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ANOTACE : 

 

Regenerace dopravního prostoru místních komunikací lokality v Klimkovicích, práce je 

vyhotovena v počtu 36 stran textu a 11 stran příloh.   

Hlavním záměrem vytvoření této bakalářské práce bylo navržení zklidnění dopravy v obci, 

využití prostoru získaného změnou řízení dopravy. Návrh obsahuje řešení šířkového 

uspořádání komunikací, umístění zklidňujících prvků v lokalitě, vytvoření parkovacích 

stání a návrh úprav zeleně. Práce je vyhotovena ve dvou možných variantách, přičemž 

jedna z nich je řešena podrobně. Tato varianta je navržena jako zklidnění dopravy pomocí 

zóny 30 a patřičnou úpravou dopravního prostoru. Studie obsahuje i hrubý propočet 

nákladů navrhovaného řešení. 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh regenerace dopravního prostru místních obslužných 

komunikací, zajišťujících obsluhu ve městě Klimkovice, zklidnit dopravu a navrhnout 

prvky pro zlepšení bydlení v oblasti. 

 

 

 

ANNOTATION : 

 

Regeneration of traffic precinct on local roads situated in Klimkovice, this labor is given in 

number 36 as regards text plus 8 as regards enclosures.                     

The main purpose of this Bachelor work was the suggestion of pacification in transport in 

municipality, use of space gained change traffic control. Proposal includes solving with 

disposition communication, placing sober down elements in locality, creation of parking 

places and proposal adjustments green vegetation. Work is given double possible variants, 

whereas one of them is buckthorn in detail. This variant is designed like pacification 

transport by the thanks to zone 30 and appropriate machinery adjustment traffic precinct. 

Study includes also raw calculation of the costs of the suggested   resolution. 

Aim those work was to create the proposal of the regeneration  of the activation traffic set 

out local service communication, handling attendance in town Klimkovice, sober down 

transport and suggest elements for improvement living in the area. 
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1. Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodné řešení regenerace dopravního prostoru 

místních obslužných komunikací, zajišťujících obsluhu vymezeného území ve městě 

Klimkovice. Návrh obsahuje řešení šířkového uspořádání komunikací, umístění 

zklidňujících prvků, vytvoření parkovacích stání, návrh úprav zeleně a rozmístění 

mobiliáře. Pomocí stavebních úprav a s aplikací dopravního značení je navržen režim 

dopravy v lokalitě. Za tímto účelem byl proveden průzkum řešené lokality, rozbor 

problematiky současné dopravní situace a byly zjištěny potřeby pro rozvoj městské 

lokality. Návrh řešení je vypracován ve dvou variantách. Výchozími podklady pro 

zpracování návrhu byl územní plán obce, katastrální mapa obce, plán inženýrských sítí, 

orotofotomapa obce, fotodokumentace řešeného území. Součástí práce bude propočet 

nákladů navrhovaného řešení. 
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2. Stručná rekapitulace teoretických východisek 

 

Řešení bakalářské práce je provedeno formou urbanistické studie. Zákon č. 50/1976 Sb, o 

územním plánování udává, že urbanistické studie společně s uzemním generelem, územní 

prognózou a územně technickými podklady tvoří tzv. územně plánovací podklady, které 

slouží zejména pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace a není – li tato 

dokumentace zpracována pro územní rozhodování a dosledování vývoje a vyhodnocování 

stavu a možností rozvoje území. Stavební zákon také říká, že urbanistická studie řeší 

územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. 

 Konkrétní rozsahovou podobu urbanistické studie řeší vyhláška č. 135/2001 Sb. o 

územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, kde v §4 odstavec 1 je 

urbanistická studie blíže specifikována jako forma územně plánovacího podkladu, který se 

zpracovává zpravidla území pro vymezené území s ohledem na její využití. Používá se 

zejména pro získání variantních nebo alternativních řešení vybraných problémů v území, 

přičemž v druhém odstavci je uvedeno, že obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví 

v jejím zadání. 
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3. Charakteristika obce 

 

3.1 Historie obce 

 

Klimkovice byly původně osadou s tvrzí, jež dostala své jméno patrně po svém zakladateli 

Klementu, lidově zvaném Klimek. Nejstarší historie Klimkovic je spojena s rodem pánů z 

Kravař, kteří v druhé polovině 14. století vlastnili také panství fulnecké a bílovecké. Z nich 

Beneš I. z Kravař, pravděpodobný zakladatel Klimkovic (1380 - 1398) a zároveň královský 

komorník a oblíbenec krále Václava IV., povýšil po roce 1383 Klimkovice na město a 

vymohl pro něj i městský znak.  

Město Klimkovice udržuje partnerské vztahy i s městy z jiných států. Jedná se o 

město Ilava ze Slovenska a město Mikolów z Polska. 

 

3.2 Širší vztahy obce 

 

3.2.1 Základní charakteristika obce 

Klimkovice jsou obec s rozšířenou působností. Klimkovice jsou středně velká obec se 

4000 obyvateli, leží ve Slezsku v předhůří Nízkého Jeseníku asi 7 km západním směrem 

od Ostravy. Rozkládají se přibližně na 49° 47´ severní šířky a 18° 08´ východní délky. 

Rozloha katastru města je 1 423 ha. Obec má čtyři městské části: Klimkovice, 

Václavovice, Josefovice a Hýlov. Nejvyšší místo obce je vrch Mezihoří (382 m n. m.) a 

nejnižší místo je při odtoku potoka Polančice (238 m n. m). Výškový rozdíl je 142 m, což 

svědčí o značné a zajímavé členitosti terénu. 

 V území je postavena v největší míře rodinná zástavba, převážně dvougeneračních 

domů, které mají různé druhy šikmých střech. V obci se vyskytuje i paneláková bytová 

zástavba, jsou to čtyřpatrové budovy, které v nedávné minulosti doplněny šikmou střechou 

a tak vznikly v domech podkrovní byty. V současné době se nejvíce rozšiřuje výstavba 

dvoupodlažních řadových domů s garáží, které mají menší zahrádky.  

Na okraji Klimkovic se nachází lázeňský areál Sanatoria Klimkovice, který se 

rozkládá v lesnaté krajině, v krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd. 

Vyhledáván je lázeňskými hosty především pro léčebné koupele ve zdejší unikátní 

jodobromové vodě, tzv."solance", která má všestranné léčivé účinky na lidský organismus. 
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3.2.2 Územní plán obce 

Současný územní plán byl schválen v roce 2001 zastupitelstvem města Klimkovice. 

Vyhotovila jej Urbanistická společnost, pod vedením ing. arch. Ludmily Konečné. Tato 

společnost se zabývá urbanismem, územním plánováním a ekologií. Sídlo má na ul. 

Výstavní 9, 70900 Ostrava. Od té doby územní plán dostál několika změn. Poslední změna 

byla schválena 17. 6. 2009.  

Obec je rozsáhlá a tak každý oddíl byl zakreslen do čtyř map. Územní plán obsahuje 

v grafické části tyto mapy:  

Hlavní výkres, Regulativy, Funkční využití, Doprava, Technické vybavení území, Vodní 

hospodářství, Energotechnika, spoje, Veřejněprospěšné stavby, Zábor půdy, Širší vztahy, 

Koncepce zeleně. Územní plán není zpracován digitálně, město nemá zatím na digitalizaci 

finanční prostředky.  

 

 

3.2.3 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel zaznamenaný k 31. 12. 2008 byl 4 037 obyvatel. Z tabulky 1, zjistíme, 

kolik mají obyvatel jednotlivé městské části obce, že nejvíce je zalidněná městská část 

Klimkovice. Z grafu 1 je vidět, že počet obyvatel neustále plynulou řadou narůstá. 

V současné době se zvýšil počet obyvatel díky rozvoji města a nové zástavbě rodinných a 

Obr. 1 Územní plán města (vlastní foto) 
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řadových domů. Klimkovice jsou malé lázeňské, klidné město, které láká lidi k bydlení 

z okolních větších měst. 

