustá zástavba sú faktory, ktoré ovplyvňujú klimatické pomery  a vytvarajú špecifické 

podmienky v tejto oblasti.[11]  

 

Priemerná ročná teplota  10,2 °C 

Priemerná januárová teplota −1,2 °C 

Priemerná júlová teplota 23,5 °C 

Priemerný ročný úhrn zráţok  580 mm 

Tab. 1 – Klimatické podmienky (podľa: cs.wikipedia.org) 

 

4.3   Začlenenie do územno správnych štruktúr 

 

Riešená oblasť sa rozprestiera na územi města Ostrava je začlenená do mestského obvodu 

Ostrava – Jih, ktorý je podľa štatutu města rozčlenený do častí: Bělský les, Dubina, Hrabůvka, 

Vyškovice a Zábřeh. Oblasť sa nachádza v katastrálnom území Zábřeh nad Odrou.     

 

4.4   Urbanistiký popis 

 

V urbanistickom návrhu územného plánu mesta Ostravy sa celá riešená  oblasť zaraďuje do 

územia hromadného bývania. Podľa územného plánu sa cez oblasť tiahnu aj dve cyklistické 

trasy. Bývanie je radelené do troch výškových trinásťposchodových panelových domov a do 

dvoch blokov osemposchodových budov. Nachádza sa tu celkovo 558 bytov. V severnej časti 

riešeného územia sa vyskytuje reštaurácia a pohostinstvo Marica. Okrem panelových domov 



sa v území nenachádzaju iné objekty slúţiace k bývaniu. Zo Západu zasahujú do oblasti 

budovy gymnázia a školy na ulici Volgogradská, ktoré sú však oplotené a s riešeným územím 

ich spájajú spoločné prístupové komunikácie pre motoristov ako aj pre chodcov a 

nemotoristickú dopravu.  

 

4.5   Dopravné napojenie na širšie okolie 

 

Dopravné napojenie na širšie okolie je zabezpečené prostredníctvom automobilovej a 

mestskej hromadnej dopravy. Do územia je zaústená jedna obsluţná komunikácia na ktorú sa 

dostaneme z ulice Volgogradskej. Táto komunikácia je vyuţívaná hlavne na dopravu osôb 

k svojim obydliam a ich zásobovaniu. Ďalej je vyuţívaná mestskými sluţbami, ktoré sa 

starajú o odvoz komunálneho odpadu a v prípade ohrozenia aj záchranným zborom, policiou a 

sanitkami. Z tejto komunikácie sa môţme napojiť na spomínanú ulicu Volgogradskú  cez 

ktorú sa dostaneme na ulicu Výškovickú a tá sa povaţuje za nosnú ulicu mestských častí 

Výškovic a Zábřehu. Ak sa vyberieme smerom na  juh po tejto ulici, dostaneme sa do 

mestskej časti Výškovice a ďaľej do Starej Bělej. Smerom na sever po ulici Výškovickej sa 

môţme postupne napojiť na ulicu Rudnú a o niekoľko stoviek metrov ďalej na ulicu Plzeňskú. 

Tieto dve ulice sú povaţované za jedny z najdôleţitejších komunikácii mesta. Z Rudnej 

smerom na východ môţme dostať  aţ do Havířova a smerom na západ do Svinova a 

z Plzeňskej smerom na sever na Novú ves a na juh do Novej Bělej.  

       Ďaľší zo spôspobov dopravy z a do riešenej oblasti  je prostredníctvom mestskej 

hromadnej dopravy. Najbliţšie k územiu z hromadných dopráv má tramvajová doprava. Tá 

ma dochádzkové vzdialenosti pribliţne do 300 metrov z kaţdej časti územia smerom na 

východ. Tramvajová zastávka, ktorá sa nachádza v blízkosti má názov Zábřeh vodárna.  Z nej 

moţné prostredníctvom liniek 2,6,7,11,13 sa dostať postupne na Hlavnú stanicu, do Poruby, 

na Výstavište a do Hranečníku. O pár metrov ďalej ako tramvajová zastávka sa nachádza 

zastávka autobusová, ktorá na názov Kotva a je umiestnená na ulici Čujkovovej. Je 

v dochádzkovej vzdialenosti do 400 metrov a  zastavujú na nej atobusy liniek 31,41,48,60 a 

77, ktoré zabezpečujú spojenie s centrom mesta a mestskými časťami.  

 



4.6   Statická doprava 

 

Jedným z negatívnych vplyvov dopravného provozu na ţivotné prostredie a na rozvoj územia 

je veľký rozdiel medzi rozvojom automobilizmu a nárokmi na plochy pre odstavovanie a 

parkovanie vozidiel. Ak uvaţujeme, ţe vozidlo sa v priemere pohybuje 10% času a zvyšných 

90% je dočastne alebo trvalo odstavené potom nám veľké problémy so statickou dopravou 

vznikajú najmä z veľkých plošných nárokov. A nehovoriac o tom, ţe skoro kaţdá rodina 

vlastní jedno alebo dve autá, lebo doprava individuálnou automobilovou dopravou je 

pohodlnejšia ako mestskou. A tak ako aj mnohé iné územia v rozličných oblastiach mesta, aj 

táto oblasť sa stretáva s problémom veľkého nedostatku odstavných a parkovacích miest pre 

osobné automobili obyvateľov tohoto miesta.  

       V danom územi sa nachádza 73 riadne označených odstavných a parkovacích stání 

pomocou zvislého a vodorovného dopravného značenia. Ak k tomuto číslu pripočitame 

plochu, umiestnenú medzi výškovými panelákmi, počet miest sa zvýši na 101.Táto kapacita je 

stále veľmi malá a nespĺňa súčastné poţiadavky. Obyvatelia tento problém riešia po svojom a 

z toho vyplýva ţe komunikácie sú lemované vozidlami, minimálne po jednej strane čo má za 

následok zníţenie prejazdnosti komunikácie. Ďalšie vozidlá sú umiestňované na chodníkoch, 

čím obmedzujú pohyb peších, je ohrozená ich bezpečnosť a je zhoršená moţnosť obsluhy. 

Zvyšní  obyvatelia so svojimi vozidlami, ktorím sa nepodarilo odstaviť svoje vozidlo na 

odstavných a parkovacích plochách alebo na okraji komunikácii či chodníku umiestnia svoje 

vozidlo na trávnatej ploche alebo na mieste nevhodnom k parkovaniu, ako sú napríklad 

poţiarne plochy. Parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pochybu a 

orientácie v tejto lokalite chýbajú.  

       V dochádzkovej vzdialenosti okolo 300 metrov sú umiestnené hromadné garáţe a autor 

sa domieva, ţe určitý počet obyvateľov vlastní a vyuţíva túto moţnosť odstavovania svojho 

vozidla. Daná oblasť nepatrí do riešenej oblasti.    

       Poţadovaný počet miest môţme stanoviť pomocou výpočtou z noriem, prieskumami, 

alebo vyuţitím údajov zo štatistického úradu. V dnešnej dome sa počíta so stupňnom 

automobilizácie 1:2,5 čo znamená na 2,5 obyvateľa jedno auto. Pri počte 558 bytov 

v riešenom územi, je 101 stání zjavne nedostačujúce.  

