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Anotace (česky): 

 

 Obsahem bakalářské práce  je posouzení současného stavu dopravy v klidu pro ulici 

J.Seiferta a přilehlou oblast podle normy ČSN 73 6110 a následná optimalizace počtu 

odstavných a parkovacích stání, aby vyhověla dané normě a návrh zklidnění na ulici 

J.Seiferta. Pro tento účel budou vypracovány dvě varianty návrhů, které budou posouzeny na 

základě poţadavků ekonomického a dopravně-technického. Více vyhovující varianta bude 

následně rozpracována do úrovně technické studie. 

 

Annotation (English): 

 

The content of this work is to assess the current state of stationary traffic on the street by J. 

Seifert and adjacent areas according to ČSN 73 6110 and subsequent optimization of the 

number and parking spaces to meet the standard and the proposal for street calming J. Seifert. 

For this purpose, they developed two types of proposals will be assessed based on the 

requirements of economic and traffic-technical. More convenient option will then be 

developed to the level of technical studies. 
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Seznam pouţitého značení 

 

AutoTurn software pro ověření průjezdu 

ČSN  česká státní norma 

N  počet odstavných a parkovacích stán 

Oo  odstavná stání 

O2  skupina vozidel 

Po  parkovací stání 

TP  technická norma 

Xb  délka odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 

Xc  délka odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 

ka  součinitel vlivu stupně motorizace 

ka  součinitel redukce počtu stání 
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1. ÚVOD 

 

1.1 Popis města Hlučín 

 

Hlučín je město nacházející se severozápadně od Ostravy. Město Hlučín leţí na úpatí 

Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. Město patří k přirozeným centrům 

bývalého opavského okresu.  Svými téměř 15000 obyvateli se řadí do kategorie středně 

velkých měst. Katastrální výměra je  2 113 ha.  (viz. obr. 1) 

Hlučín se stal  roku 1960 okresním městem. Součástí Hlučína jsou nyní městské části 

Bobrovníky a Darkovičky. Od roku 2003 je Hlučín obcí s rozšířenou působností. Jeho správní 

obvod zahrnuje 15 obcí. 

Hlučín má výraznou spádovost k ostravské průmyslové aglomeraci, k opavské pouze 

částečnou. V těchto dvou městech nachází zaměstnání převáţná část hlučínských občanů. 

Zastoupení průmyslu v Hlučíně je úměrné jeho velikosti a blízkosti ostravské aglomerace. 

Najdeme zde především průmysl tiskařský  a polygrafický, dále dřevařský, stavební  a 

strojírenský.  V minulosti se zde těţil písek a štěrk, těţba jiţ byla zastavena. 

 Jeho poloha na spojnici Ostravy a Opavy a v blízkosti státních hranic je zárukou 

snadné komunikace jak s okolními kraji, tak i se sousedními zeměmi. 

Hlučínem prochází dvě významnější silnice I 56 a II 469. Dopravní spojení města jsou 

zabezpečeny autobusovou a ţelezniční dopravou. Ţelezniční spojení je pouze na Opavu 

s moţným dalším přestupem. 

 

Obrázek 1: Poloha města Hlučín, webové stránky [9] 
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1.2 Vymezení zájmové oblasti 

 

Zájmová oblast je části sídelní jednotky U domů kultury. Ulice J. Seiferta se napojuje 

na ulice Písečná a  Rovniny. Zájmová část ulice je  ohraničena ulici Svornosti a ulici 

Kosmonautu, délka cca 350 m. Tato zájmová oblast  je dále rozšířena o dotčenou panelovou 

zástavbu, základní školu, obchod a travnatou plochu na ulici J. Seiferta. Do řešení dané 

zájmové oblasti jsou  tedy započítány i ulice Dukelská a 28. října a k nim přilehle parkovací a 

odstavné stání. (viz. obr. 2) 

 Jiţně od ulice J. Seiferta je zástavba rodinných domku, jenţ mohou byt vynechány 

z optimalizace odstavných a parkovacích míst, jelikoţ převáţná většina těchto domků má 

parkovaní na vlastním pozemků, proto nejsou dány do zájmové oblasti. 