 

Městská část Počet obyvatel 

Městská část Klimkovice 3.284 

Městská část Josefovice 283 

Městská část Hýlov 181 

Městská část Václavovice 289 
 

Tabulka 1 Počet obyvatel na jednotlivé městské částí (www.mesto –klimkovice.cz) 

 

graf 1 Vývoj počtu obyvatel (www.mesto-klimkovice.cz) 

3.2.4  Vodní prvky 

Vodstvo na celém území katastru Klimkovice patří do povodí řeky Polančice, která je 

levým přítokem řeky Odry. Pro vodní poměry řeky Odry nemá Polančice velký význam. 

Zlou tvář ukazuje jen při průtržích mračen, kdy vody z poměrně velkého a málo lesnatého 

území způsobují velké povodně. Na území Klimkovic je osm rybníků, které mají spíše 

význam vyrovnávací než hospodářský a k chovu ryb se užívají málo. 

Podél místních toků vybíhají z Poodří enklávy lužních lesů s typickým, avšak 

značně ochuzeným bylinným patrem. Z původních porostů se moc nezachovalo. Staletí 

intenzívního hospodaření poznamenalo jak lesy, tak louky. 

 

3.2.5  Městská zeleň 

Jižně od zámku a kostela je dnes z původní zámecké zahrady vybudován nádherný 

městský park Petra Bezruče. Je v něm hodně vzácných cizokrajných stromů, dřevin, keřů a 
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různých rostlin. V parku jsou též dva rybníky.  Je to pěkné místo pro oddech, konají se zde 

mnohé kulturní akce. 

 

3.3  Občanská a technická vybavenost 

 

3.3.1 Občanská vybavenost 

V obci jsou dvě mateřské školy a jedna základní škola, do níž přicházejí od 5. tříd i děti 

„přespolní“ ze Zbyslavic, Olbramic i Vřesiny, Základní umělecká škola, Střední škola 

speciální pro učební obory zahradník a cukrář, jeden dům s pečovatelskou službou pro 

seniory, kino a městské muzeum.  Dále zdravotní středisko s lékaři všeobecnými i 

některými odbornými ambulancemi. Další kulturní vyžití je obyvatelům města umožněno v 

nedalekých sanatoriích. 

Obchodní síť obsahuje vybavení základními prodejními jednotkami, větší nákupní 

centra v obci nejsou. 

 

3.3.2 Obytná zástavba 

V území se nachází v převážné míře rodinná zástavba, zejména samostatně stojících 

dvougeneračních domů, které mají různé druhy šikmých, ale i plochých střech. V obci se 

vyskytuje i panelová bytová zástavba, jsou to čtyřpatrové budovy, které byly v nedávné 

minulosti doplněny šikmou střechou, pod níž vznikly podkrovní byty. V současné době se 

nejvíce rozšiřuje výstavba dvoupodlažních řadových domů s garáží a s malými 

zahrádkami. 

 Větší část výstavby města vznikla v šedesátých létech minulého století. Na 

domech je možno vidět, v kterých létech byly postaveny. Domy starší jsou více u centra a 

stojí téměř u cesty, další doba byla, kdy domy byly více generační a větší, tj. podsklepené 

s garáží a dvě patra plus podkroví, další stavební vlna byla, když se stavěly domy 

podsklepené s jednou bytovou jednotkou a s plochou střechou. Největší stavební nárůst 

domů je v posledních létech. Převážně se stavějí domy řadové, bytové a více majetní si 

stavějí v lázeňské oblasti rodinné usedlosti. 
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3.3.3  Sportovní zařízení 

V obci je také několik veřejných hřišť. Jeden sportovní areál je u základní školy, druhý u 

Sokolovny, kde je mj. fotbalové a házenkářské hřiště. Pro menší děti je ještě hřiště 

v městském parku a nově otevřené dětské hřiště u panelákové zástavby. Toto hřiště vzniklo 

ve spolupráci MěÚ Klimkovice a rodinného sdružení Želvička. Moderní sportovní 

vybavení je rovněž v Sanatoriích Klimkovice. 

 

3.3.4 Doprava v obci 

Klimkovice nepřiléhají k žádné železniční trati. V minulosti byla do Klimkovic přivedena 

tramvajová trať – linka č. 5, která však byla koncem roku 1977 zrušena. Po dráze se 

zachoval především násep a dále několik můstků. Nádražní budova v Klimkovicích dnes 

slouží jako bytový dům. Na tuto dráhu vzpomíná i klimkovická spisovatelka Jarmila 

Glazarová ve svém stěžejním díle Roky v kruhu. 

V současné době je obec spojená s okolními obcemi pomocí autobusové městské 

hromadné dopravy. Jezdí tady dvě autobusové linky MHD. Linka 53 jede z Ostravy 

Svinova přes Klimkovice do Ostravy Polanky a linka 64 jede z Ostravy Svinova přes 

Klimkovice střed až do Sanatorií Klimkovice. Přes město jezdí i meziměstské autobusy 

Kodis. To jsou spoje, které jezdí Ostrava – Bílovec, Fulnek, Mohelnice … Díky těmto 

spojům jsou Klimkovice přístupné i lidem z okolních obcí.  

Středem obce prochází komunikace I. třídy 1/47 – hlavní tah Ostrava – Bílovec – 

Olomouc, komunikace směr lázně Klimkovice je komunikací II. třídy, všechny ostatní jsou 

komunikacemi III. třídy.  

Vlastní město Klimkovice obchází po jeho severozápadním a severním okraji 

dálničním tunelem o délce 1088 m dálnice D 47, nově otevřená v dubnu 2008, která je 

součástí sítě TEN (Trans Europe Net). Tato je vedena směrem sever - jih v trase Katovice 

– Bohumín – Ostrava – Brno – Vídeň. 

 

3.3.5  Technická infrastruktura 

Vodovod – první vodovod byl v obci vybudován v roce 1901. Pozemková reforma 

po 1. světové válce umožnila rozšíření sítě městského vodovodu. Dne 1. 10. 1965 byl 

městský vodovod napojen na Kružberský přivaděč, který vyřešil kritický nedostatek pitné 

vody ve městě. V současné době je napojeno na městský vodovod 98% obyvatel. Dle 
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zákona 274/2001 zákon o vodovodech a kanalizacích a zákona 254/2001 zákon o vodách v 

součastné době provozuje a vlastní vodovodní síť města  SmVaK, provoz Bílovec. 

Kanalizace – kanalizace je v součastné době jednotná (dešťová a splašková voda 

teče společně do jednoho kanalizačního řadu). V listopadu 2005 byly Klimkovice napojeny 

na ústřední čističku vody v Ostravě Přívoze. V nedávné době si nechalo město Klimkovice 

provést kamerovou prohlídku celé kanalizační sítě.  Při celkové revizi bylo zjištěno, že 

stavba městské kanalizace byla provedena v minulosti v rámci akce „Z“ nebyla postavena 

kanalizace kvalitně a předpisově. Město Klimkovice provede celkovou rekonstrukci 

kanalizace, která je zařazena do plánu na roky 2010/2011.  

Plynofikace – celá obec byla plynofikována v létech 1997–1999 a to středotlakým 

potrubím PE D 225, D 160, D 110, domovní přípojky D 32. Dimenze potrubí jsou řešena 

s rezervou pro budoucí napojení objektů. Současný stav plynovodní místní sítě je 

vyhovující.  