 



 

 

 

 

 

 

     

Obr.3:  Obyvatelia využívajú k parkovaniu každú voľnú plochu 

 

4.7   Motorisické komunikácie 

 

Do územia je zaústená jedna komunikácia obojsmerného provozu, ktorá je slepá čiţe 

neumoţňuje prechod územím. Je charakteru obsluţnej komunikácie a slúţi predovšetkým 

k prístupu obyvateľov k svojim domovom, zaisťuje zásobovanie oblasti a domácnosti a 

umoţňuje prístup technickým sluţbám, takisto aj záchranným zborom. Komunikácia spĺňa 

podmienky miestnej obsluţnej komunikácie kategórie C, šírku  minimálne 7 metrov a 

návrhovú rychlosť 30-50 km/hod.  

       Priepustnoť tejto komunikácie je za normálnych podmienok vyhovujúca, a to je vtedy, 

keď na okrajoch nie sú odstavované automobili. V riešenom území je táto priepustnosť 

zniţovaná hlavne nadmerným parkovaním vozidiel, ktoré ju často lemujú po celej jej dĺţke. 

Při odstavení vozidla na komunikácii širokej 7 metrov, dochádza dochádza k zníţeniu 

priepustného profilu na 5 metrov čo je nevyhovujúce, vzhľadom na to ţe při obojsmernej 

obsluţnej komunikácii je minimálna šírka jedného jazdného pruhu 2,75 metra.  Z toho 

vyplýva ţe v tejto situácii moţe dochádzať ku kolíziam. A takisto je sťaţený pristup do 

oblasti vozidlám technických sluţieb, zásobovaniu porpípade vozidlám záchranného zboru. 

Tento problém by sa odstránil vyriešením problému so statickou dopravou.  

       Povrch vozovky je ţivičného typu, a na niektorých miestách je nutná jeho výmena.   

 



4.8   Nemotoristické komunikácie 

 

Do nemotoristických komunikácii sa zaraďujú hlavne chodníky pre chodcov ale taktieţ 

cyklistické trasy.  

       Pôvodné navrhnutie komunikácii pre chodcov v území je uspokojivé, chodníky 

rešpektujú prirodzené smery tras k cieľovým bodom, ako sú zastávky mestskej hromadnej 

dopravy, obchodom a odpadkovým košom. Ale nájdu sa aj určité miesta vedľa chodníkov, 

kde si chodci vytvarajú cestičky, prostredníctvom ktorých si skracujú cestu cez trávnaté 

plochy. Tieto cestičky nepôsobia estetický v území a bolo by vhodné ich nahradiť chodníkmi. 

Komunikácie pre chodcov sú prevaţne tvorené ţivičným povrchom a v niektorých častiach sú 

vydláţdené dlaţbou z betónu. Ich povrchy sú po dlhoročnom pouţívaní na niektorých 

miestach poznateľne opotrebované a potrebovali by zrekonštruovať.  Časť z chodníkov 

v riešenej oblasti prešla rekonštrukciou a sú vydláţdené zámkovou dlaţbou. Väčšina z peších 

komunikácii má širku 2 metre, a splňujú súčasné poţiadavky. Aţ na malé výnimky stávajúce 

komunikácie pre peších nesplňujú poţiadavky z hľadiska uţivania občanmi so sníţenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.        

       K nemotoristickým komunikáciam patria aj cyklisticé trasy. Bohuţial  v oblasti nie sú 

dostatočne navrhnuté. Budovaním cyklistických tratí prispievame k ochrane ţivotného 

prostredia a v neposlednom rade k upevňovaniu zdravia obyvateľov.  

 

4.9   Zelené plochy a plochy pre odpočinok a relaxáciu 

 

Zeleň sa vyskytuje vo väčšej časti riešeného územia, avšak jej stav nie je ideálny. Prevaţnú 

časť tvoria trávnaté plochy, ktoré sú udrţiavané kosením. Zlý vzhľad im však dodávajú 

vyšliapané cestičky, ktoré ich poškodzujú. Na severnej strane územia, kde sa nachádza 

ţeleznica, je vhodne vysadený pás stromov tvoriaci protihlukovú bariéru. Ale vyrastené 

stromy, ktoré sú v celej oblasti,sa nachádzajú v blízkosti budov,a často zatieňujú obytné 

miestnosti a mnohé z nich svojou koreňovou štruktúrou narušujú povrch komunikácii, hlavne 

pre peších.  



       V oblasti sa nachádza miesto pre odpočinok, ale svojim vzhľadom pripomína zhluk voľne 

vysadených stromov. Toto miesto nebolo upravované dlhú domu, celé je obrastené burinou a 

neupravovanými kríkmi. Obsahuje aj lavičky pre sedenie, ale tie vzhľadom na poškodenie 

nespĺňajú svoju funciu. Taktieţ zastaralo pôsobí aj herná plocha, ktorá je tieţ z veľkej časti 

zarastená nevhodnou zeleňou.  

       V celom území chýbaju odpadkové koše, lavičky pre odpočinok a detské ihriská .  

 

Obr.4: Miesto pre odpočinok s poškodenými lavičkami. 

4.10 Inţinierske siete 

 

Riešené územie je napojené na klasické inţinierske siete, ktorých umiestnenie v oblasti 

môţme vyčítať z výkresu stav inţinierskych sieti. Cez severnú časť oblasti pozdĺţ ţelezničnej 

trati sú vedené plynové potrubia vysokotlaké a strednotlaké. Bytové domy sú napojené 

plynovým potrubí nízkotlakým. Elektrina je do územia privedená VN vedením do 

trafostanice, ktorá sa nachádza v strede oblasti, a o odtiaľ je ďalej rozvádzaná k jednotlivým 

domom v podobe NN. Bytové domy sú odkanalizované prostredníctvom jednotnej 

kanalizácie, ktorá u územia vystupuje západným smerom. Stredom územia vedie primarny 

horkovod a do jednotlivých  domov je privádzané teplo prostredníctvom sekundárneho 

horkovodu. Vykurovanie je riešené jako diaľkové. V území sa tieţ nachádzajú 

telekomunikačné vedenia. Napájanie verejného osvetlenia je zabezpečené nízkonapäťovým 

silovým vedením podzemným.  



5 NÁVRH  PARKOVACÍCH (ODSTAVNÝCH)  PLOCH 

 

5.1 Podklady pre návrh plôch 

 

Při návrhu dopravy v klidu v řešeném území musíme vycházet z analýzy součastného stavu. 

Průzkumem stanovit maximální moţnosti stávajícího stavu-rozmístění parkovacích 

(odstavných) ploch, časové vyuţití parkovacích ploch, obsazenost parkovacích ploch, 

průměrné doby parkování, účel parkování. Podle cíle průzkumu – počet parkujících vozidel, 

délky doby parkování a účelu parkování – stanovíme metodiku jeho provádění a navrhneme 

formuláře pro náčrt a zápis sledovaných údajů. Zkoumané území je rozděleno na jednotlivé 

lokality jejichţ velikost závisí na časovém intervalu záznamu, aby jej pozorovatel prošel nebo 

případně pomalu projel vozidlem. 