 

Obrázek 2: Vymezení zájmové oblasti , webové stránky [9] 
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1.3 Popis zájmové oblasti 

 

 V zájmové oblasti se nachází panelová výstavba o 636 bytech s počtem 292 přilehlých 

parkovacích míst. Dále základní škola Hlučín-Roviny a maloobchod Penny s vlastním 

parkovištěm, proto se nemusí započítávat do výpočtu parkovacích míst. Na začátku ulice 

J.Seiferta se nachází autobusová zástavka Rovniny s linkou 34. Na konci zájmové časti ulice 

J. Seiferta je ve vzdálenosti cca 332 m zástavka Pneuservis s linkou 67. 

 

2.   Současný stav zájmové oblasti  

 

2.1 Vyhodnocení současné kapacity  

 

Ulice J.Seiferta je dvoupruhová nerozdělená komunikace šířky vozovky 7,0 m. Při 

vjezdu na ulici J.Seiferta z ulice Písečná se nachází po pravé straně kolmé parkování o 

celkovém počtu 83 parkovacích míst. Celkově se v celé zájmové oblasti ( tzn. včetně další 

dotčených ulic, viz  kapitola 1.2 ) se nachází 292 parkovacích míst. 

Dále se v zájmové oblasti nachází maloobchod Hruška s vlastním parkovištěm na svém 

pozemku, a proto není bran do úvahy řešení studie, a základní škola, Počet bytu v panelové 

zástavbě na ulici J. Seiferta je 312 bytů. Celkově se v celé zájmové oblasti, vymezené 

v kapitole 1.2, nachází 636 bytů. 

 

Obrázek 3 : Vjezd na ulici J.Seiferta z ulice Písečná 
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Obrázek 4: Pohled na ulici J.Seiferta od ul. Kosmonautu  

 

 

Obrázek 5: Pohled na volnou travnatou plochu na ulici J.Seiferta 
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Vypočet parkovacích míst dle normy ČSN 73 6110. 

 

Normový počet parkovacích míst se určí ze vzorce: 

 

paOaO kkPkON   

Kde   N  je celkový počet stání 

  Oo je  základní počet odstavných stání, viz tab. 2 

  Po je  základní počet parkovacích stání (ČSN 73 6110, tab. 34) 

  ka je součinitel vlivu stupně automobilizace 

  kp je součinitel redukce počtu stání 

 

Dílčí hodnoty : 

Oo  - Základní počet odstavných stání  

 

 

Tabulka 1: Základní ukazatele výhledové počtu odstavných stání [1] 

 

Po – Základní počet parkovacích míst  

 

 

Tabulka 2: Základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání [1] 
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ka  - Součinitel vlivu stupně automobilizace 

 V územním plánu města Hlučín je udávaný stupen motorizace 1.2,5 , jenţ výhledově 

nemá narůstat. Z normy ČSN 73 6110 [1]  zjistíme součinitel ka . 

 

Obrázek 6:  Součinitel vlivu stupně automobilizace, ČSN 73 6110 [1] 

 

kp -  Součinitel redukce počtu stání 

 

 Město Hlučín má necelých 14 500 obyvatel, to určuje druhou skupinu při určovaní 

součinitele kp .  

Zástavka 
Dopravní 

prostředek 

Měrná 
frekvence 
spojů Af 

Docházková 
vzdálenost 

[m] 

Docházková 
doba 

Průměrná 
čekací doba 

Součinitel 
nástupní 

doby   

AZ 
[s] 

AZ 
[min] 

AC AN Af 

1)Pneuservis BUS 5 412 294 4,90 29,43 323,71 0,185 

2)Rovniny BUS 8 332 237 3,95 14,82 251,96 0,238 

Index dostupnosti AD 0,423 

Tabulka 3: Tabulka pro výpočet indexu dostupnosti AD 

 

Tabulka 4: Index dostupnosti [1] 
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 Index dostupnosti je 0,423 jenţ udává úroveň dostupnosti území velmi nízké kvality, 

coţ znamená charakter území skupiny A. 

 

Tabulka 5: Charakter území [1] 

 

 

Tabulka 6: Součinitel redukce počtu stání [1] 

 

Dosazení do vzorce: 

stáníN

N

N

699

63636

0,10,1
20

2636
0,1636












 


 

Celkový počet odstavných a parkovacích míst pro zájmovou oblast má být 699 stání. 

 

Výpočet deficitu stání 

   ∆d =  N  – současný počet stání 

   ∆d =  699  –  292 

   ∆d =  407stání 
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 V dané zájmové oblasti by podle normy ČSN 73 6110 [1] mělo být 699 parkovacích a 

odstavných míst.  V zájmové oblasti je však deficit 407 stání. Tento nedostatkový stav 

odstavných a parkovacích míst optimalizuji ve variantách řešení. 

 

3. Návrhy variant 

 

 Návrhy variant jsou slouţí k optimalizaci parkovacích a odstavných míst v dané 

zájmové oblasti .Vypracovány jsou  dvě varianty návrhu řešení uprav a nových parkovacích a 

odstavných míst pro osobní vozidla. Podle výpočtu v kapitole 2 je v zájmové oblasti 

nedostatek 407 stání. Pro návrhy variant je přednostně vhodná k vyuţití travnatá plocha 

přilehlá k ulici J. Seiferta, protoţe se jedná o nevyuţitou plochu určenou v Územním plánu 

města Hlučín k zástavbě s přijatelnou docházkovou vzdálenosti pro celou zájmovou oblast. 