Elektřina – rovněž elektrifikace obce má vyhovující kapacitu i s rezervou pro další 

napojení. Je prováděna průběžná údržba a modernizace zařízení, povrchová vedení jsou 

postupně ukládána do země v souladu se současnými el. předpisy. 
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4. Řešené území 

 

4.1  Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území 

 

Vybrané území pro tvorbu práce a se nachází na severozápadním okraji města, v části, 

které se lidově nazývá „Fifejdy“. Regenerace dopravního prostoru je vymezena 

následujícími komunikacemi – ul. Čs. Armády (I/47), ul. Lidická (III/4654), ul. Vřesinská 

(III/4693) a místními komunikacemi – ul. 9. května, ul. Polní, Palackého, Pionýrů, 

Dělnickou, Pod Kinem, SNP, Gen. Svobody a ul. Wolkrovou. Je nutné se hlouběji zabývat 

organizaci dopravy – motorová vozidla (vč. nákladních) si zkracují trasu zejména přes ulici 

Polní (obousměrně) mezi ul. Čs. Armády a ul. Vřesinskou místo toho, aby využívali 

komunikace Čs. Armády, ul. Lidické a Vřesinské. Vzhledem k hustotě zástavby rodinnými 

domy a počtu nárůstu osobních automobilů je nutné řešit parkování, navrhnout technické 

řešení zklidnění dopravy a z výše uvedeného navrhnout potřebný městský mobiliář 

případně doplnění zeleně. 

 V území vedou všechny potřebné inženýrské sítě. Na jaře 2010 proběhne 

rekonstrukce stávající kanalizace.  

 

4.2  Rekapitulace základních poznatků o podkladech řešení 

 

Základní informace k vybrané problematice byly získány na Městském úřadě Klimkovice. 

Upřesňující informace, byly získány přímo průzkumem  terénu, při kterém byla 

vyhotovena fotodokumentace stávajícího stavu, viz příloha. Další informace se čerpaly 

z dostupných publikací: ČSN, TP, DOS T, internet. 

 Digitální katastrální mapa byla poskytnuta Katastrálním a zeměměřickým úřadem. 

Nepostradatelným pomocníkem v současné době je internet. O existenci inženýrských sítí 

byly informace získány od jednotlivých správců sítí buď přes internet, nebo byly osobně 

podány písemné žádosti. K žádostem o existenci jednotlivých sítí byly dodány žádosti i o 

digitální podklady. 
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4.3  Rozbor stávajícího stavu 

 

V obci se potýkáme s komunikacemi, které v současné době už nevyhovují dnešním 

standardům obce a je nutné provést návrh na jejich rekonstrukci či navrhnout potřebné 

změny v dopravě. Aut přibývá a ve větší míře parkují na okrajích komunikací, protože je 

nedostatek parkovacích stání v obci. Převážně jsou v obci postaveny dvougenerační domy, 

kde žijí dvě rodiny, a vybraná oblast není výjimkou. V dnešní době má každá rodina 

minimálně jedno auto, někdy i víc. Z toho se dá vyvozovat, že každý dům má dvě auta, ale 

garáž, nebo místo na stání jen na jedno a tím vznikl problém města. Obec tuto situaci řeší i 

s policií ČR, protože automobily stojí tak nevhodně, že záchranné složky na hlavních 

tazích mají problém projet. 

 Dané území lze rozdělit na dvě lokality, které nejsou vzájemně propojeny. Lokality 

se liší druhem zástavby a rozsahem území. Každá lokalita se řeší samostatně, ale stejným 

stylem. Dané území má k řešení celkem devět ulic. V lokalitě 1 se vyskytují ulice: Pod 

Kinem, SNP, gen. Svobody a Jiřího Wolkera a v lokalitě 2 jsou ulice: Polní, 9. května, 

Pionýrů, Palackého a Dělnická 

 

4.3.1  Lokalita 1 

V lokalitě 1 je postaveno třicet devět řadový domů, osm domů rodinných a dva bytové 

domy a je nachází se zde čtyři obslužné komunikace bez chodníků. Povrch komunikace je 

asfaltový. Nejsou zde žádná parkovací stání, zeleň se zde taky nenachází.  

 

4.3.2  Lokalita 2 

V lokalitě 2 je postaveno šest řadových domů, sto domů rodinných a jedno kino s 270 

místy k sezení. Do kina chodí převážně místní obyvatelé, tak u něj není žádné parkovací 

stání a případní návštěvníci, co přijedou z blízkého okolí, zaparkují na okrajích přilehlých 

ulic. V oblasti je pět obslužných komunikací. Pouze na dvou nejdelších a 

nejfrekventovanějších cestách se nacházejí komunikace pro pěší o šířce 2,0 m po obou 

stranách. Na všech komunikacích v dané lokalitě nejsou žádná parkovací stání. Povrch 

komunikací je asfaltový.  

V této oblasti jsou zachovány dva zdatné stromy, které se nacházejí v okolí 

místního kina a jedno celkem mladé stromořadí na ulici Dělnické. 
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5. Návrh regenerace místních komunikací v území 

 

V území se nacházejí komunikace funkční skupiny C obslužné komunikace. Pro zklidnění 

dopravy ve stávajícím prostoru se navrhuje opatření pro regulaci rychlosti, opatření pro 

usnadnění přecházení, zúžení dopravního pásu, vložení šikan, zpomalovací prahy, popř. 

vytvoření obytné zóny. Vytvoří se parkovací stání, chodníky a pobytový prostor. 

 Dopravně zklidněná komunikace – je komunikace, ze které je úplně nebo částečně 

vyloučena průjezdná motorová doprava. Organizační opatření je doplněno stavebními 

úpravami zpomalující rychlost vozidel na požadovanou úroveň. 

 Opatření pro regulaci rychlosti – jsou opatření, která ovlivní volbu jízdní rychlosti 

a to formou působením na dynamiku jízdy vozidla stavebními opatřeními. Mezi tato 

opatření se můžeme zahrnout zúžení jízdního pásu, vysazené plochy, šikany. 

 Zúžení dopravního pásu – stavebně zajištěné délkově omezené zmenšení šířky 

jízdního pruhu, které znesnadňuje, popřípadě neumožňuje vyhnutí protijedoucích vozidel a 

docílí snížení rychlosti. Další opatření k docílení zúžení dopravního pásu je vkládání 

parkovacích pruhů, vysazených ploch anebo jejich kombinacemi.  

 Opatření pro usnadnění přecházení – vytváří místa pro přecházení a zmírňují 

bezbariérový účinek komunikace, činí přecházení jednoduší a bezpečnější. Tato místa pro 

přecházení nejsou vyznačena jako přechod. 

Šikana – příčné posunutí jízdního pruhu stavebními prácemi, nebo organizačním 

opatřením, které dopomůže k snížení rychlosti projíždějících motorových vozidel. 

 Zpomalovací práh – dopravně technické zařízení snižující rychlost vozidel. Uměle 

vytvoří změnu výšky jízdního pruhu.  

Obytná zóna – je to souhrn zklidněných, převážně obslužných komunikací. Prostor 

místních komunikací v obytné zóně je opticky, fyzicky a hmatově rozdělen na prostor 

pobytový a prostor dopravní se s míšeným provozem a je řešen v jedné úrovni. 

 Zóna 30 – zóna s omezením rychlosti do 30 km/h. Oblast je ohraničena dopravními 

značkami a je doplněna stavebními úpravami, které neumožní průjezd vymezenou oblastí 

vyšší rychlostí.  

 Pro vyřešení problému s dopravou ve vybrané části města, se provede dopravní 

zklidnění komunikací ve vymezeném území. Jelikož se jedná o komunikace, které mají 

charakter obslužných komunikací třídy C, jsou navrženy dvě odlišné zóny se zklidňujícími 

prvky dopravy – šikany, zvýšené plochy pro přecházení v oblasti křižovatek, fyzické 
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zpomalovací prvky. Šířky prostoru místní komunikace v území jsou rozdílné a pohybují se 

v rozsahu 7,0 m až 11,20 m, proto řešení revitalizace je různorodé. 

Navržena jsou i parkovací stání, vč. stání pro vozidla přepravující těžce postižené 

nebo těžce pohybově postižené osoby, které v současné době v území zcela chybí. 

