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Anotace (česky): 
 
  

Bakalářská práce řeší požadavky dopravní obslužnosti areálu bývalých kasáren Jana 

Žižky v Táboře ve dvou variantách (varianta A, varianta B) s návazností na budoucí využití a 

s ohledem na požadavek zachování několika stávajících objektů. Při návrhu dopravního řešení 

nemuselo být respektováno umístění stávajících inženýrských sítí. 

Bakalářská práce je vypracována s využitím podkladů Urbanistické studie a Zadání 

regulačního plánu vypracovaných Ing.arch. Stanislavem Kotrčkou.  

Areál bývalých Kasáren Jana Žižky se nachází v katastrálním území Tábor, je 

vymezen stávajícím oplocením a plotovými zdmi z jihu při ulici Kpt. Jaroše, z východu při 

ulici Kyjevská, ze severu s větším odstupem při ulici Leskovická a ze západu při rozlehlém 

parku v ulici Václava Soumara. 

Řešená plocha dále zahrnuje části pozemků, respektive ulic Kpt. Jaroše a Kyjevské, 

bezprostředně přiléhající k hranicím areálu bývalých kasáren. Tyto plochy jsou do řešeného 

území zahrnuty především z důvodu návaznosti inženýrských sítí a dopravních staveb. 

Počet stran textu bakalářské práce je 45, počet výkresů 9. 

 

 

Annotation (English): 
 
 

Bachelor's Thesis designs the two versions (ver. A and ver. B) of infrastructure for 

transport in former Military Quarters named after Jan Zižka in Tábor City subsequently to 

future land usage and with regard to requirement of retaining several existing buildings. 

System of technical utilities existing in location has not to be respected during designing of 

infrastructure for transport. 

This Bachelor's Thesis has been developed with help of using data from Urban Study 

and Instructions for Urban Plan made by Ing. arch. Stanislav Kotrčka. 

Former Jan Zižka's Military Quarters are located in the estates of Tábor City and are 

bordered by existing fences and walls along southern Kpt. Jaroše Street, eastern Kyjevská 

Street, in longer distance along northern Leskovická Street and western large park of Václava 

Soumara Street. 



   
 
 

The subject area also includes some portions of land on Kpt. Jaroše Street and 

Kyjevská Street which closely adjoin its borders. These portions of land are included into the 

subject area mainly due to requirements of connecting technical utilities and road 

constructions. 

Number of text pages of this Bachelor's Thesis is 45, number of drawings is 9. 
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Seznam použitého značení 

 

 
ČSN  česká státní norma 

Dz  délka rozhledu pro zastavení [m] 

IAD  individuální automobilová doprava 

MHD  městská hromadná doprava 

N  celkový počet stání 

N1  skupina vozidel (nákladní) 

Oo  počet odstavných stání   

Po  počet parkovacích stání  

TP  technický předpis 

R  poloměr [m] 

Xa  délka  odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 

Xc   délka  odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 

Yc  délka  odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 

a  šířka jízdního pruhu [m]  

ac  šířka pruhu pro cyklisty [m] 

ah  šířka hmatného pásu [m] 

avp  šířka varovného pásu [m] 

ach  šířka pásu pro chodce [m] 

bo  bezpečnostní odstup [m] 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp  součinitel redukce počtu stání 

s  dráha [m]  

v  šířka vodícího proužku [m] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 
 
 

1.Úvod 

 

1.1 Charakteristika města 

 

Město Tábor se nachází na severním okraji Jihočeského kraje, 83 km jižně od města 

Prahy a 60 km severně od Českých Budějovic. Díky své bohaté minulosti, dochovaným 

architektonickým památkám i zajímavé přírodní poloze, patří k turisticky atraktivním místům 

České republiky. Město si dodnes zachovalo atmosféru husitství, jehož počátek se datuje do 

15. století. V roce 1420 zde husité založili pevnost na původním hradišti Přemyslovců. Z 

tohoto místa byly vedeny historicky slavné výpravy pod vedením Jana Žižky z Trocnova a 

Prokopa Holého. Táborská obec je spojována hlavně se jménem Jana Husa, významného 

katolického reformátora. Roku 1437 byl Táboru udělen statut královského města. 

Historické jádro města se stalo díky dochovaným památkám a specifickému systému 

zástavby městskou památkovou rezervací. Hlavnímu Žižkovu náměstí s monumentální 

sochou vojevůdce dominuje budova pozdně gotické radnice, v níž je dnes umístěno Husitské 

muzeum a kostel Nanebevzetí panny Marie. Stejně tak pamětihodné jsou i fasády 

měšťanských domů rozmístěných po celém historickém jádru města, na nichž najdeme 

odkazy stavebních slohů a stylů pozdní gotiky, renesance, baroka, rokoka, ale také stopy 

socialistické přestavby. Urbanistická struktura města byla ovlivněna jeho vojenským 

využitím, křivolaké ulice a zachované opevnění jsou doplněny spletitým labyrintem sklepů a 

podzemních chodeb. 