 

3.1  Varianta A 

 

 Ve variantě A je navrţeno 8 nových podélných stání na ulici Písečná mezi ulici 

J.Seiferta a ulici 28.října, dále 24 míst změnou typu stání na ulici Dukelská, na straně u 

základní školy, z podélného typu stání na kolmé stání pomocí odsunu přilehlého chodníku. 

Dále je navrţeno 227  nových stání ve vybudovaném dvoupatrovém parkovišti na ulici 

J.Seiferta v přilehlém volném prostoru.  Na dvoupatrovém parkovišti je z celkového počtu 

stání určeno pro pohybově postiţené 9 míst podle Vyhlášky 398/2009 Sb. [4]. Pro vjezd do 

1.NP podlaţí parkoviště je vyuţíta stavající účelová komunikace, jenţ se příslušně úpravy. 

Vjezd do 2.NP je navrţen přímo na ulici J. Seiferta. 

Rozměry stání a šířky přilehlých pruhu jsou navrţeny podle normy ČSN 73 6065 [2]. 

Nově vzniklé dvoupatrové parkoviště zabere 3 266,98 m
2 

 plochy. 

Celkem vznikne v zájmové oblasti  259 nových stání, s těmito novými místy se bude 

celkově nachazet v zájmové oblasti 524 stání. Coţ nesplňuje poţadovaný počet míst daný 

výpočtem podle normy ČSN 73 6110 [1], jenţ číní 699 stání pro danou oblast. 
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3.2   Orientační odhad nákladu varianty A 

 

 Plocha nově vybudovaných stání na ulici Písečná mezi ulicemi J.Seiferat a 28.říjná je 

109,8 m
2
.Na ulici Dukelská se zbuduje nová parkovací plocha o 306,9 m

2
 , zruší chodník o 

ploše 191,51 m
2 

 a zbuduje nový chodník o ploše 198,94 m
2
. Na dvoupatrovém parkovišti na 

ulici J.Seiferta je 6 263,11 m
2
 parkovací plochy,  13 121,66  m

3 
oběstaveného prostoru a je 

navrţeno 496,74 m
2
 nové komunikace. 

 Plocha/Objem  Cena za m
2
/m

3
 Cena celkem [Kč] 

Nový chodník 198,94 m
2
 782 155 571,08,- 

Odstranění chodníku 191,51 m
2
 460 88 094,6,- 

Parkovací plocha 6 679,81 m
2
 2 451 16 372 214,31,- 

Oběstavený prostor garaţe 13 121,66 m
3
 2 134 28 001 622,44,- 

Komunikace 496,74 m
2
 3 176 1 577 646,24,- 

Mezisoučet 46 195 148,67,- 

Rezerva 10% 4 619 514,87,- 

Orientační odhad ceny 50 814 664,- 

Tabulka 7: Odhad orientační ceny nákladu varianty A 

 

 Odhad orientační ceny nákladu na provedení varianty A je 50 814 664,- Kč. 

 

3.3   Varianta B 

 

 Ve variantě B je na ulici J.Seiferta na přilehlé volném prostoru  navrţeno úrovňové 

parkoviště P1 o počtu 133 stání. Z celkové počtu stání je 6 stání určeno pro pohybově 

postiţené podle Vyhlašky 398/2009 Sb. [4].  Vjezd na parkoviště je navrţen přímo na ulici 

J.Seiferta. Zábor parkovištěm P1 je 3 200 m
2
 plochy. 

 Pro splnění normy je dále navrţeno nové parkoviště P2 na travnaté ploše nachazející 

se na ulici Dukelská pod základní školou. Na parkoviště P2 je navrţeno 302 parkovacích a 

odstavných stání, z celkového počtu stání je 9 stání určeno pro pohybově postiţené podle 

Vyhlašky 398/2009 Sb. [4].  Vjezd na parkoviště P2 je navřţen na ulici Dukelská. Zábor 

parkovištěm P2 je 6 556,5 m
2 

plochy 
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Obrázek 7: Pohled na travnatou plochu na ul. Dukelská  pod základní školou 

 

Rozměry stání a šířky přilehlých pruhu jsou na obou parkovištích P1 a P2 navrţeny 

podle normy ČSN 73 6065 [2]. Obě parkoviště budou zabírat plochu 9 756,6 m
2 

plochy. 