Doplněna bude i zeleň, která je doplněna u parkovacích stání a také je vložena mezi 

komunikaci dopravní a pěší. Nyní se v daném území žádná zeleň nevyskytuje, kromě jedné 

menší aleje v ulici Dělnická a dvou stávajících vzrostlých stromů v okolí kina. Veškerá 

stávající zeleň zůstane ponechána. 

 

5.1  Varianta 1 

 

5.1.1 Technické parametry 

V území byla navržena zóna 30 se zúženým dopravním prostorem, který byl upraven na 

jednosměrné komunikace o šířce 3,0 a 3,5 m. Tyto šířky komunikací si můžeme dovolit dle 

ČSN 73 6110, kde při snížení rychlosti do 30 km/h a typu komunikace jsou vyhovující. 

Zvolená šíře dopravního prostoru nebude vadit ani vozidlům záchranných složek. Pro tyto 

typy vozidel musí být minimální šířka mezi obrubami ≥ 3,0 m.  

 Do návrhu byly dány prvky pro zklidnění komunikací – šikany a vyvýšené plochy 

v místech křižovatek, které umožní přecházení pro chodce. Střídavě na okrajích 

komunikace byly vytvořeny parkovací stání. Byly vymezeny parkovací místa i pro vozidla 

přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově postižené osoby. Díky úpravě řízení 

dopravy a vytvoření jednosměrné dopravy nám vznikl prostor pro zeleň. Zde můžeme 

navrhnout travnaté plochy, keře, stromy a živé ploty v uličním prostoru, které nám dotvoří 

příjemný pohled do ulice.  

 

5.1.2  Dopravní prostor – komunikace 

Ne všude v území lze navrhnout jednosměrný provoz tak, aby průjezdnost byla jasná a 

bezproblémová, a proto v některých úsecích musel být zachován provoz obousměrný.  

 V oblasti se nachází tři slepé ulice a díky zavedení jednosměrné dopravy, vznikla 

čtvrtá slepá ulice. Na ulici gen. Svobody je slepá ulice o délce 50,0 m a z daného prostoru 

můžou auta vycouvat. Na ulici Dělnická je slepá ulice v oblasti, kde se nachází kino. 

V tomto území je prostor pro otáčení vozidel dostatečně velký a není třeba uměle vytvářet 

obratiště. Další slepá ulice je 9. Května a je dlouhá 221,0 m. Zde není možnost otáčení 
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vozidel a pro vycouvání aut je vzdálenost veliká, a proto bylo navrženo úvraťové obratiště 

(viz. obr. 2), které nevejde do stávajícího prostoru komunikace a z částí zasahuje do 

soukromého pozemku. Tento návrh byl prodiskutován se starostou města Klimkovic a 

konzultantem ing. Pavlem Malíkem a bylo zjištěno, že obec je ochotna příslušnou část 

pozemku vykoupit pro tento účel. Byly zvažovány i jiné možnosti, jako například 

prodloužení ulice 9. Května a propojení s komunikací Rakovec. S touto možností počítá i 

současný územní plán města Klimkovice, ale nastaly potíže při vyjednávání s majiteli 

pozemku, kteří nejsou ochotni potřebnou část pozemku městu prodat.  

 

Obr. 2 Úvraťové obratiště boční (TP 103, obr. 15) 

  

 Poloměry kružnicových oblouků okrajů jízdního pruhu v křižovatkách mají 

převážně poloměr 5,0 m, který je dovolený a 6,0 m a který je doporučený dle ČSN 736102, 

ale ve výjimečných případech se musel použít poloměr 4,0 m, protože se pohybujeme v již 

daném prostoru místních komunikací, který je ohraničen soukromými pozemky, do kterých 

se již nemůže zasahovat, a musíme se držet vymezeného prostoru. ČSN 73 6102 dovoluje 

v odůvodněných případech na méně zatížených křižovatkách a ve stísněných poměrech při 

rekonstrukcích použití menších poloměrů. V určitých případech lze zmenšit poloměry až 

na tři metry a na místních komunikacích pro středový úhel 75° až na dva metry.   

 V místech křižovatek jsou navrženy vyvýšené plochy, které umožní přecházení pro 

chodce a donutí řidiče snížit rychlost. Nájezd na tyto plochy bude v poměru max 1:8. Tyto 

plochy budou vyvýšeny dva centimetry pod obrubník přechodu, aby byla zachována 

přirozená vodicí linie.  

 Šikany v komunikacích vznikly pomocí parkovacích míst, které byly umisťovány 

střídavě po obou stranách komunikace a jsou doplněné zeleni. Pro šikany byly použité 

fyzické prvky, jako například vybočení jízdního pruhu, či zúžení vozovky při 

obousměrném provozu.  
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5.1.3 Charakteristika komunikací 

Ulice 9. Května je dlouhá 342,0 m o šířce 7,3 m a dělí se na dvě části. Jedna část je o délce 

121 m je zde navržen jednosměrný provoz o šířce dopravního prostoru 3,0 m a je zařazena 

do kategorie MO1p 7,3/3,5/30. Zde jsou navržena čtyři parkovací stání. Druhá část ulice je 

obousměrná o šířce 5,5 m se zklidňujícími prvky – zúžení vozovky na 3,5 m, kterého jsme 

docílili umístěním parkovacích míst o celkovém počtu osmi kusů. Jelikož je tato část 

komunikace slepá ulice a na jejím konci nebyla možnost otáčení vozidel, bylo navrženo 

úvraťové obratiště. Tento úsek je dlouhý 221 m o šířce 7,8m a je zařazen do kategorie 

MO1p 7,8/6/30. 

 Ulice Pionýrů je dlouhá 215,0 m o šířce 8,0 m a je navržená jako jednosměrná 

komunikace s šířkou dopravního prostoru 3,0 m. Je zde navrženo celkem 19 stání a 

zařazení této komunikace do kategorie je MO1p 8/5,5/30. 

 Ulice Polní o celkové délce 477,2 m o šířce 10,0 m je navržena jako jednosměrná 

ulice o šířce dopravního prostoru 3,5 m. Na ulici Polní je ponechána stávající autobusová 

zastávka, která slouží jen pro výstup. Autobus jezdí do lokality jednou denně a jen ve 

školní dny, když přiváží žáky z okolních obcí. Poblíž ulice Polní se nachází základní škola, 

kterou žáci navštěvují. Lokalita není vhodná pro autobusovou dopravu. Předpokládá se, že 

autobus bude projíždět přímo přes ulici Polní. Chodník u autobusové zastávky bude 

vyvýšen na 20 cm od dopravního prostoru pomocí speciálních obrubníků. Podél zastávky 

je vyveden varovný pás a u označníku zastávky je proveden signalizační pás. Tato 

komunikace je zařazena do kategorie MO1p 10/4,75/30. Bylo zde navrženo 36 

parkovacích stání a 3 z nich jsou určena pro vozidla přepravující těžce postižené nebo 

těžce pohybově postižené osoby. Jsou zde navrženy dvě dopravní šikany.  

 Ulice Palackého o celkové délce 499,4 m a šířce 10,0 m je navržena jako 

jednosměrná komunikace o dopravním prostoru 3,0 m. Bylo zde navrženo 50 parkovacích 

stání a 3 z nich jsou určena pro vozidla přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově 

postižené osoby. Tato komunikace je zařazena do kategorie MO1p 10/5,5/30. 

 

Obr. 3 Typ jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C obousměrné/jednosměrné                
s parkovacím pruhem (ČSN 73 6110, obrázek 16) 
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Ulice Dělnická je dlouhá 197,6 m a má šířku prostoru komunikace 12,4 m. Tato 

komunikace je ponechána jako obousměrná o dopravním prostoru 6,0 m. Jedná část 

komunikace je zařazena do kategorie MO2 10/8,5/30 a je bez parkovacích stání. Na druhé 

části komunikace se nachází malé kino. U kina bylo navrženo 23 parkovacích stání a 2 

z nich jsou určena pro vozidla přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově postižené 

osoby. Tato část je zařazena do kategorie MO1p 12,5/6,75/30. 