       Potřebný počet odstavných stání u jednotlivých objektů nebo v zónách lze stanovit 

poměrně snadno na základě průzkumu, nebo odvodit z počtu obyvatel a stupně 

automobilizace ve zvolené časové etapě. V plném rozsahu je třeba zajistit plochy pro 

odstavení vozidla pro obyvatele v blízkosti bydliště.  

 

5.2 Meranie  

 

Meranie sa uskutočnilo dňa 02.03. 2010 v dobe od 14:00 do 21:00 metodou sledovania 

obsadenia parkovacej plochy v hodinových intervaloch. Prvý zápis o 14:00, posledný zápis o 

21:00, celkom 8 cyklov. 

       Parkovisko  bolo rozdelené na 3 časti označené (A-C), kôli väčšej prehľadnosti  meraní.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 : Rozdelenie parkoviska na jednotlivé časti. 

 

 

Parkoviště část "A" 

        

         Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Počet vozidel 23 26 32 35 39 45 48 50 

Kapacita parkoviště 10 10 10 10 10 10 10 10 

Vyuţití v % 230 260 320 350 390 450 480 500 

Z toho v zákazech 18 16 21 26 23 28 32 38 

  

Tab. 2  meraný úsek  - A 

   

         Parkoviště část "B" 

        

         Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Počet vozidel 37 41 50 55 59 63 67 69 

Kapacita parkoviště 36 36 36 36 36 36 36 36 

Vyuţití v % 102,78 113,89 138,89 152,78 163,89 175 186,11 191,67 

Z toho v zákazech 14 21 23 27 27 28 31 32 

  

Tab. 3 meraný úsek  - B 

   

         



Parkoviště část "C" 

        

         Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Počet vozidel 73 77 85 97 112 123 127 134 

Kapacita parkoviště 27 27 27 27 27 27 27 27 

Vyuţití v % 270,37 285,19 314,81 359,26 414,81 455,56 470,37 496,3 

Z toho v zákazech 50 61 63 69 84 96 112 109 

  

Tab. 4 meraný úsek  - C 

   

         Parkoviště celkem 

        

         Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Počet vozidel 133 144 167 187 210 231 242 253 

Kapacita parkoviště 73 73 73 73 73 73 73 73 

Vyuţití v % 201,05 219,69 257,9 287,35 322,9 360,19 378,83 395,99 

Z toho v zákazech 82 98 107 122 134 152 175 179 

  

Tab. 5  súčet dielčich úsekov 

    

 5.2.1  Stanovení parkovací špičky a sedla na parkovišti (parkovištích)  
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Graf 1: Stanovení parkovací špičky a sedla na parkovišti 

 

 



5.2.2  Určení obsazení parkovišť (parkoviště) v průměrné hodině 

 

                  n 

                  Mi
0,5h 

                i=1                   1567        
 

M0,5h  =  ----------     =    ----------   =  195,8 = 196 vozidel 

                  n                     8 

 

kde je: 

M0,5h   -  mnoţství zaparkovaných vozidel v průměrné půlhodině, 

 

Mi
0,5h

  -  mnoţství zaparkovaných vozidel v i-té půlhodině, 

 

n         -  počet hodinových intervalů 

 

 

 

 

5.2.3  Určení rozptylu od průměrné hodiny obsazení parkoviště (parkovišť) 

 

parametr sedlo průměr špička 

počet vozidel 133 195,8 253 

% z průměru 67,52 100 129,21 

odchylka od průměru v % 32,48 0 29,21 

Tab. 6: Určení rozptylu od průměrné hodiny obsazení parkoviště 

 

 

5.2.4  Rozdělení zaparkovaných vozidel podle délky parkování 

 

Parkování           - krátkodobé do 2 hod  

                           - dlouhodobé nad   2 hod včetně do 24 hod 

Odstavování       - nad 24 hod včetně 

 

 

 

 

a) v průběhu měřeného období (průměr) 

 

 

parametr čas měření 

14.00 15.00 17.00 19.00 21.00 

Park krátkod 13 18 13 15 17 

Park dlouhod 18 23 35 26 34 

Odstavení  102 103 139 190 202 

Celkem  133 144 187 231 253 

Tab. 7 : Rozdělení zaparkovaných vozidel podle délky parkování 

 

 

 



b) ve špičce (špičkové hodině) z měřeného období 

 

 

Špičková hodina 20:00 – 21:00 

 

Celkem 253 = 100 % 

Krátkodobé 17 Dlouhodobé 34 Odstaveno 202 

Krátkodobé 6,70 % Dlouhodobé 13,70 % Odstaveno 79,60 % 

Tab. 8 : Rozdělení zaparkovaných vozidel ve špičce 

 

 

 

 

 

5.2.5 Výpočet počtu stání 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu nebo pro řešené území se určí podle vzorce: 

 

Dle průzkumu: 

 

                                                    N = Oo * ka  + Po * ka  * kp 

 

                                                    N = 202 * 0,84  + 51 * 0,84  * 1 

 

     N = 213 míst 

 

 

Dle normy: 

 

                                                    N = Oo * ka  + Po * ka  * kp 

 

                                                    N = 558 * 0,84  + 10 * 0,84  * 1 

 

     N = 478 míst 

 

 

Kde: 

- N     je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu nebo území, 

- Oo  je základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6. ČSN 73 61 10 při stupni 

automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, 

- Po   je základní počet parkovacích stání podle čl 14.1.6. ČSN 73 61 10, 

- ka součinitel vlivu stupně automobilizace 



 

 

 

 

5.2.6  Výpočet degresními koeficienty 
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Graf  2: Výpočet degresními koeficienty 

 

 

Základní tabulka vstupních údajů růstu automobilizace pro dosazení ţádané prognózy 

Rok Počet vozidel  

(v tis/24 hod) 

Substituovaný rok 

k roku 2000 

Pomocné hodnoty 

i y x x
2
 x . y 

2003 96, 288 0 0 0 

2004 101 310 1 1 101 310 

2005 104 930 2 4 209 860 

2006 108 302 3 9 324 906 

2007 114 122 4 16 456 488 

2008 121 299 5 25 606 495 

2009   122 641 6 36 735 846 

součty Sy = 768 892 Sx = 21 Sx
2
 = 91 Sx . y = 2 434 

905 

Tab. 9 : tabulka růstu automobilizace 

 

a) stanovení koeficientů a, b 

 

n – počet sledovaných let (v tomto případě n = 7) 

 

y = a + b * x     =  y35 = a + b * x35   =  y = 109,82 + 4,5796 * 21,76   =  y35 = 208,65 

 

         1                                                    1 

a = ------  ( S yi    -  b * Sxi )         a = ------  (768 892  -  4,5796 * 21 )  =  109,827 



                     n                                                    7  

 

 