V zájmové oblasti vznikne oproti stavajícímu stavu o 435 nových stání, s těmito 

novými místy se bude celkově nachazet v zájmové oblasti 709 stání. Coţ převyšuje 

poţadovaný počet míst daný výpočtem podle normy ČSN 73 6110 [1] o 10 stání , jenţ číní 

699 stání pro danou oblast. 

 

3.4   Orientační odhad nákladu varianty B 

 

 Plocha nově vybudovaných parkovišt je 9 688,06 m
2 

 a z toho 4 032,69 m
2
 tvoří 

vnitřní komunikace na parkovištích a  5 655,37 m
2 
 tvoří parkovací stání ze zámkové dlaţby. 

Vjezdové komunikace na parkoviště je 108,37 m
3
.  Plocha nově zřízenych chodníku je 92,73 

m
2
 . 
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 Plocha/Objem Cena za m
2
/m

3
 Cena celkem [Kč] 

Parkoviště P1  

Dlaţba stání 1 856,9 2 437 4 525 265,3,- 

Vnitřní komunikace 1 274,66 2 451 3 124 191,66,- 

Vjezdová 

komunikace 
82,58 3 176 262 274,08,- 

Chodníky 41,82 782 32 702,24,- 

Mezisoučet 7 944 433,28,- 

Parkoviště P2  

Dlaţba stání 3 798,47 2 437 9 256 871,39,- 

Vnitřní komunikace 2 758,03 2 451 6 759 931,53,- 

Vjezdová 

komunikace 
25,79 3 176 81 909,04,- 

Chodníky 50,91 782 39 811,62,- 

Mezisoučet 16 138 523,58,- 

Celkový mezisoučet 24 082 956,86,- 

Rezerva 10% 2 408 295,68,- 

Orientační odhad ceny 26 492 252,55,- 

Tabulka 8: Odhad orientační ceny nákladu varianty B 

 

 Odhad orientační ceny nákladu na provedení parkoviště P1 je 7 944 433,28,- Kč a na 

druhé parkoviště P2 je 16 138 523,58,- Kč. Celkový odhad nákladu na provedení varianty B 

je 26 492 252,55,- Kč. 

 

4. Výběr varianty 

 

4.1   Dopravní hlediska 

 

 Dopravním hlediskem pro výběr vhodné varianty je počet odstavných a parkovacích 

stání nově navrţených ve variantě pro splnění deficitu v zájmové oblasti, jenţ činí 407 stání, 
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docházková vzdálenost pro zájmové území a počet garáţovaných stání v navrţených 

variantách. 

 

 

4.2  Technicko-ekonomické hlediska 

 

 V technicko-ekonomickém hledisku se posuzuje  výběr vhodné varianty  podle 

orientačního odhadu ceny nákladu, technické náročnosti  stavby, doby výstavby a záboru 

plochy v návrhu varianty. 

 

4.3 Výběr výsledné varianty 

 

 Varianta A Varianta B 

Celkový počet stání 259 453 

Počet stání pro pohybově postiţené 8 15 

Rozdíl celkového nového stání oproti počtu 

v normě [1] 
-175  10 

Šířka vjezdových komunikaci 6 7 

Vnitřní komunikace na parkovišti [m
2
] 2 549,2 4 032,69 

Plochy parkovacích stání [m
2
] 6 679,81 5 654,37 

Zábor plochy parkovišti [m
2
] 3 9,9133 9 688,06 

Tabulka 9: Základní údaje o variantách 

 

 

Dopravní a technicko-ekonomické zhodnocení je hodnoceno body 1 aţ 5, kde 1 

představuje nejvhodnější moţnost a 5 nedoporučující moţnost. Nejvhodnější varianta bude ta, 

která bude mít nejméně bodů. 
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Poř. č. Hledisko 
Varianta 

A B 

1 Počet navrţených stání 4 1 

2 Docházková vzdálenost 3 1 

3 Počet garáţovaných stání 1 5 

4 Orientační cena nákladu 5 1 

5 Technická náročnost  4 2 

6 Doba výstavby 4 2 

7 Zábor plochy 1 5 

Celkem 22 17 

Tabulka 10: Dopravní a technicko-ekonomické zhodnocení variant 

 

 Na základě dopravně a technicko-ekonomického zhodnocení je nejvhodnější 

realizovat variantu B. Dále je nutno přilehnout k tomu, ţe varianta B jako jediná z navrţených 

variant odpovídá poţadovanému počtu 699 stání vypočítaných podle normy ČSN 73 6110 [1]. 

Proto je vybraná k rozpracování do úrovně technické studie varianta B. 