 

Obr. 4 Typ dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny B a C směrově nerozdělené           
(ČSN 73 6110, obrázek 11) 

 

A jízdní pruh 

Ach pruh pro chodce 

B hlavní dopravní prostor místní komunikace 

B0 bezpečnostní odstup 

Bpd přidružený prostor 

Bpp pobytový prostor 

Cp parkovací a zastavovací pruh 

Cz zelený pás 

PMK  prostor místní komunikace 

V vodící proužek směrově nerozdělené místní komunikace 

V1,2 vnější (vnitřní) vodící (odvodňovací) proužek směrově rozdělené komunikace 
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 Ulice Generála Svobody je dlouhá 130,5 m a široká 7,8 m. V jedné části ulice je 

navrženo sedm parkovacích stání a dopravní prostor je navržen o šířce 3,0 m a je zařazena 

do kategorie MO1p 7,8/3,5/30. Druhá část je slepá ulice o délce 44,8 m a je zde zachován 

obousměrný provoz. Tato komunikace je zařazena do kategorie MO2k 7,8/6,3/30. 

 Ulice SNP má délku 74,0 m a šířku 8,5 m. Zde nejsou navržena žádná parkovací 

stání. Zařazení do kategorie je MO1 8,5/3,5/30. 

 Ulice Pod Kinem má celkovou délku 242,6 m a šířku 9,0 m. Jedná část o délce 

75,3m je navržená s jednosměrným provozem o dopravním prostoru šířky 3,0 m a je 

zařazena do kategorie MO1p 9/3,5/30. Je zde navrženo osm parkovacích míst a z toho 

jedno z nich je určeno pro vozidlo přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově 

postižené osoby. Druhá část je ponechána s obousměrným provozem. Je zde navrženo 

sedm parkovacích míst a z toho jedno z nich je určeno pro vozidlo přepravující těžce 

postižené nebo těžce pohybově postižené osoby. Tato část ulice Pod Kinem byla zařazena 

do kategorie MO1p 9/6,5/30. 

 Ulice Jiřího Wolkra je dlouhá 194,4 m a široká 7,3 m. Jedná část o délce 72,0 m má 

jednosměrný provoz s dopravním prostorem o šířce 3,0 m. Jsou zde navržena tři parkovací 

stání a je zařazena do kategorie MO1p 7,3/5,5/30. Druhá část o délce 122,4 m je 

ponechána s obousměrným provozem a je přiřazena do kategorie MO1p 7,3/6,5/30. Je zde 

navrženo sedm parkovacích stání. 

  

5.1.3 Parkovací stání 

V lokalitě byla navržena větší část podélných parkovacích stání o šířce 2,0 m. Širší stání 

nebylo možné navrhnout, z důvodu úzkého prostoru komunikace. V úsecích, kde se 

komunikace rozšířila a bylo možno navrhnout i jiné uspořádání parkovišť, bylo toho 

využito. V určitých částech se navrhla parkovací stání kolmá a šikmá 45°.  

 V lokalitě 1 bylo celkem navrženo 33 parkovacích stání a z toho 2 parkovací stání 

jsou určena pro vozidla přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově postižené osoby. 

V lokalitě 2 bylo navrženo 141 parkovacích stání a z toho je vymezeno 7 stání pro vozidla 

přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově postižené osoby. 

 Rozmístění parkovacích stání určena pro vozidla přepravující těžce postižené nebo 

těžce pohybově postižené osoby, se může skutečnost od návrhu lišit, protože se v lokalitě 

můžou takové osoby vyskytovat a proto by bylo vhodné, aby taková stání byla pro ně 

rezervovaná a umístěna co nejblíže k jejich obydlí.  
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5.1.4  Komunikace pro pěší 

Jednotlivé jízdní pruhy lemují komunikace pro pěší převážně o šířce 2,0 m, v některých 

případech nebylo možno tuto šíři chodníku zachovat, a proto se zmenšila šíře na 1,5 m. 

Podle ČSN 736110 šířka jednoho pruhu pro chodce je 0,75 m, pás pro chodce je násobkem 

počtu pruhů. Pruh pro chodce se odděluje od hlavního dopravního prostoru bezpečnostním 

odstupem 0,5 m, popřípadě 0,25 m a může být ještě oddělen postraním dělicím pásem. 

 Chodníky jsou oddělené obrubníkem o šířce 15 cm od jízdního pásu a vyvýšené o 

12 cm. Komunikace pro pěší začínají výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního 

prostoru 0,02 – 0,05m a pomocí rampy, která nemá sklon větší jak 12,5% se chodci 

dostanou na požadovanou úroveň chodníku. Je-li možné, tak chodníky zůstávají ve stejné 

výšce. Vjezdy na soukromé pozemky, které přecházejí přes dělicí pás zeleně a chodníky, 

tak mají rampu vybudovanou v dělicím pásu. U chodníků, které nejsou dělené od jízdního 

pásu dělicím prvkem, byla vytvořena pochozí šikmá plocha samostatných sjezdů v šířce 

0,5 m od obruby sklon ≤ 12,5% (1:8) při zachování průjezdu na chodníku o nejmenší šířce 

0,9 m s příčným sklonem nejvíce 2% (viz obr. 12). Snížený obrubník s výškou nad úrovní 

hlavního dopravního prostoru méně než 0,08 m musí být vyznačen varovným pásem podle 

zvláštního předpisu. 

 

Obr. 5 Přechod pro chodce standardní hmatové úpravy v místě přechodu  

(ČSN 73 6110, obrázek 46) 

                                 

5.1.5  Dopravní značení 

Dopravní zóna 30 začíná dopravní značkou IP 25a a končí IP25b. U každé skupiny 

parkovacích stání je na počátku jedno značení IP 11a a je-li ve skupině stání pro osoby 

zdravotně postižené, je toto parkovací stání speciálně označeno svislým dopravním 

značením a vodorovný symbolem pro postižené. Veškerá parkovací místa jsou značena 
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vodorovným značením V 10a podélná stání, V 10b stání kolmé a V 10c stání šikmé. Byly 

použity značky pro slepou ulici IP 10a, pro zákaz stání B29. Pro určení směru jednosměrné 

ulice byly použity značky IP 40 jednosměrná ulice, B24a zákaz odbočení vpravo a B24b 

zákaz odbočení vlevo a B2 zákaz vjezdu všech vozidel. Pro upřesnění přednosti jízdě P8 

přednost před protijedoucími vozidly. Pro označení autobusové zastávky je použitá značka 

IJ 4b. 

 

5. 2  Varianta B:  

 

5.2.1  Technické parametry 

Pro zklidnění území byla navržena obytná zóna, kde je společný prostor pro vozidla, 

cyklisty i pěší v jedné úrovni. Cílem je přizpůsobení provozu vozidel jak pobytovému 

účelu komunikace, tak přilehlé zástavbě. V obytné zóně je rychlost jízdy omezena na 20 

km/h a stání je dovoleno pouze na vyhrazených parkovacích místech. Řidič musí dbát 

zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům. Chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, 

avšak musí umožnit jízdu vozidlům. Jsou zde dovoleny hry dětí přímo v dopravním 

prostoru. 

 

5.2.2  Dopravní prostor – komunikace 

Každý vjezd a výjezd do a z obytné zóny je opatřen zvednutým zpomalovacím prahem, 

který je přes celou šířku dopravního prostoru a je široký 1,7 m a max. vysoký 0,1 m. Je to 

plytký táhlý oblouk – viz obr. 6.  

 

 

Obr. 6: Příklad zpomalovacího prahu v obytné zóně (Alkmaar, Nizozemsko; TP 103) 
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 V lokalitě 1 bylo možno navrhnout odsazené vjezdy do obytné zóny (viz obr. 7), 

která je napojena na více zatíženou komunikaci. Tyto vjezdy mají výhodu, že auta vjíždějí 

do obytné zóny plynule a nezpomalují provoz hlavní komunikace. V lokalitě 2 nebylo 

možno využít této možnosti, protože vjezdy na soukromé pozemky to neumožnily, ale byla 

rozšířena komunikace v počátku zóny, aby byl pohodlnější vjezd a výjezd z a do zóny.  