 

                    n * S xi  * yi  -  S xi  * Syi 

            b = -------------------------------- 

                      n  S xi
2
       -  (S xi)

2 

 

                    7 * 2 434 905  -  21 * 768 892                897 603 

            b = --------------------------------------  =       ---------------   =    4,5796 

                    7  * 91      -  21
2
                                       196 

 

                     

 

b) stanovení prognózy pro rok 2035 

 

n – rozdíl let mezi počátečním rokem měření a rokem prognózy 

 

     yn = a + b . xn    ; z toho vyplývá : x35  = 2035 – 2003 = 32 

 

degresní koeficient pro rok 2035 je (- 0,32 . 32); po úpravě:  x35 je   32  - 0,32 . 32 =  21,76 

(obecně: n – 0,01n . n) 

 

 

5.2.7 Výpočet přepočtového koeficientu  

 

                                             K35  = 208 650 / 122 641 = 1,701 

 

 

 

                                                    N = Oo * ka  + Po * ka  * kp 

 

                                                    N = 558 * 0,84  + 10 * 0,84  * 1 

 

     N = 478 míst 

 

 

 

5.2.8     Ponížení     

  

Autor počíta s koeficientom poníţenia 0,8  , pretoţe v dochádzkovej vzdialenosti okolo 300 

metrov z územia sa nachádzajú hromadné garáţe, a domnieva sa ţe 20% obyvateľov vlastní 

garáţ a vyuţíva túto moţnosť k parkovaniu a odstavovaniu vozidla. 

                                            

                              N = Oo * ka  + Po * ka  * kp    =  (558 . 0,84) * 0,8 + (10 . 0,84  . 1) *  0,8 

 



      N =  382 

 

 

 

5.2.9   Dosáhnuté výsledky 

 

Dle průzkumu: 

 

Bilance počtu parkovacích a odstavných stání 

 Současný stav Výhled v roce 2035 

Krátkodobé parkov 17 29 

Dlouhodobé obyvatel 34 58 

Dlouhodobé zaměst 202 344 

Celkem  253 430 

Tab. 10 : výpočet dle průzkumu 

 

Dle normy: 

 

Bilance počtu parkovacích a odstavných stání 

 Současný stav Výhled v roce 2035 

Krátkodobé parkov 9 15 

Dlouhodobé obyvatel 1 2 

Dlouhodobé zaměst 558 949 

Celkem  478 812 

Tab. 11 : výpočet dle normy 

 

 

 

Dle normy a poníţení: 

 

Bilance počtu parkovacích a odstavných stání 

 Současný stav Výhled v roce 2035 

Krátkodobé parkov 8 12 

Dlouhodobé obyvatel 1 2 

Dlouhodobé zaměst 447 759 

Celkem  382 650 

Tab. 12 : výpočet dle normy a ponížení 

 

 

 

Pro současný stav se bere objem zjištěné špičkové hodnoty v dané lokalitě. 

Pro výhledové objemy potřeby parkovacích a odstavných stání  se pouţijí hodnoty vypočtené 

dle návrhového vzorce ČSN 73 6110 doplněné nebo upravené o specifické místní poměry 

(parkování motocyklů apod.). 

 

 
 

6 NÁVRH  RIEŠENIA 



 

6.1 Úvod 

 

Riešenia tejto práce vychádzajú zo stávajúcej situácie v oblasti , ich úlohou je odstrániť 

najväčšie nedostaky a zkvalitniť ţivot obyvateľov ţijúcich v tomto území. Návrh je 

vyhotovený  v dvoch variantách, a kaţdý z nich sa zaoberá problémami hlavne so statickou 

dopravou. Ďalej navrhutím ploch pre odpočinok a vyuţitia voľného času a úpravou 

komunikácii pre motoristov a peších s braním ohľadu na ľudí s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie.   

 

6.2 Varianta „A“ 

 

6.2.1 Statická doprava   

Pre určenie počtu potrebného mnoţstva odstavných a parkovacích stání bol uskutočnený 

vypočet podľa priezkumu, ktorý je podrobnejšie uvedený v predchádzajúcej kapitole. 

Z výpočtu vyplýva ţe súčastný dopyt po parkovacích miestach je 253, a počet stávajúcich 

označených miest na parkovanie je 73. Z týchto údajov je zrejmé, ţe pre terajšie potreby 

parkovania chýba 180 odstavných a parkovacích miest. Podľa priezkumu v kombinácii 

s výpočtom s degresnými koeficientami bol stanovený výhľadový stav odstavných 

a parkovacích miest na rok 2035 na počet 430. Táto varianta rieši problém nedostatku 

odstavných a parkovacím miest prostredníctvom úpravy stávajúcich miest na teréne 

v kombinácií s parkovacím domom. 

       V tejto variante sa počíta so zachovaním súčastného stavu odstavných a parkovacích 

plôch. Návrh sa zaoberá opravou pôvodného ţivičného povrchu a nahradenie novým 

povrchom. Súčasťou opráv bude označenie plôch vodorovným a zvislým značením a podľa 

normy ČSN 736110 budú navrhnuté rozmery stání. V tomto pozemnom riešení bude na území 

vytvorených 100 stání a je potrebné na základe vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb, zaistiť aby minimálne 

6 stání spĺňalo parametre podľa tejto vyhlášky. Minimálna šírka stánia je 3,5m a dĺţka je 

rovnaká ako u ostatných.  



       Do poţadovaného stavu 430 odstavných a parkovacích stáni v riešenom území chýba ešte 

330. Aby sa zabránilo parkovaniu pozdĺţ obsluţnej komunikácie a tým aj zniţovanie jej 

prejazdného profilu, bude toto stánie zakázané dopravnými zanačkami. Chýbajúce miesta 

budú navrhnuté v inej časti. Vzhľadom na fakt, ţe územie je pomerne malé a celkové 

povrchové riešenie tohoto problému by malo na oblasť ako celok a hlavne na zeleň 

dehonestujúci vplyv , navrhujem  zvyšné miesta pre parkovanie  riešiť formou parkovacieho 

domu, ktorá je k ţivotnému prostrediu šetrnejšia a má menší vplyv na zabratie zelene. Aby sa 

vplyv na zeleň minimalizoval čo najviac , bude parkovací dom umiestnený na plochách 

určených k sušeniu prádla a ihriska. Ich stav je zanedbaný a vyuţitie nulové. 

 

6.2.2  Parkovací dom  

Parkovací dom je umiestnený v západnej časti územia na ploche určenej k sušeniu prádla a na 

ploche ihriska, ktoré bolo nutné odstrániť. Plocha  sa nachádza medzi budovami školy a 

gymnázia, a obytnými budovami. Dom spĺňa poţiadavku na čo najbliţšie umiestnenie 

k obyvateľom. Vjazd a výjazd z objektu sú napojené na súčastné komunikácie.  