 

5.  Technická studie varianty B 

 

5.1  Průvodní zpráva 

 

5.1.1  Identifikační údaje 

 

 Stavba 

 

 Název stavby:   Návrh parkoviště na ul. J. Seiferta v Hlučíně, varianta B 

 Místo stavby:   Hlučín, Moravskoslezský kraj 

 Katastrální území:  Hlučín 

 Charakter stavby:  Novostavba, parkoviště 
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 Stavebník, uživatel 

 

 Město Hlučín, Moravskoslezský kraj  

 

 Zhotovitel studie 

 

 Jiří Hrdina 

  

5.1.2 Odůvodnění technické studie 

 

Tato studie má navrhnout optimalizace a maximalizace počtu odstavných a 

parkovacích míst v zájmové oblasti na ul. J. Seiferta  pro stávající občanskou 

vybavenost včetně dopravního zklidnění ul. J.Seiferta v úseku mezi ulici Kosmonautu 

a ulici Svornosti. 

 

5.1.3  Základní údaje o stavbě 

 

Stručný popis stávajícího stavu 

 V zájmové oblasti se řešení varianty B pouze místních komunikací, dopravní 

obsluţnosti kategorie C – obsluţné. Jedná se o ulice J. Seiferta a ulici Dukelská. 

 

 

Stručný popis navrhovaného řešení 

 Navrhované řešení spočívá v optimalizaci a maximalizaci odstavných a parkovacích 

stání pro zájmovou oblast a současně  řešení dopravního zklidnění na ul. J. Seiferta. 

V navrhovaném řešení jsou navrţený dvě nezávisle parkoviště P1 a P2.  Parkoviště P1 

je navrţeno na volném prostoru přilehlém k ul. J.Seiferta. Parkoviště P1 je řešeno jako 

úrovňové parkoviště s komunikačním napojením na ulici J. Seiferta. Parkoviště P2 je 

navrţeno na travnaté ploše na ulici Dukelská  pod základní školou. Parkoviště P2 je řešeno 

jako úrovňové parkoviště s komunikačním napojením na ulici J.Seiferta. 

Součásti studie je téţ návrh dopravního zklidnění na ulici J.Seiferta. Návrh spočívá 

v instalaci zpomalovacích prahu a změnou dopravního značení. 
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5.2  Stavební čast 

 

5.1.1 Základní popis konstrukcí 

 

Bezbariérový přístup 

 

 Na parkovišti P1 je z celkového počtu stání navrţeno 6 stání, podle Vyhlašky 

398/2009 Sb. [4],  pro osoby se sníţenou schopností pohybu. Přístup z  parkoviště je zajištěn 

rampou o dovoleném maximálním podélném sklonu 8,33 % (1:12), příčném sklonu 2 %  a 

šířce 2 000 mm. Přechod z parkoviště na rampu je zajištěn sníţeným obrubníkem výšky 20 

mm. Vyhrazená stání jsou umístěna co nejblíţe vůči vjezdu na parkoviště pro zajištění 

komfortního přístupu k zaparkovaným vozidlům. Tyto stání jsou umístěny podélně a jsou 

rozměru 3,5 m x 7 m o dovoleném příčném sklonu 0,5 % a podélném sklonu 1% . Povrch 

stání pro pohybově postiţené bude tvořen zámkovou dlaţbou v červené barvě se znakem 

V10f  - vyhrazené stání pro vozidla přepravující těţce pohybově postiţené. 

 Na parkovišti P2 je z celkového počtu stání navrţeno 9 stání, podle Vyhlašky 

398/2009 Sb. [4],  pro osoby se sníţenou schopností pohybu. Přístup na parkoviště je zajištěn 

přes vjezdovou komunikaci na ulici Dukelská a dále na chodník. Přechod z komunikace na 

chodník je zajištěn sníţeným obrubníkem o výšce 20 mm. Vyhrazená stání jsou umístěna co 

nejblíţe vjezdu na parkoviště a jsou rozměru 3,5 m x 7 m s dovoleným podélným sklonem 

 0,5 % a příčným sklonem 2,0 %. Povrch stání pro pohybově postiţené bude tvořen zámkovou 

dlaţbou v červené barvě se znakem V10f  - vyhrazené stání pro vozidla přepravující těţce 

pohybově postiţené. 

 

Komunikace 

 

Komunikace pro pěší ( chodníky) 

 

 Bude odstraněna část stávajícího asfaltového chodníku na ulici Dukelská v rozsahu 

pro vytvoření vjezdu na parkoviště P2. Okraje chodníku vznikle u vjezdu na parkoviště P2 

budou opatřeny sníţeným obrubníkem o výšce 20 mm. Na druhé straně parkoviště P2 budě 

nově zřízen chodník o šířce 2 m a délce 22 m spojující parkoviště s bytovou zástavbou. 
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 U parkoviště P1 je bude postavena rampa pro přístup pohybově postiţených na 

parkoviště. Rampa bude v podélném sklonu 8,33 % , příčném sklonu 2 % a  šířce 2 m 

opatřená zábradlím. 