 

Obr. 7 Příklad odsazení vjezdu do obytné zóny jako možnost napojení obytné zóny na více 
zatíženou komunikaci (TP 103, obr. 10) 

 Ve vzdálenosti 1,0 m od zpomalovacího pruhu je zabudován signalizační pás 

v šířce 0,8 m přes celou šířku komunikace, který upozorní nevidomé a slabozraké osoby, 

že se pohybují v obytné zóně. Signalizační pás je ze speciální dlažby, která má kontrastní 

barvu a na vrchní části je pokryt výstupky.  

 Byl navržen jízdní pás o šířce 3,5 m pro oboustranný provoz. V dopravním prostoru 

byla vytvořena místa pro vyhnutí vozidel. Parkovací místa jsou navržena tak, aby se 

vytvořily dopravní šikany a neumožnily automobilům rychlejší jízdu, než je dáno 

lokalitou. V místech, kde nebude zcela zřejmé, kudy vede dopravní prostor, provede se 

odlišnou barvou stejného povrchu linie, která zamezí nejasnostem.  V dopravním prostoru, 

který není lemován zeleni nebo parkovacím pásem, je barevně vyznačen bezpečnostní pás 

o šířce 0,5 m po celé délce každé ulice. Dalším zpomalovacím prvkem v obytné zóně jsou 

zvýšené křižovatky, které nahrazují retardéry, které patří do prvků obytné zóny. Na ulici 

9.května bylo navrženo úvraťové obratiště viz obr. 2.  
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Obr. 8 Obousměrná komunikace v obytné zóně v místě parkovacím stáním (TP 103,obr.6) 

  

 Byla zachována autobusová zastávka pro výstup, která je využívána jednou denně 

ve školních dnech v ranních hodinách. Zde bus sváží žáky z okolních obcí. Pro tento účel 

byl vybudován chodník o výšce 20 cm. Chodník bude zajištěn na obou koncích 

bezbariérovosti.  

 

5.2.3  Parkovací stání 

V návrhu jsou parkovací stání převážně navržena v prostoru komunikace, vjezd je z jedné 

strany, ale pěšími přístupné z obou stran. Parkoviště jsou dělena zeleni a stromy. V území 

jsou na různých místech navržena parkovací stání pro vozidla přepravující těžce postižené 

nebo těžce pohybově postižené osoby. Převážně byla navržena stání podélná, ale také 

šikmá a kolmá. V některých případech byla vytvořená skupinka stání, která vytvořila 

šikanu v dopravním prostoru. V lokalitě 1 bylo navrženo 28 parkovacích stání a z toho 2 

stání jsou vymezeny pro vozidla přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově 

postižené osoby. V lokalitě 2 bylo navrženo 156 parkovacích stání a z toho 9 stání pro 

vozidla přepravující těžce postižené nebo těžce pohybově postižené osoby.  

 

5.2.4  Komunikace pro pěší 

Pro vjezd do obytné zóny se provedou standardní hmatové úpravy, a to vyhotovením 

signálního pásu o šířce 0,8m po celé šířce komunikace. Není zde třeba vytvářet chodníky, 

protože v obytné zóně pěší můžou využívat celou plochu komunikace. 
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5.2.5 Plochy pro odpočinek 

V dané lokalitě bylo vytvořeno několik odpočinkových ploch, které jsou vybaveny 

lavičkou k posezení a odpočinku. Je navrženo a pár menších dětských hřišť. Je tam 

navrženo pískoviště, malý kolotoč, houpačky na pružině, různé průlezky a jedna sestava 

s kombinací všeho. Na každém mini hřišti jsou umístěny lavičky V blízkosti laviček je 

vhodné umístit odpadkové koše. 

 

5.2.6  Dopravní značení 

Začátek zóny je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ IP26a. Značka je umístěna u 

všech vjezdů do zóny. Konec zóny je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“ 

IP26b. Značka je umístěna u všech výjezdů ze zóny. 

Parkoviště je v obytné zóně označeno vodorovnou dopravní značkou V10a, A10c, která je 

vnořena do druhu dlažby a je zahrnuta do komplexního vyjádření obytné zóny. Svislé 

dopravní značení označující parkoviště IP 11a, které bylo doplněno symbolem pro 

postižené, jsou použity u vyhrazených parkovišť pro vozidla přepravující těžce postižené 

nebo těžce pohybově postižené osoby. Tato dopravní značka je doplněna dalšími 

informativními značkami E1 určuje počet speciálních stání a E7b určuje směr, kde se 

vybraná stání nachází. Dále byla použita dopravní značka slepé ulice IP10. 

 

5.3  Bezbariérové řešení  

  

Zajištění volného pohybu zrakově postižených a nevidomých osob je přirozenými vodícími 

liniemi, které tvoří hranice soukromých pozemků, nebo jsou vytvořeny vyvýšenými 

obrubníky, např. u parkovacích míst budou vyvýšeny o 0,02 m. Přerušení přirozené vodicí 

linie lze maximálně do 6,0 m.  

 Kde nebylo možné využít přirozenou vodicí linii, byla vytvořena umělá vodící 

linie, která je nejméně 0,4 m široká. Změny směru a odbočky jsou zřízeny v pravém úhlu. 

Odbočení je vyznačeno přerušením vodící linie hladkou plochou v délce, která odpovídá 

šířce vodící linie. Ve vzdálenosti 0,8 m na každou stranu od osy umělé vodící linie nesmí 

být žádná překážka. Umělá vodící linie musí plynule navazovat na přirozenou vodící linii.  

 Signální pás o šířce 0,8 – 1,0 m určuje zrakově postiženým osobám přesný směr 

chůze a polohu důležitého orientačního objektu. Je výrazně odlišen od okolní dlažby 

barvou a specifickou strukturou a charakterem povrchu dlažby, která musí být vnímatelná 
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slepeckou holí i nášlapem. Signální pás je situován tak, že ho zrakově postižený občan při 

chůzi po přirozené vodící linii nemohl signální pás minout.  

 Varovný pás má šířku 0,4 m a je výrazně odlišen od okolní dlažby barvou a 

specifickou strukturou a charakterem povrchu dlažby, která musí být vnímatelná slepeckou 

holí i nášlapem. Varovný pás musí přesahovat signální pás 0,8 na obou stranách.  

 Materiál použitý pro vytvoření signálního a varovného pásu nelze na veřejně 

přístupných plochách a komunikacích použít k jinému účelu. 

  

5. 4  Zeleň  

 

Zeleň má nezastupitelné místo v obci. V letních měsících stromy omezují v ulicích žár 

slunce, zvyšují vlhkost vzduchu, umožňují stínění a mají estetickou funkci. Důležitým 

prvkem obce je i travní porost, který má také velký vliv na život v okolí. Zeleň má 

produkci kyslíku a pohlcuje oxid uhličitý a prach. Také vytváří příjemnější prostředí pro 

život v obci.  

 Do řešené lokality byly vneseny prvky travního porostu a také byly navrženy 

stromy a keře. V zastavěném území je nutné dávat pozor při sázení na stávající inženýrské 

sítě. Proto je vhodné při výstavbě uměle vytvářet kořenové bariéry při výstavbě stromů, 

kde není možno zasadit vzrostlý strom, může se plánovaná vzrostlá zeleň nahradit nižším 

porostem. Zeleň nesmí zamezit průjezdnosti komunikaci.  

 

 

Obr. 9 Ochrana inženýrských sítí proti prorůstání kořenového systému stromu vysazením stromu 
do kořenové bariéry (TP 103, obr. 27) 
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 Při výběru porostu je nutno dbát na aspekty, které jsou vhodné pro dané prostředí. 