       Pôdorysný tvar objektu je zloţený z dvoch obdĺţnikov, ktoré vytvárajú tvar “L“ 

s pridruţenou časťou při vstupe, kde sú umiestnené schodisko a výťah. Objekt je umiestnený 

svojou dlhšou stranou pozdĺţ obsluţnej komunikácie a zapadá tak do architektonického a 

geometrického členenia budov v území. Konštrukcia stavby bude navrhnutá zo ţelezobetonu 

a prefabrikovaných dielcov. Ţelezobetónové desky budú umiestnené na stĺpoch.  

       Dĺţka budovy je 80,1 metrov a jej šírka v širšej časti je 53,8 metra. Budova je 

štvorposchodová  s celkovou výškou 8,9 metra a hĺbkou 4,8 metra.  

       Celková kapacita parkovacieho domu je 348 miest a z toho 10 miest spĺňa poţiadavky 

podľa vyhlášky číslo 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívaní staveb.  

Do objektu je zaústený jeden vjazd a výjazd, ktorý je napojený na stávajúcu komunikáciu. 

Širka vstupných dverí je 4,6 metra. Vrata sú dvoje a jedni slúţia pre vjazd a druhé pre výjazd 

vozidiel. Ich otváranie je navrhnuté ako automatické, elektronicky riadené a vstup do objektu 

je umoţnený iba osobám vlastniacim čipovú kartu. Týmto sa má zabrániť vstupu do objektu 



nepovolaným osobám. Pri vstupe a výstupe z garáţe, je umiestnené čítacie zariadenie pre 

čipové karty a umoţnuje pohodlné otváranie dverí z osobných automobilov.  

       Samotné parkovanie v budove je riešené na šikmých rampách, ktoré majú sklon 6%. 

Týmto sa zniţili nároky na rozmery rámp pre prekonanie výškového rozdielu, ako je to u 

klasických objektov a ušetrené miesto sa vyuţilo k vytvoreniu ďalšch miest pre parkovanie. 

Pohyb vozidiel po objekte je umoţnený prostredníctvom obojsmernej komunikácie šírky 6 m. 

Na tieto komunikácie sú kolmo umiestnené parkovacie stánia o širke 2,5m a dĺţke 5,5m. v Na 

jednej šikmej rampe sa nachádza 42 parkovacích miest. V garáţi je umiestnených 6 takýchto 

rámp. Okrem parkovania na šimkmých rampách, je v objekte zariadené aj  parkovanie na 

rovnej ploche, ktorá hlavne slúţi pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientacie. 

Rovná plocha určená pre osoby s obmedzením má kapacitu 17 parkovacích miest a ďalšie dve 

poschodia s vodorovnými plochami k stániu majú kapacitu kaţdá po 24 miest.   Podjazdná 

výška v objekte je 2,6m.  

       Vstup do priestorov garáţe je moţný okrem veľkých vstupných dverí, ktoré sú určené 

prednostne vjazdu a výjazdu vozidiel  taktieţ prostredníctvom dvoch vchodov pre peších, 

ktoré sú umiestnené na oboch stranách objektu. Tieto vchody sú takisto zabezpečené proti 

vniknutiu nepovolaných osôb a vstúpiť cez ne do objektu môţe len osoba vlastniaca čipovú 

kartu. Pohyb medzi poschodiami umoţnujú 2 výťahy, ktoré sa nachádzajú pri vchodoch , a 

tieţ schodiská. Výťahy spĺňajú poţiadavky podľa vyhlášky číslo 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb. V budove je situovaná 

jedna technická miestnosť, kde je riešená problematika elektriny      v objekte, 

zabezpečovacieho systému, vzduchotechniky a vody. 

       Dôleţité je zabezpečenie vetrania v objekte, ktoré je zabezpečené kombináciou 

samovolnej ventilácie so vzduchotechnikou. Garáţ je navrhnutá ako čiastočne otvorená 

konštrukcia bez okien, ktorá umoţní samovolnú ventiláciu nadzemných poschodí. Podzemné 

poschodia, ktoré nie je moţné odvetrať samovolne, sú odvetrávané pomocou 

vzduchotechniky, ktorá sa tiahne stredom objektu od najniţšieho poschodia aţ po strop. 

Budova je osvetlená stropnými svietidlami s úspornými ţiarivkami a svetlo sa automaticky 

zapína pri vstupe do objektu.  

       Zráţková voda je odvodnená do stávajúcej kanalizácie v území, ktorou sú odvodnené aj 

parkovacie plochy na povrchu.  



       Zavedenie vody do objektu sa týka len technickej miestnosti. Z poţiarnej bezpečnosti sú 

umiestnené hasiace prístroje na jednotlivých stĺpoch a v objekte je nainštalované suché 

poţiarne vedenie pre prípad veľkého poţiaru.    

 

6.2.3  Komunikácie pre peších 

Komunikácie pre peších v území z väčšej časti vyhovujú spôsobom svojho vedenia ku 

strategickým bodom (ako sú zastávky, odpadkové koše, občianska vybavenosť), ale potýkajú 

sa s problémom stárnutia povrchu a majú nevyhovujúci stav pre postihnuté osoby.  

       V území budú vytvorené nové chodníky pri  prístupoch do parkovacích objektov a 

k plochám slúţiacim  k oddychu a rekreácii, a ešte v miestach, kde sú vyšliapané cestičky cez 

zeleň, ktoré skracujú a zjednodušujú prístup obyvateľov k dôleţitým miestam. Touto 

dostavbou chodníkov, by sa mal zaručiť pohodlný pohyb obyvateľov k cieľom a zamedziť tak 

vznikaniu nových cestičiek vedených cez zelene plochy. 

       Nové chodníky budú navrhnuté v širke dvoch metrov, a budú spĺňať podmienky podľa 

vyhlášky číslo 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívaní staveb.  

       U pôvodných komunikácii so ţivičným povrchom , bude tento povrch odstranený a 

nahradený novým zo zámkovej dlaţby, medzi ktorého výhody patrí dlhá ţivotnosť a ľahká 

rozoberateľnosť pri poruchách.  

       Všetky komunikácie pre peších budú odvodnené na zelené plochy. Pri kríţení 

komunikácii pre peších s vozovkou bude výškový rozdiel chodníku upravený, aby nebol väčší 

ako 20mm. A v miestach kríţenia budú vybavené sigálnym a varovným pásom. Prechody cez 

motoristické komunikácie sú vyznačené prechodom pre chodcov.  

 

6.2.4 Komunikácie motoristické 

Táto varianta predpokladá zachovanie vedenia stávajúcich lomunikácii. Počíta sa 

s vybudovaním príjazdovej komunikácie k parkovaciemu domu. Šírka komunikácie je 7 

metrov a spĺňa poţiadavky pre bezpečný prejazd.  



       Pozdĺţ komunikácie sú umiestnené dopravné zákazové značky, a tým sa zabezpečí 

zlepšenie prejazdnosti a bezbečný prejazd vozidiel záchraného zboru, sanitiek a dopravnej 

obsluhy. Výššia bezpečnosť provozu je zabezpečená prostredníctvom zníţenia rýchlosti na 30 

km/h. Toto zníţenie má viesť aj väčšej bezpečnosti obyvateľov v území. Stávajúce 

komunikácie sú v zachovalom stave a v návrhu sa nepočíta s ich výmenou alebo 

rekonštruciou.   