 Nové komunikace pro pěší budou sloţeny ze zámkové dlaţby o rozměrech 60/200/165 

mm uloţené v pískovém loţe tloušťky  40 mm. Pod pískovým loţem bude podsyp z drceného 

kameniva frakce  8/16 mm tloušťky 80 mm uloţené na zhutněné pláni,. Celková tloušťka 

skladby bude 180 mm. Komunikace bude po stranách zajištěna betonovými obrubníky ABO 

2- 15 150/250 mm, jenţ budou uloţeny do betonového lóţe.  

Vrstva Tloušťka [mm] 

Zámková dlaţba 60/200/165 60 

Pískové lóţe  40 

Podsyp drceného kameniva  8/16 80 

Celkem 180 

Tabulka 11: Skladba komunikacích pro pěší  

 

Pozemní komunikace 

 

 Vnitřní komunikace nově navrţených parkovišť a jejich vjezdové  komunikace budou 

mít obrusnou vrstvu z asfaltového betonu ACO 11 +  tloušťky  100 mm. Pod asfaltovou 

vrstvou bude vrstva spojovacího postřiku 0,5 kg/m
2
 . Pod spojovacím postřikem bude loţná 

vrstva asfaltového betonu ACL 16 tloušťky 100 mm, pod níţ bude proveden infiltrační 

postřik 0,5 kg/m
2
, která bude leţet na vrstvě mechanicky zpevněné kameniva frakce  0/32 mm 

tloušťky 200 mm. Celková tlouštka skladby bude 400 mm. Obrubníky komunikaci budou 

CBS – H30 300/150,  

Vrstva Tloušťka [mm] 

Obrusná vrstva – asfaltový beton ACO 11+ 100 

Spojovací postřik 0,5 kg/m
2 

- 

Loţná vrstva – asfaltový beton ACL 16 100 

Infiltrační postřik 0,5 kg/m
2
 - 

Mechanicky zpevněné kamenivo  0/32 mm 200 

Celkem 400 

Tabulka 12: Skladba pozemních komunikací 
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Parkovací stání 

 

 Rozměry parkovacích stáních jsou  navrţeny podle normy ČSN 73 6065 [2]  v 

závislosti na šířce přilehlého jízdního pruhu. Stání pro pohybově postiţené budou rozměru  

3,5 m x 7 m Povrch stání bude proveden ze zámkové dlaţby o rozměrech 80/200/165 mm 

uloţené v pískovém lóţi tloušťky 30 mm, pod pískovým lóţem bude vrstva drceného 

kameniva frakce 4/8 mm tloušťky  100 mm a pod ním vrstva štěrkodrti frakce 16/32 mm o 

tloušťce 150 mm uloţené na zhutněné zemině.  

 

Vrstva Tloušťka [mm] 

Zámecká dlaţba 80/200/165 80 

Kladecí vrstva – pískové lóţe 30 

Nosná vrstva – drcené kamenivo 4/8 100 

Roznášecí vrstva – štěrkodrť 16/32 150 

Celkem 360 

Tabulka 13: Skladba parkovacích stání 

 

Odvodnění 

 

 Na nově zřízeném parkovišti P1 je navrhnuta parkovací plocha v podélném sklonu 

1,0% a v příčném sklonu 0,5%. Výsledný sklon  pro odvodnění je tedy 1,11%. Odvodnění 

plochy je navrţeno pomocí 9 uliční vpusti. Uliční vpusti jsou navrţeny jsou umístěni při 

spodním kraji parkoviště na pravé straně parkoviště. Uliční vpusti jsou umístěny tak, aby 

odvodňovaly plochu 400 m
2
. 8 uličních vpusti je umístěno při spodním okraji parkoviště 

v odstupech 7 m od sebe a 1 uliční vpusť je umístněna příčně u pravého okraje parkoviště ve 

vzdálenosti 7 m. 

 Vjezdová komunikace na parkoviště P1 bude odvodněna pomocí betonových ţlabů 

s mříţkou oddělující vjezd od parkovací plochy a komunikaci J.Seiferta od vjezdu na 

parkoviště. Viz. výkres č.13 odvodnění P1. 

 

 Na parkovišti P2 je na parkovací ploše navrhnutý podélný sklon 0,5% a příčný sklon 

navrţen 2,0 %. Výsledný sklon pro odvodnění je tedy 2,06%. Odvodnění parkoviště P2 je 

pomocí podélných betonových ţlabů s mříţkou po celé šířce parkoviště zaústěné uprostřed 
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délky do uliční vpusti. Rozmístěny betonových  ţlabu a vpusti je po délce parkoviště 139,5m 

s rozestupy od sebe 8,2 m  Celkově je zřízeno 17 vpusti a betonových ţlabů s mříţkou, aby 

odvodňovaly plochu do 400 m
2 

. Viz. výkres č.14 odvodnění P2 

 

 Vpusti budou prefabrikované s kalovým košem pro zachytávaní nečistot a budou 

osazeny litinovým roštem s rámem.  