Musí se brát v úvahu, že se jedná již o zastavěnou oblast se soukromými pozemky a proto 

stromy by neměly být moc vysoké asi jen 6 – 10 m, aby nebránily výhledu obyvatelům 

z oken, neměly by mít moc širokou korunu, aby nezasahovaly do soukromých zahrad. Dále 

se musí zvážit, zda vybrat stromy listnaté, či jehličnaté, ovocné či okrasné. Další důležitou 

informací je, zjistit, jak moc je vybraný strom alergenní a v zimě jak je odolný solnému 

posypu. Jedna z hlavních informací pro obec bude jistě údržba těchto porostů.  
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6.  Výpočet celkového počtu stání 

 

V řešené lokalitě nejsou v současné době řádná parkovací a odstavná stání. V jednotlivých 

variantách jsou tyto stání navržená a je nutno prokontrolovat, zda odpovídá daný počet 

požadavkům dle ČSN 73 6110. Stupeň automobilizace v městě Klimkovice je v současné 

době 1 : 2,5. Všechna navržená parkovací stání jsou povrchová a jsou řešeny v návaznosti 

na okolní rodinné domy.  V lokalitě 1 je 47 rodinných domů a 1 obytný dům o 5 bytech. 

V lokalitě 2 je 106 rodinných domů a jedno kino o 270 ks sedadel. Předpokládá se, že 

v domech bydlí 2 + 4 lidi = celkem 6 lidí na 1 dům bez ohledu na typ domu v obou 

lokalitách. V obytném domě bydlí 10 lidí. 

  

Počet parkovacích míst lze stanovit také pomocí ČSN 73 6110: 

 

N = Oo . ka + Po . ka . kp 

 

N  – celkový počet stání pro posuzované území 

Oo  – odstavná stání v daném území 

Po   – základní počet parkovacích stání 

ka  - součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp - součinitel redukce počtu stání 

 

Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla 

musí být vyhrazena stání pro vozidla zdravotně postižených osob. Jedno stání při počtu 

menším než dvacet stání. Dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání a  5% stání 

při celkovém počtu přesahujícím čtyřicet stání. Vypočtený počet stání se zaokrouhluje 

vždy směrem nahoru. Vyhrazená stání musí být upravená a přizpůsobena zdravotně 

postiženým osobám. 
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6.1  Kalkulace celkového počtu stání 

 

Součinitel redukce počtu stání kp pro obec do 5 000 obyvatel s charakterem území – 

všechny stavby na území obce bez redukce, velmi nízká kvalita obsluhy území veřejnou 

dopravou:  kp = 1. 

Součinitel vlivu stupně automobilizace ka 2,5 obyvatele je: ka = 1 

 

Odstavné stání se počítáme jen pro obytné domy.  

Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných stání: 

 

Druh zástavby Účelová jednotka Počet byt. jednotek počet stání 

Lokalita 1 

Obytný dům – činžovní, byt do 100 m2  5 ks Oa = 5 x 1 = 5 

 

Doporučený základní ukazatel výhledového počtu parkovacích stání: 

 

Druh zástavby počet účelových jednotek počet obyvatel počet stání 

Lokalita 1 

Obytné okrsky  1stání na 20 obyvatel ((39+8) x 6) + 10 = 292  292 : 20 = 14,6 

Lokalita 2 

Obytné okrsky  1stání na 20 obyvatel 106 x 6 = 636 636 : 20 = 31,8 

Kino   1 stání na 6 sedadel 270 270 : 6 = 45 

 

6.2.1 Výpočet celkového počtu stání pro lokalitu 1 

N = (5 x 1) + (14,6 x 1 x 1) = 19,6 = 20 

 

Varianta 1 obsahuje 32 stání a z toho jsou 2 stání určena pro vozidla přepravující těžce 

postižené nebo těžce pohybově postižené osoby. 

Varianta 2 obsahuje 28 stání, z toho 2 stání jsou určena pro vozidla přepravující těžce 

postižené nebo těžce pohybově postižené osoby. 
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6.2.2 Výpočet celkového počtu stání pro lokalitu 2 

N = (31,8 + 45) x 1 x 1 = 76,8 = 77 

 

Varianta 1 obsahuje 141 stání a z toho je 7 ks stání určena pro vozidla přepravující těžce 

postižené nebo těžce pohybově postižené osoby.  

Varianta 2 obsahuje 156 stání, z toho je 9 ks stání určena pro vozidla přepravující těžce 

postižené nebo těžce pohybově postižené osoby. 
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7. Hrubý propočet nákladů  

 

Hrubý propočet nákladů byl vypracován pro obě varianty. Jako podklad pro hrubý 

propočet byla použita vyhláška 460/2009 Sb. o oceňování majetku a její novelizované 

přílohy z roku 2010:  

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.  Základní ceny staveb inženýrských a speciálních 

pozemních 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny venkovních úprav a způsob provedení 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Koeficient polohový K5 

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Ocenění nelesních porostů podle § 39 

Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.  Koeficienty změn cen staveb – Ki,  

 

7.1  Základní informace 

 

Ceny dle vyhlášky 460/2009 Sb. jsou z roku 1994 a musejí se pomocí koeficientů a daného 

vzorce přepočítávat na aktuální ceny. Jelikož se jedná o inženýrskou stavbu, tak je vzorec 

patřičně upraven. 

 

ZCU = ZC x K5 x Ki 

 

ZCU základní cena upravená 

ZC základní cena 

K5 koeficient polohový 

K i koeficienty změn cen staveb 

SKP standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu 

 

Dle přílohy č. 14 jsou Klimkovice lázeňské město typu B a k tomuto typu města byl 

přiřazen koeficient polohový K5 = 1,05 

Dle přílohy č. 38 je pro inženýrská díla – místní a účelové komunikace přiřazen koeficient 

změn cen staveb Ki = 2,267 

Dle přílohy č. 38 je pro ostatní inženýrská díla – ostatní stavby – parky přiřazen koeficient 

změn cen staveb Ki = 2,390 
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Každá položka v hrubém propočtu je přepočítána s uvedenými koeficienty podle výše 

uvedeného vzorce na aktuální cenu. 

 

7.2  Rekapitulace stávajícího stavu 

 

V současné době se na vybraném území devíti ulic nachází: 

Komunikace silniční 19 026 m2 povrch asfaltový 

Komunikace pro pěší 4 494 m2 povrch – dlaždice 30 x 30 cm 
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8.  Hrubý propočet nákladů – varianta 1 

 

8.1  Stavební objekty– varianta 1 

 

8.1.1  Komunikace pozemní 

Ceny jsou převzaty z přílohy č. 5 a z přílohy č. 11 k vyhlášce 3/2008 Sb. 

 

 SKP Objekt Přepočet ceny Jedn. Množství MJ  Celkem 

   ZC x K5 x Ki cena  

 

46.23.11.2 KOMUNIKACE 1299x1,05x2,267 3 092 Kč 8 045 m2 24 875 140 Kč 

 (kryt dlážděný) 

46.23.11.4 PARKOVIŠTĚ 1075x1,05x2,267 2 559 Kč 2 205 m2 5 642 595 Kč 

 (kryt dlážděný) 

46.23.15.11 OBRUBNÍKY 240x1,05x2,267 571 Kč 6 758 m 3 858 818 Kč 

 (monolitický) 

46.23.11.5 CHODNÍKY 515x1,05x2,267 1 226 Kč 6 108 m2 7 488 408 Kč 

 (betonová dlažba zámková šedá) 

46.23.11.5 CHODNÍKY 560x1,05x2,267 1 333 Kč 4706 m2 6 273 098 Kč 

 (betonová dlažba zámková barevná) 

 

CELKEM                     48 138 059 Kč 

   

8.1.2 Plochy a úpravy území 

Ceny jsou převzaty z přílohy č. 5 a z přílohy č. 32 k vyhlášce 3/2008 Sb. 