 

6.2.5 Zelené plochy 

V návrhu sa počíta s ponechaním stávajúcej zelene, ktorá je v dobrom stave a spĺňa svoje 

poslanie na vytváranie príjemného prostredia pre obyvateľov. Pri výstavbe parkovacieho 

domu bolo nutné stávajúcu zeleň z miesta stavby odstrániť. Avšak táto zeleň je nahradená, a 

okolo  parkovacieho domu je navrhnutá nová, ktorá lemuje garáţový dom po obvode a 

prispieva  k odhlučneniu objektu a zabraňuje šíreniu výfukových plynov. V celom území je 

navrhnutá výsadba nových stromov a kríkov a na zelených plochách trávnatý výsev. Výsadba 

nových stromov je prevaţne situovaná popri komunikáciach , pozdĺţ  parkovisiek a taktieţ 

v okolí detských ihrísk a v miestach určených k oddychu a rekreácii.  

       Ku všetkým trávnatým plochám a k drevinám je umoţnený prístup mechanízácii 

z dôvodu údrţby. Zeleň bude pravidelne ošetrovaná.   

 

6.2.6 Detské ihriská a športoviská  

V území sa nachádza jedno asfaltové ihrisko, ktoré bolo odstránené z dôvodu výstavby 

parkovacieho objektu, a nenachádza sa tu ţiadne ihrisko pre deti. Z tohoto dôvodu bolo nutné 

navrhnutie nových. Tieto ihriská sú navrhnuté do miest, kde je minimálne riziko ohrozenia 

detí dopravou. Plochy sú umiestnené v strede obytnej zástavby a je na ne dobrý pohľad 

s okolitých domov. Plocha detského ihriska je oplotená plotom, aby sa zabránilo prístupu 

psov do objektu. V tomto objekte je umiestené mnoţstvo herných prvkov určených pre deti 

rôznych vekových kategórií. Okolo detského ihriska sú umiestnené lavičky , ktoré slúţia ako 

odpočinkové miesta pre rodičov hrajúcich sa detí. Vstup na ihrisko je umoţnený 

z komunikacii pre peších, z troch strán, a tak je zaistený pohodlný prístup z kaţdej časti 



územia. Pri lavičkách na detskom ihrisku, ako aj v celom riešenom území, sú umiestnené 

odpadkové koše, ktoré majú zabezpečiť udrţanie čistoty v území.  

       Vedľa detského ihriska je taktieţ navrhnuté aj viacúčelové ihrisko pre mládeţ a 

dospelých. Toto ihrisko je tvorené umelým povchom  a poskytuje moţnosť športovania 

jednotlivcom a aj kolektívom.  

 

6.3 Varianta „B“ 

 

6.3.1 Statická doprava 

V druhej variante sa takisto ako v prvej počíta so zachovaním súčastného stavu odstavných 

a parkovacích plôch. Návrh sa taktieţ zaoberá opravou pôvodného ţivičného povrchu 

a náhradou novým povrchom. Súčasťou opráv je označenie plôch vodorovným a zvislým 

značením a podľa normy ČSN 736110 by mali byť navrhnuté rozmery stání. V tomto 

pozemnom riešení je na území vytvorených 60 stání . Aby bol splnený poţadovaný počet na 

odstavné a parkovacie plochy v celom území čo je 430 miest, zvyšné chýbajúce miesta sú 

riešené pod povrchom. Podpovrchové riešenie neumoţňuje parkovanie osobám 

handicapovaným, a  na základe vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb, je potrebné zaistiť aby minimálne 10 stání 

spĺňalo parametre podľa tejto vyhlášky. Tieto miesta sú situované na porvchu zahrnuté v 60 

stániach ktoré sú zrenovované.  Minimálna šírka stánia je 3,5m a dĺţka je rovnaká ako u 

ostatných. 

       Podobne ako v prvom riešení , zabránenie parkovaniu pozdĺţ obsluţnej komunikácie je 

riešené prostredníctvom  zákazových  dopravných zanačiek. So zreteľom na celkovu velkosť 

územia, aj táto varianta je zameraná najmä na úsporu povrchového miesta a zelene. Preto 

problém s odstavnými a parkovacími plochami je riešený podpovrchovou formou,  ktorá je 

taktieţ k ţivotnému prostrediu šetrná a zaberá minimum zelene.  

 

 



6.3.2  Podpovrchové riešenie 

Systémy Trevipark 

Trevipark ponúka cenovo najprijateľnejšie riešenie plne automatických pod alebo 

nadzemných parkovacích systémov bez obsluhy obzvlášť vhodné pre malé plochy v mestskej 

zástavbe, kde je nedostatok miesta. Neviditeľné vysokokapacitné parkovacie plochy sú rýchle 

a efektívne s nízkymi nákladmi na údrţbu a prevádzku. Návrh sa dá prispôsobiť 

s minimálnymi zásahmi do prostredia. Parkovací systém je plne počítačovo ovládaný z vnútra 

sila a nevyţaduje ţiadnu stálu obsluhu alebo dozor a je plne prispôsobený Európskym 

bezpečnostným štandardom podľa normy ISO 9001/2. 

 Vodič a pasaţieri vystúpia z auta a nechávajú ho na vstupnej platforme s vypnutým 

motorom, čím sa zniţujú emisie. 

 Nie sú potrebné ţiadne rampy ani príjazdové cesty. 

 Autá sú automaticky zaparkované, bez toho, aby niekto vstupoval do vozového parku. 

 Auto je vrátené na odchodovú platformu otočené správnym smerom, pripravené na 

odchod. 

 Hneď ako sú autá zaparkované, sú chránené proti krádeţi, vandalizmu, alebo 

poškodeniu. 

 Pomoc je dostupná pomocou telefonického spojenia. 

 Kontrolné centrum obsluhované správcovskou spoločnosťou, alebo vyškolenými 

vnútornými zamestnancami, monitoruje vozový park pomocou CCTV. 

 V prípade potreby je moţné z riadiaceho centra zablokovať centrálny počítač kaţdého 

systému. Jedno riadiace centrum môţe ovládať mnoho nezávislých systémov. 

 Parkovacia doba a doba výberu je identická a v priemere sa pohybuje okolo 50s na 

auto. 

 Tarifné poplatky môţu byť zaplatené hotovosťou, platobnými alebo jednoúčelovými 

kartami. 



 Systém je úplne bezpečný pretoţe všetko dôleţité príslušenstvo a výstroj sú 

zabezpečené záloţným zariadením a počítačovo monitorované 24 hodín denne, 7dní 

v týţdni. 

 

 

Obr. 6 : Pohľad na štandardné silo, umiestnené v zástavbe. 