 

5.2.2  Dopravní zklidnění na ul. J. Seiferta 

 

 V rámci řešení dopravního zklidnění na ulici J.Seiferta je navrţena  změna vodících 

prouţku V 4 po obou stranách komunikace z šířky 0,25 m na 0,35 m a vyznačením středové 

podélné čary přerušované V 2b o šířce 0,3 m. Tím dojde k optickému zúţení jízdního pruhu 

z 3,25 m na 3,0 m. 

 Dalším prvky ke zklidnění dopravy je změna dovolené rychlosti na 40 km/h na ul. 

J.Seiferta a omezením rychlosti na 20 km/h na ulici Dukelská. Dále by měly být instalovány 

zpomalovací prahy na začátku ulice J. Seiferta u ulice Svornosti a  5 m před přechodem na 

křiţovatce ulice J. Seiferta s ulici Dukelskou. Další zpomalovací prahy budou následně 

instalovány na ulici J.Seiferta u vjezdu na parkoviště P1 a to ve vzdálenosti 5 m na pravé 

straně při výjezdu z parkoviště a 10 m na levé straně při výjezdu z parkoviště. 

 Jelikoţ se jedná o místní komunikaci obsluţného charakteru s malou intenzitou 

zatíţení není třeba pro řešení dopravního zklidnění návrhu dalších zklidňujících prvků. 

 

 

5.2.3 Napojení parkovacích ploch na ul. J.Seiferta 

 

Parkoviště P1 bude napojeno přímo na ulici J. Seiferta vjezdovou komunikaci A. 

Parkoviště P2 bude napojeno vjezdem B na ulici Dukelská. 
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Rozhledové poměry 

 

 Rozhledové poměry jsou řešeny na vjezdech z parkovišť P1 a P2. oba vjezdy na 

parkoviště se uvaţují za významnou veřejnou uţívanou účelovou komunikaci podle normy 

ČSN 73 6102/Z1 [4], proto se rozhledové poměry řeší podle normy ČSN 73 6102 [3].  

 

 

Obrázek 8: Rozhledové trojúhelníky sjezdu dopravně významné komunikace, [4] 

 

Vrchol rozhledového trojúhelníku na vjezdu je vzdalen 2,5 od hranice přilehlé jízdního pruhu. 

Na obou komunikacích. Délky stran rozhledových trojúhleníku byly navrţeny pro vozidla 

skupiny 1 s předností v jízdě podle uspořádaní A, coţ je na vjezdu , jako na vedlejší 

komunikaci, umístěna svisla dopravní značka P6 “ Stůj, dej přednost v jízdě”.  

 Pro vjezd A z parkoviště P1 na ulici J.Seiferta pro navrţenou rychlost 40 km/h vyšly 

strany rozhledového trojúhelníku   Xb a Xb  rovno 55 m. Pro vjezd B z parkoviště P2 na ulici 

Dukelská pro navrţenou rychlost 20 km/h vyšly strany rozhledového trojúhelníku  Xb a Xb  

rovno 31 m. 

 Po vykreslení rozhledových trojúhelníku bylo zjištěno, ţe na vjezdu A na ulici J. 

Seiferta překaţí v rozhledu 13 kolmých stání a na vjezdu B na ulici Dukelská překáţí v 

rozhledu  5 podelných stání. 

 Tyto parkovací stání musela být zrušena, aby mohl být zachován rozhled na vjezd. 

Jelikoţ se rozhledové poměry zahrnovaly uţ do navrhu variant, kde byly odstavná a parkovací 

stání zasahující do rozhledového trojúhelníku, ještě během navrhu odstranění, není předchozí 

počet nově navrhovaných stání pozměněn. 
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Obrázek 9: Strany rozhledových trojúhelníku, [3] 

 

5.2.4   Ověření průjezdu 

 

 Vjezdy na parkoviště byly navrhovany na průjezdy vozidel skupiny 1, podskupiny O2. 

Vjezdy taky byly dale navrţeny, tak aby v případě potřeby byl umoţněn zajištěn vjezd 

záchranných sloţek, minimální průjezdní profil 3,5 m široky a 4,1 m výsoky. Ověření 

spravnosti průjezdu bylo provedeno programem AutoTurn.. 