 

 SKP Objekt Přepočet ceny Jedn. Množství MJ Celkem 

   ZC x K5 x Ki cena  

 

46.39.99 ÚPRAVA ÚZEMÍ 176x1,05x2,39 442 Kč  4 792 m2 2 118 064 Kč 

 (samostatné zemní práce) 

 TRÁVNÍ POROST 40x1,05x2,39 100 Kč  4 792  m2 479 200 Kč 

 (rekreační, parkový) 
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 VÝSADBA STROMŮ 660x1,05x2,39 1 656 Kč 100 ks 165 600 Kč 

 (listnaté stáří do 5 let) 

 

 

8.1.3 Dopravní značení 

Ceny dopravních značek za rok 2010 byly převzaty z internetové adresy 

http://www.dzpce.cz/Cenik.html 

 

Objekt  Jedn. cena Množství MJ Celkem 

 

IP 1-7, IP 10 676 Kč  11 ks 7 436 Kč 

IP 11-13 820 Kč 23 ks 18 860 Kč 

IP 22-26 1 710 Kč 9 ks 15 390 Kč 

B 998 Kč 25 ks 24 950 Kč 

 

CELKEM                66 636 Kč 

 

8.1.4 Celkem za stavební objekty 

Komunikace pozemní 48 138 059 Kč 

Plochy a úprava území 2 762 864 Kč 

Dopravní značení 66 636 Kč 

 

CELKEM     50 967 559 Kč 

8.2  Demoliční práce 

 

Dle odborného odhadu činí cena demoličních práci 10% ze stanovené ceny. 

50 967 559 x 0,1 = 5 096 756 Kč 

 

8.3  Projektové a výzkumné práce 

 

Dle výkonového a honorářového řádu je cena za tuto činnost 8% ze stanovené ceny. 

50 967 559 x 0,08 = 4 077 404 Kč 

  

 

CELKEM                            2 762 864 Kč 
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8.4  Rezervy 

 

Dle výkonového a honorářového řádu je cena za tuto činnost 5% ze stanovené ceny. 

50 967 559 x 0,05 = 2 548 378 Kč 

 

8.5  Celkové náklady 

 

Stavební objekty 50 967 559 Kč 

Demoliční práce 5 096 756 Kč 

Projektové a výzkumné práce 4 077 404 Kč 

Rezervy 2 548 378 Kč 

 

NÁKLADY CELKEM                           62 690 097 Kč 

 

Stanovené ceny jsou orientační a bez DPH. Jsou započteny pouze položky, které jsou 

nezbytné pro realizaci dané lokality. 
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9. Hrubý propočet nákladů – varianta 2 

 

9.1  Stavební objekty 

 

9.1.1  Komunikace pozemní 

Ceny jsou převzaty z přílohy č. 5 a z přílohy č. 11 k vyhlášce 3/2008 Sb. 

 

 SKP Objekt Přepočet ceny Jedn. Množství MJ  Celkem 

   ZC x K5 x Ki cena  

 

46.23.11.2 KOMUNIKACE 1299x1,05x2,267 3 092 Kč 13 028 m2 40 282 576 Kč 

 (kryt dlážděný) 

46.23.11.4 PARKOVIŠTĚ 1075x1,05x2,267 2 559 Kč 2035 m2 5 207 565 Kč 

 (kryt dlážděný) 

46.23.15.11 OBRUBNÍKY 240x1,05x2,267 571 Kč 7 051 m 4 026 121 Kč 

 (monolitický) 

46.23.11.5 CHODNÍKY 515x1,05x2,267 1 226 Kč 383 m2 469 558 Kč 

 (betonová dlažba zámková šedá) 

 

CELKEM                     49 985 820 Kč 

   

9.1.2 Plochy a úpravy území 

Ceny jsou převzaty z přílohy č. 5 a z přílohy č. 32 k vyhlášce 3/2008 Sb. 

 

 SKP Objekt Přepočet ceny Jedn. Množství MJ Celkem 

   ZC x K5 x Ki cena  

 

46.39.99 ÚPRAVA ÚZEMÍ 176x1,05x2,39 442 Kč  4 792 m2 2 118 064 Kč 

 (samostatné zemní práce) 

46.23.21 PLOCHY PRO TV 262x1,5x2,39 657 Kč 636 m2 417 852 Kč 

 (nekryté plochy) 

 TRÁVNÍ POROST 40x1,05x2,39 100 Kč  4 428  m2 442 800 Kč 

 (rekreační, parkový) 
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 VÝSADBA STROMŮ 660x1,05x2,39 1 656 Kč 168 ks 278 208 Kč 

 (listnaté stáří do 5 let) 

 

 

 

9.1.3 Dopravní značení 

Ceny dopravních značek za rok 2010 byly převzaty z internetové adresy 

http://www.dzpce.cz/Cenik.html 

 

Objekt  Jedn. cena Množství MJ Celkem 

 

IP 10 676 Kč  3 ks 2 028 Kč 

IP 11-13 820 Kč 7 ks 5 740 Kč 

IP 22-26 1 710 Kč 16 ks 27 360 Kč 

 

CELKEM                35 128 Kč 

 

9.1.4 Celkem za stavební objekty 

Komunikace pozemní 49 985 820 Kč 

Plochy a úprava území 3 256 924 Kč 

Dopravní značení 35 128 Kč 

 

CELKEM     53 277 872 Kč 

 

9.2  Demoliční práce 

 

Dle odborného odhadu činí cena demoličních práci 10% ze stanovené ceny. 

53 277 872 x 0,1 = 5 327 787 Kč 

 

9.3  Projektové a výzkumné práce 

 

Dle výkonového a honorářového řádu je cena za tuto činnost 8% ze stanovené ceny. 

53 277 872 x 0,08 = 4 262 230 Kč 

 

CELKEM                            3 256 924 Kč 
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 9.4  Rezervy 

 

Dle výkonového a honorářového řádu je cena za tuto činnost 5% ze stanovené ceny. 

53 277 872 x 0,05 = 2 663 894 Kč 

 

9.5  Celkové náklady 

 

Stavební objekty 53 277 872 Kč 

Demoliční práce 5 327 787 Kč 

Projektové a výzkumné práce 4 262 230 Kč 

Rezervy 2 663 894 Kč 

 

NÁKLADY CELKEM                           65 531 783 Kč 

 

Stanovené ceny jsou orientační a bez DPH. Jsou započteny pouze položky, které jsou 

nezbytné pro realizaci dané lokality. 
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10 Hrubý propočet náklad – srovnání 

 

Provedl se hrubý propočet nákladů na obě varianty. 

VARIANTA 1 byl spočítán hrubý propočet nákladů na 62 690 097 Kč. 

VARIANTA 2 byl spočítán hrubý propočet nákladů na 65 531 783 Kč. 

 

Provedené hrubé propočty slouží pro základní orientaci investora, jaké jsou přibližné ceny 

jednotlivých variant. Pro upřesnění ceny vybrané jedné z variant, je nutné tuto variantu 

podrobněji zpracovat a provést podrobnější a přesnější propočet nákladů. 
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11. Závěr 

 

Záměrem bakalářské práce bylo navrhnout regeneraci dopravního prostoru místních 

komunikací v obci Klimkovice. Jednalo se zejména o zklidnění dopravy obslužných 

komunikací v dané lokalitě. Návrh obsahuje řešení šířkového uspořádání komunikací, 

umístění zklidňujících prvků, vytvoření parkovacích stání, návrh úprav zeleně. Pomocí 

stavebních úprav a s aplikací dopravního značení byl navržen režim dopravy v lokalitě. 

Práce byla vyhotovena ve dvou variantách, přičemž jedna byla zpracována podrobněji a 

byl vyhotoven hrubý propočet předpokládaných nákladů. Výsledný návrh je považován 

jako jeden z několika možných řešení daného území. Vytvoří nové možnosti zklidnění 

obytné ulice a zlepší životní prostředí celé lokality. 
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