        



Štandardné silo môţe uskladniť maximálne 108 áut a jeho rozloha na povrchu je 441 m
2
, 

napr. 21m x 21m, po dokončení výstavby parkovacieho systému je moţné nad ním ďalej 

stavať s tým, ţe parkovací systém môţe slúţiť ako súčasť základov. Výstavba štandardného 

systému Trevipark trvá od 5 do 6 mesiacov v závislosti od stavu staveniska a od prístupu 

k zariadeniu. Vstupné a výstupné platformy bývajú obvykle oddelené, ale pri nedostatku 

miesta sa dajú skombinovať. Počítačový systém zabezpečuje parkovanie áut na najbliţšom 

voľnom mieste. Treviparky môţu byť ľubovoľne upravené podľa špecifických plôch. [10] 

       Do riešeného územia sú umiestnené takéto 4 podzemné parkovacie systémy, kaţdý 

s kapacitou 108 áut (9 poschodí po 12 áut),  ktoré vytvárajú dokopy 432 odstavných 

a parkovacích miest.  

       Prvý objekt je situovaný hneď pri vstupe do oblasti, čím sa čiastočne odľahčí doprava 

v území. Príjazd a výjazd z objektu je napojený na stávajúcu obsluţnú komunikáciu. Tento 

objekt bude prevaţne slúţiť obyvateľom ţijúcich na začiatku územia.  

       Ďalšie dve garáţe sú umiestnené pri sebe  v strednej časti územia. Obe s kapacitou po 108 

miest umoţnujú parkovanie obyvateľom osemposchodových domov. Prístupy k týmto 

objektom sú taktieţ umoţnené zo stávajúcej obsluţnej komunikácie.  

       Posledný štvrtý systém je umiestnený na konci prístupovej cesty do oblasti. Je 

lokalizovaný medzi výškovými trinásťposchodovými panelákmi a prednostne poskytuje 

parkovacie sluţby obyvateľom týchto domov. 

       Zrekonštruované povrchové miesta v kombinácií s podpovrchovým riešením, poskytujú 

celkovo 492 odstavných a parkovacích stání a bezproblémov spĺňajú poţadovaný počet miest 

pre toto územie podľa priezkumu čo je 430 miest.  

 

6.3.3   Komunikácie pre peších 

Komunikácie pre peších v území z väčšej časti vyhovujú spôsobom svojho vedenia ku 

strategickým bodom (ako sú zastávky, odpadkové koše, občianska vybavenosť), ale potýkajú 

sa s problémom stárnutia povrchu a majú nevyhovujúci stav pre postihnuté osoby.  

       Tak ako aj v prvej variante v území sú vytvorené nové chodníky pri  prístupoch do 

novonavrhnutých  parkovacích objektov a k plochám slúţiacim  k oddychu a rekreácii.  



       Nové chodníky sú navrhnuté v šírke dvoch metrov, a spĺňajú podmienky podľa vyhlášky 

číslo 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové 

uţívaní staveb.  

       Rovnako aj v tejto variante u pôvodných komunikácii so ţivičným povrchom , je tento 

povrch odstranený a nahradený novým zo zámkovej dlaţby. Všetky komunikácie pre peších 

sú odvodnené smerom na zelené plochy.  

       Prechody cez motoristické komunikácie sú vyznačené prechodom pre chodcov.   

 

6.3.4 Komunikácie motoristické 

Táto varianta predpokladá zachovanie vedenia stávajúcich komunikácii. Počíta sa 

s vybudovaním príjazdových komunikácií k parkovacím objektom a ich napojením na 

stávajúcu obsluţnú komunikáciu.  

       Pozdĺţ komunikácie budú umiestnené dopravné zákazové značky, a tým sa zabezpečí 

zlepšenie prejazdnosti a bezbečný prejazd vozidiel záchraného zboru, sanitiek a dopravnej 

obsluhy. Stávajúce komunikácie sú v zachovalom stave a ani v tomto návrhu sa nepočíta s ich 

výmenou alebo rekonštruciou.     

 

6.3.5 Zelené plochy 

V tejto variante je počítané s ponechaním stávajúcej zelene, ktorá je v dobrom stave. Ale pri 

výstavbe podzemných parkovacích objektorv bolo nutné čiastočne pôvodnú zeleň odstrániť a 

to hlavne v miestach stavby.  Samozrejme táto zeleň je nahradená, a v celom území je 

navrhnutá výsadba nových stromov a kríkov a na zelených plochách výsev trávy. Výsadba 

nových stromov je prevaţne situovaná popri komunikáciach , pozdĺţ  parkovisiek a taktieţ 

v okolí detských ihrísk a na miestach určených k oddychu a rekreácii.  

 

 

 



6.3.6 Detské ihriská a športoviská  

V území sa nachádza jedno asfaltové ihrisko a nenachádza sa tu ţiadne ihrisko pre deti. 

Stávajúce asfaltové ihrisko bolo zbúrané a na jeho mieste je vytvorená nová, moderná 

viacúčelová plocha na ktorej je umoţnené športovať jednotlivcom a kolektívom. Vedľa neho 

je situované aj detské ihrisko ktoré je oplotené plotom, z dôvodu zabránenia prístupu psov. Na 

tomto ihrisku je umiestené mnoţstvo herných prvkov určených pre deti rôznych vekových 

kategórií. Okolo ihriska sú umiestnené lavičky , ktoré slúţia pre odpočinok rodičov hrajúcich 

sa detí. Vstup na ihrisko je umoţnený z komunikacii pre peších. Pri lavičkách na detskom 

ihrisku, ako aj v celom riešenom území, sú umiestnené odpadkové koše, ktoré majú 

zabezpečiť udrţanie čistoty v území.  

 

 

 

Obr. 7 : Viacúčelové ihrisko od spoločnosti Scansis slovakia s.r.o.  

 

 

 

 



7  EKONOMICKÉ  ZHODNOTENIE  RIEŠENÍ 

 

K ekonomickému zhodnoteniu boli pouţité rozpočtové a cenové ukazatele 2009. V tabuľkách 

sú uvedené názvy úkonov, merné jednotky, mnoţstva, jednotkové ceny a celkové ceny 

úkonov, ktoré boli uskutočnené v rámci tejto práce. Prepočt tejto práce je urobený zvlášť pre 

obe varianty.   

 

STAVEBNÁ ČASŤ 

 POLOŢKA 

 

MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Likvidácia stromov     ks     30 250 7 500 

Zatrávnenie     m2     500 50 25 000 

Výsadzba stromov     ks     20 500 10 000 

Výsadzba kríkov     ks     50  200 10 000 

Úrovňová parkovacia 

plocha 

    m2     1642 1636 2 686 312 

Parkovací  dom     m3     41835 2630 110 026 050 

Búranie ihriska     m2     485 350 169 750 

Detské ihriská     ks     3 - 360 000 

Viacúčelové ihrisko     ks     1 - 2 000 000 

Odpadkové koše     ks     10 1800 18 000 

Lavičky     ks     20 3000 60 000 

Elektrické vedenie     m     90 1350 121 500 

Kanalizačná prípojka     m     40 4287 171 480 

Príjazdové komunikácie     m2     128 1200 153 600 

Chodníky     m2     6140 779 4 783 060 

 

CELKOM 

    

120 602 252 

 

 

 

Projektové a inţinierske 

práce  3% 

   3 618 067 

NUS   8%   

 