Téměř v centru města se rozprostírá nejstarší evropská údolní nádrž Jordán, která 

vznikla v roce 1492. V současné době dno nádrže prochází rozsáhlým odbahňováním, prvním 

za dobu své existence. 

Tábor se dnes s počtem 37 000 obyvatel řadí na druhé místo mezi jihočeskými městy a 

patří mezi dopravně, kulturně a hospodářsky významná centra regionu. 
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Obr. 1: Poloha města Tábor 

1.2 Geologická charakteristika lokality 

 

Řešené území se nachází v intravilánu města Tábor na rovinatém pozemku, mírně 

skloněném k jihu, neobsahujícím žádné terénní zlomy, deprese ani vyvýšeniny. 

Z geologického hlediska se jedná o součást středočeského plutonu, na vlastní lokalitě 

budovanému drobnozrnným amfibol-biotit pyroxenickým melanokratním křemenným 

syenitem táborského typu - varieta Klokoty, přičemž v místě s vyšším podílem křemene se 

jedná až o melanokratní granit. 

V řešeném území je volná nebo slabě napjatá hladina podzemní vody v hloubce 2,2 - 

3,6 m pod terénem. Směr proudění podzemní vody mělké kvartérní zvodně odpovídá 

morfologii terénu, převažuje tedy jihovýchodní proudění podzemní vody. 

Z širšího pohledu se řešené území nachází v povodí Lužnice, jehož drenážní osu tvoří 

Košínský, respektive Tismenický potok. Ten se asi po 1km jižně vlévá do řeky Lužnice. 

Severně od řešeného území prochází hranice ochranného pásma III. stupně vodního zdroje 

Jordán. 



 

 3 
 
 

1.3 Urbanistická charakteristika lokality 

 

Řešené území se nachází mezi lokalitami Pražské předměstí, Pražské sídliště a 

Náchodské sídliště, je umístěno severně od historického centra města za údolím vodní nádrže 

Jordán a svou severní hranicí téměř dosahuje hranice samotného města. Ze severní strany je 

širší lokalita území obklopena volnou přírodou, na západní a severozápadní straně přiléhají 

městské části Klokoty a Náchod. Širší lokalita zahrnuje tři městské časti, kde výstavba 

probíhala v přibližně stejném období a jejich společná rozloha je 121,24 ha a počet obyvatel 6 

483 z celkového počtu 36 557 obyvatel Tábora, což činí 22,7%.  

Řešené území o rozsahu 8,04 ha bylo pro potřeby armády vyhrazeno ve 20. letech 20. 

století. Lokalita Pražského předměstí vznikla v padesátých letech 20. století, na jeho výstavbu 

navázalo Pražské sídliště v polovině 70. let 20. století a severní okraj Tábora uzavřelo 

Náchodské sídliště v 80. letech 20. století. Tato výstavba postupně obklopovala řešené území, 

které bylo do dnešních dnů vyhrazeno pouze pro vojenské účely. 

 

 

Obr. 2: Poloha lokality Pražské předměstí, Pražské sídliště, Náchodské sídliště 
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2. Současný stav řešeného území 

 

2.1 Charakteristika řešeného území 

 

Řešené území se nachází při severním okraji města Tábor, mezi místními částmi Pražské 

předměstí, Pražské sídliště a Náchodské sídliště, v dosahu čtyř autobusových zastávek MHD 

v maximální docházkové vzdálenosti 370 m. Dostupnost MHD pro toto řešené území je velmi 

dobrá. Okolní zástavba má sídlištní charakter, převažují výškové panelové budovy z výstavby 

sídliště ze 70. a 80 let minulého století. Terén řešeného území je rovinatý, pozemek je mírně 

skloněn k jihu a neobsahuje žádné terénní zlomy, deprese ani vyvýšeniny.  

Areál bývalých Kasáren Jana Žižky je od 90. let minulého století nevyužívaný a jeho 

současný stav tomu plně odpovídá. Většina zástavby již byla v současné době odstraněna, s 

výjimkou objektů, které zůstanou zachovány a do budoucna mají projít rekonstrukcí. Na 

území se nacházejí objekty ve vlastnictví Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany 

ČR, jejichž poloha je při návrhu dopravního řešení akceptována a výsledný návrh je jí 

přizpůsoben. 

Areál bývalých Kasáren Jana Žižky má dvě stávající připojení k pozemní komunikaci. 

První se nachází v jižní části areálu a jedná se o připojení na silnici III/01912 v ulici Kpt. 