 

 

5.2.5   Dopravní značení 

 

Vodorovné značení 

 

 Parkovací stání budou vyznačena odlišním odstínem zámkové dlaţby. Stání pro 

pohybově postiţené budou poskládany  z dlaţby s červenou barvou a stání budou označena 

značkou  V 10 f  – “Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těţce postiţeno 

nebo osobu těţce pohybově postiţenou” 

 Na vyjezdových komunikacích z parkovišť bude dopravní znační V 6b – “Příčná čára 

souvislá s nápisem STOP” , přechody pro chodce vznikle na ulici  J. Seiferta a ulici Dukelská 

budou vyznačeny značním V 7 – “ Přechod pro chodce”. 
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Svislé značení  

 

 Dopravní značení bylo navrţeno podle TP 65 [5].  Na výjezdu z parkoviště na ulici 

J.Seiferta  bude umístěna dopravní značka P 6 – “ Stůj, dej přednost v jízdě” a na vjezdu na 

parkoviště bude umístěna značka IP 11a – “Parkoviště”.Na začatku ulice J. Seiferta bude 

umístěna dopravní značka B 20a – “ Nejvyšší dovolená rychlost” s rychlostí 40 km/h, dále 

budou na ulici J.Seiferta ve vzdálenosti 15m od vjezdu na parkoviště usazeny značky P 2 + IP 

6– “Hlavní komunikace + přechod pro chodce” 

 Na vjezdu na parkoviště na ulici Dukelská bude usazena značka IP 11a – “Parkoviště”. 

a  na výjezdu z parkoviště bude umístěna značka  P 6 + IP 6 – “ Stůj, dej přednost v jízdě + 

přechod pro chodce”. U vjezdu na parkoviště na ulici Dukelská, bude v podelném směru na 

vjezd na parkoviště umístěna značka P 2 – “ Hlavní komunikace” , kvůli určení přednosti v 

jizdě vozidlům jedoucím na ulici Dukelská na ulici J.Seiferta .Vjezd z ulice Dukelská z ulice 

J.Seiferta bude osazena značka B 20a – “ Nejvyšší dovolená rychlost” s rychlostí 20 km/h. 

  

 Stávající značky v oblasti budou ponechany. Nově zřízené svislé dopravní značky 

budou osazeny na samostatný ţárově pozinkovaný sloupek.  

 

Počet kusů svislých značek 

 

Značka Počet kusů 

P 2 – “Hlavní komunikace” 3x 

P 6 – “Stůj, dej přednost v jízdě” 2x 

B 20 a – “Nejvyšší dovolená rychlost” 2x 

IP 6 – “Přechod pro chodce” 3x 

IP 11 a – “Parkoviště” 2x 

Celkem značek  12 kusů 

Tabulka 14: Počet nově umístěných značek 

 

 

 



 

 - 29 - 

6.   Závěr 

 

 V zájmové oblasti byl navýšen stav o 453  odstavných a parkovacíh stání, čímš byla 

splněn poţadavek normy  ČSN 73 6110 na počet stání a výhledově by měl být tento 

poţadavek zůstat splněn. Byly navrţeny dvě parkoviště, jenţ je pro obyvatele oblasti jistě 

lepší v rámci docházkové vzdalenosti na parkoviště neţ varianta s jedním parkovištěm 

umístěním na okraji zájmové oblasti. 

  Bohuţel pro splnění, tak velké deficitu 407 parkovacích a odstavných stání  

poţadovaného normou ČSN 73 6110 dojde při výstavbě k velkému záboru plochy, jenţ 

muţou mít za následek monotvarnost prostředí.  

 Dalším neţadoucím aspektem, tak velkého parkoviště jako je P2 , je mnoţství hluku a 

výfukových zplodin. Tento aspektem jsem se snaţil při navrhu minimalizovat výsadbou keřů 

okolo celého parkoviště, abych se pokusil co nejvíce ochranit okolní prostředí. 

V návrhu jsem taky navrhnul prvky dopravního zklidnění, jenţ by měly na ulici J. 

Seiferta pomoci k lepšímu provozu na komunikaci. Rozšířením vodících prouţku a 

vyznačením středového prouţku jsem docilil k optickému zúţení jízdního a přidáním 

zpomalovacích prahu si myslím, ţe jsem dosahl zklidnění na této komunikaci. 
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7. Varianta B – P1 řez 1-1´ 

8. Varianta B – P1 řez 2-2´ 

9. Varianta B – P2 řez 1-1´ 

10. Varianta B – P1 řez 2-2´ 

11. Varianta B – Podélný profil vjezdu A 

12. Varianta B – Vzorový příčný řez vjezdu A 

13. Varianta B – Odvodnění P1 

14. Varianta B – Odvodnění P2 

 

 