   9 648 180 

Rezerva  5% 

 

   6 030 113 

 

CELKOVÁ CENA  

    

139 898 632 

Tab. 13 : ekonomické zhodnotenie varianta A 

 

 

 



 

STAVEBNÁ ČASŤ 

 POLOŢKA 

 

MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Likvidácia stromov     ks     30 250 7 500 

Zatrávnenie     m2     500 50 25 000 

Výsadzba stromov     ks     30 500 15 000 

Výsadzba kríkov     ks     50  200 10 000 

Úrovňová parkovacia 

plocha 

    m2     1642 1636 2 686 312 

Parkovací  dom  - 1ks     m3     10530 3500 36 855 000 

Búranie ihriska     m2     485 350 169 750 

Detské ihriská     ks     3 - 360 000 

Viacúčelové ihrisko     ks     1 - 2 000 000 

Odpadkové koše     ks     10 1800 18 000 

Lavičky     ks     20 3000 60 000 

Elektrické vedenie     m     200 1350 270 000 

Príjazdové komunikácie     m2     190 1200 228 000 

Chodníky     m2     6250 779 4 783 060 

Parkovací  dom  - 4ks    147 420 000 

 

CELKOM 

    

158 051 822 

 

 

 

Projektové a inţinierske 

práce  3% 

   4 741 554 

NUS   8%   

 

   12 644 145 

Rezerva  5% 

 

   7 902 591 

 

CELKOVÁ CENA  

    

183 340 112 

Tab. 14 : ekonomické zhodnotenie varianta B 

 

Z ekonomického prepočtu jasne vyplýva, ţe druhá varianta je ekonomicky náročnejšia ako 

prvá. Ale vzhľadom k tomu, ţe v druhej variante je riešenie odstavných a parkovacích stání 

zloţené zo štyroch objektov, ktoré sú na sebe nezávislé, môţe táto varianta byť v konečnom 

dôsledku prijateľnejšou po finančnej stránke ako prvá. Výstavba dvoch zo štyroch objekto 

vyrieši súčasný problém s parkovaním, a za určitú dobu, ak to bude nutné, sa dostavajú ďalšie 

dva.  Tento spôsob riešenia by bol prijateľnejši z hľadiska investora, čo bude asi mesto 

v tomto prípade, a tak aj z pohľadu obyvateľov záujmovej oblasti.  

 



8  ZÁVER 

 

Cieľom Bakalárskej práce bolo vyriešiť problematiku so stastickou dopravou a zrevitalizovať 

územie medzi ulicou Výškovickou a gymnázioum na ulici Volgogradskej v Ostrave – 

Zábřehu. Hlavný problém so statickou dopravou bol nedostatočný počet odstavných a 

parkovacích stáni. Vzhľadom na veľkosť územia je skoro kaţdé riešenie problematické a 

vţdy sa musí počítať so stratou z niektorých kladných vlastností územia. Najčastejšie to býva 

na úkor zelene. Tento problém je riešený v dvoch variantách.  

       Ďalej boli uskutočnené zmeny v komunikáciach pre peších, hlavne výmena ich 

zastaralých povrchov a čiastočne aj zmeny vo vedení.  Úlohou tieţ bolo navrhnúť plochy 

k relaxácií a odpočinku obyvateľov, navrhnúť športoviská a vhodne zakombinovať do územia 

ihriská pre deti.  

       Prvá varianta rieši problém s nedostatkom odstavných a parkovacích stání 

prostredníctvom návrhu parkovacieho domu, ktorý je umiestnený na voľnej zelenej ploche 

medzi budovami gymnázia a obsluţnou komunikáciou, ktorá vedie cez územie. Je navrhnutý 

na miestatch, kde boli plochy pre šušenie prádla a asfaltové ihrisko, ktoré boli vzhľadom 

k svojmu stavu nevyúţivané. Výhoda parkovacieho domu spočíva v tom, ţe na pomerne 

malej ploche je situovaný veľký počet parkovacích miest, čo znamená odľahčenie ostatných 

voľných plôch od vybudovania nových miest. Parkovací dom zabezpečí bezpečné a chránené 

odstavovanie vozidiel obyvateľov.  

       Druhá varianta rieši tento problém s nedostatkom odstavných a parkovacích stání 

podpovrchovou formou. Chýbajúce miesta sú umiestnené pod povrchom čím sa oproti prvej 

variante ešte výraznejšie zníţi zabratie zelene na povrchu čo má na územie pozitívny vplyv a 

voľné plochy sa vyuţili k iným účelom.  

       V oboch variantách bola hlavne splnená poţiadavka na vytvorenie dostatočného počtu 

odstavných a parkovacích stání a taktieţ sa podarilo zaistiť zvýšenie prejazdového profilu 

stávajúcej  obsluţnej komunikácie, čo bolo dosiahnuté obmedzením parkovania po stranách 

ulice prostredníctvom dopravných obmedzení a zákazových značiek.  

       V oboch variantách je počítane s návrhom parkovacích miest pre osoby so sníţenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a sú riešené v súlade s vyhláškou č.398/2009 Sb.  V prvej 



variante sú tieto miesta navrhnuté v parkovacom dome a takisto aj  na povrchu avšak v druhej 

z dúvodu ţe automatický parkovací objekt sa nezaoberá touto problematikou, tieto miesta sú 

navrhnuté na povrchu.  

       Obe varianty sa zaoberajú aj úpravou komunikácií pre peších. Ich stávajúci stav bol uţ 

nevyhovujúci a v oboch riešeniach je navrhnutá ich renovácia a ţivičný povrch nahradený 

zámkovou dlaţbou. Okrem renovácie boli taktieţ navrhnuté aj nové chodníky, a to hlavne 

z dôvodu umoţnenia prístupu k novonavrhnutým parkovacím objektom. Časť nových 

chodníkov bola vytvorená na miestach, kde boli vyšliapané cestičky na zelených plochách, a 

tým sa zefektívnili vedenia prirodzených peších trás k cieľovým bodom. Všetky komunikácie 

pre peších v oboch variantách sú riešené v súlade s vyhláškou  číslo 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb.  

       Súčasťou riešenia práce bol tieţ v oboch variantách návrh a úprava zelene. Tieto varianty 

v sebe zahŕňajú výsadbu novej zelene a úpravu stávajúcej a tým prispievajú ku skvalitneniu 

ţivota obyvateľov ţijúcich v tejto oblasti. 

       V rámci revitalizácie územia sú v oboch variantách riešenia začlenené návrhy obnovy a 

výstavbu detských, viacúčelových ihrísk a oddychových plôch, čo taktieţ výrazne prispeje ku 

spohodlneniu ţivota obyvateľov.  

       Po prehodnotení oboch variánt, podľa autora sa javí vhodnejšie riešenie pre toto územie 

varianta prvá. Výstavba  klasického parkovacieho domu pred automatickými objektami. Toto 

riešenie by malo byť lepšie z hľadiska uţívania, prevádzkových nákladov  a hlavne 

z ekonomického pohľadu.    
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