Jaroše. Druhé se nachází v severovýchodní části areálu a jedná se o připojení k místní 

komunikaci v ulici Kyjevská, která je z východní strany po celé délce obklopena stávajícím 

areálem Kasáren Prokopa Holého. 

Vnitřní oblast areálu trpí naprostým nedostatkem zeleně, ale z východní strany k ní přiléhá 

rozsáhlý park s pietním místem, který je v současnosti po nákladné revitalizaci. 

Ve vnitřní oblasti areálu ani v její blízkosti nejsou řešena žádná parkovací a odstavná 

stání. 
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2.2 Areál bývalých Kasáren Jana Žižky 

 

Areál bývalých Kasáren Jana Žižky je v současné době napojen na dopravní síť města 

dvěma sjezdy. První se nachází v jižní části a areál připojuje k silnici III/01912v ulici Kpt. 

Jaroše. Druhé připojení se nachází na severovýchodní straně a připojuje ho k místní obslužné 

komunikaci Kyjevská. V samotném areálu se nacházejí pouze areálové komunikace, které 

dříve sloužily k obsluze jednotlivých objektů. Povrch komunikací je částečně z betonových 

panelů a částečně ze žulové dlažby. Po demolici nevhodných objektů byla část komunikací 

rozebrána. Areál nyní nedisponuje žádnými parkovacími ani odstavnými místy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Obr. 3: Jižní letecký snímek na areál Kasáren Jana Žižky 
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Obr. 4: Pohled do areálu ze stávajícího jižního připojení 

 

 

Obr. 5: Pohled severní současný stav 
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Obr. 6: Pohled k jihu současný stav 

 

 

 

Obr. 7: Pohled k západu severní část současný stav 
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2.3 Ulice Kyjevská 

 

Místní obslužná komunikace Kyjevská přiléhající k řešenému území z východní strany 

po celé jeho délce. Komunikace se na jižní straně pravoúhle napojuje na ulici Kpt. Jaroše a v 

severní části areálu na místní obslužnou komunikaci Leskovická. Po 220 m z pohledu od ulice 

Kpt. Jaroše po pravé straně se nachází vjezd do současného areálu Armády ČR. Komunikace 

je 424 m dlouhá v šíři 6,5 m, s živičným povrchem. 

Z pohledu od ulice Leskovická se po pravé straně nachází chodník v šíři 2 m a po levé 

straně chodník v šíři 1 m. 

 

 

 

Obr. 8: Pohled na ulici Kyjevská od ulice Kpt. Jaroše 
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Obr. 9: Pohled na ulici Kyjevská od ulice Kpt. Jaroše 

 
 
 
 
 

 

Obr. 10:  Pohled na ulici Kyjevská od ulice Kpt. Jaroše 
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2.4 Ulice Kpt. Jaroše 

 

Silnice III/01912 v ulici Kpt.Jaroše přiléhá k areálu Kasáren Jana Žižky po celé jižní 

straně v délce 204,5 m. Ulice Kpt.Jaroše tvoří průtah západní částí města Tábor. Délka je 

2,617 km. Staničení 0,000 v křížení se silnicí I/19 ve volné trase za místní částí Zahrádka v 

délce 1,1 km má charakter volné trasy a pak navazuje forma průtahu. 

Komunikace má živiční povrch, chodníky jsou po obou stranách v proměnlivé šíři 2,8 

- 3,2 m s povrchem z betonové dlažby oddělené od komunikace zeleným pásem proměnné 

šíře. Chodník přímo přiléhající k řešenému území má povrch živičný. 

Ze ulice Kpt. Jaroše je obsluhováno celkem pět autobusových zastávek a silnice 

III/01912 je ukončena křižovatkou  se silnicí II/603 . 

 

 

 

Obr. 11: Pohled na ulici Kpt. Jaroše 
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Obr. 12:  Západní pohled na ulici  Kpt. Jaroše 

 

 

Obr. 13: Východní pohled na ulici Kpt. Jaroše 
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2.5 Ulice Leskovická 

 
Místní obslužná komunikace Leskovická obchází areál bývalých Kasáren Jana Žižky v 

severní části a pravoúhle napojuje  v křižovatce  ulici Kyjevskou. Slouží k obsluze celého  

Náchodského sídliště směrem ze západní části. Místní obslužná komunikace je jednopruhová,  

s podélnými parkovacími stáními, jednosměrná.  Je dlouhá 492 m, široká 6 m. 

Komunikace má živičný povrch. Chodníky jsou opatřeny betonovou dlažbou. 

Z pohledu od ulice Kyjevská je vybudován parkovací pás šíře 2,5 m na něž navazuje 

chodník v šířce 2 m, po levé straně se nachází kolmá parkovací stání a dvě parkoviště pro 

přilehlé panelové domy. 

 

 
 

Obr. 14: Pohled na ulici Leskovická od ulice Kyjevská  
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2.6 Park U Popraviště 

 
Park U Popraviště sousedí s areálem bývalých Kasáren Jana Žižky po celé západní 

straně. 

V současné době prošel park nákladnou revitalizací, byly zde vytvořeny nové stezky 

pro pěší a cyklisty v šířce 3 m a opatřeny živičným povrchem, nová dětská hřiště, 

odpočinková místa s vodními prvky. 

Dominantou parku je pietní místo obětem 2. světové války se statutem kulturní 

památka, které přiléhá k areálu bývalých kasáren.  

 

 

 

 

Obr. 15: Severovýchodní pohled na park U Popraviště 
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Obr. 16: Jižní pohled na park U Popraviště 

 
 
 

 

Obr. 17: Pohled na Pietní místo 
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3. Návrh dopravního řešení 

 

3.1 Výpočet dopravní zátěže 

 

Výpočet dopravní zátěže vychází z dopravní prognózy Města Tábor zpracované do 

roku 2015, která odpovídá svou dělbou dopravní práce a svou strukturou obdobným městům i 

v zahraničí. 

Z následující tabulky je zřejmé, jaký nový „dopravní impulz“ představuje plánovaná 

lokalita. Návrh uliční struktury předpokládá dopravní napojení přes ulici Kyjevskou, 

Leskovickou a z Kpt. Jaroše. Za předpokladu, že 80 - 90% nově indukované dopravy 

navrhové lokality se do stávající uliční struktury „začlení“ v křižovatce Kpt. Jaroše – 

Kyjevská. Zbylá část dopravy 10 - 20% pak pravděpodobně bude směřovat přes ulici 

Leskovickou.  

Lze tak předpokládat, že dopravní „přitížení“ Kyjevské ulice před křižovatkou s Kpt. 

Jaroše se bude pohybovat v rozmezí 5500 – 7300 vozidel za den. Kromě cest automobily 

bude provoz křižovatky významně dotčen i dopravou pěší k zastávkám MHD.     

  

 1997 2005 2015 

IAD 5 046 6 778 8 197 

MHD 3 355 2 250 1 691 

Pěší 4 514 3 723 2 905 

Cyklisté 709 886 982 

Tab. 1: Výchozí podklady dle prognózy dopravy města Tábor 

 

Z vyhodnocení světelné křižovatky Čs. Armády – Kpt. Jaroše je zřejmé, že dopravní 

zátěž je již v současnosti na poměrně vysoké úrovni. Při započtení předpokládaného přitížení 

vlivem nového sídelního útvaru lze předpokládat, že intenzita dopravy na ulici Kpt. Jaroše se 

bude výhledově pohybovat na úrovni 18000 vozidel tzn. + cca. 45%.  

Lze předpokládat i nárůst dopravy na dalších ulicích základního dopravního skeletu 

města.  
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 3.4 Posouzení předpokládaného počtu parkovacích a odstavných stání 

  

 Dopravní řešení areálu bývalých Kasáren Jana Žižky vychází ze základní 

architektonické rozvahy a z toho vyplývajících strukturálních údajů jako jsou zastavěná 

plocha, zpevněná plocha a maximální počet bytů respektivě osob. 

 

vnitroblok Počet bytů Počet osob Počet 
obyvatel 

 

Počet 
automobilů 
400/1000 

Počet 
automobilů 
500/1000 

V1 90  226 90 113 
V2 250  628 251 314 
V3 140  351 141 176 
V4 190  477 191 258 
V5 180  162 181 206 
V6 230  577 231 289 
V7  2000    
V8 200  502 201 251 

      
Celkem 1280 2000 3213 1285 1606 

 
Tab. 2: Výchozí podklady využití lokality 

 

 

Kromě již výše uvedeného postupu odborného odhadu potřebného počtu parkovacích 

míst dlouhodobého charakteru pro trvale bydlící obyvatele v navrhovaných bytech (cca. 1300 

– 1600 dlouhodobých parkovacích míst) je potřeba zohlednit i požadavky krátkodobého 

parkování pro návštěvníky nejrůznějších provozoven (obyvatel, obchodů, kanceláří apod.) a 

zásobování.  

Posouzení celkového počtu stání pro navrhovanou lokalitu je provedeno podle ČSN 73 

6110  - Projektování místních komunikací.  
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Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí podle následujícího vzorce: 

 

N = Oo  x ka + Po x ka x kp   

  

kde jednotlivé parametry znamenají: 

N – celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo – základní počet odstavných stání podle funkce objektu při stupni automobilizace 

          400 vozidel/1000 obyvatel 

Po – základní počet parkovacích stání podle funkce objektu 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace  

kp – součinitel redukce počtu stání podle charakteru území a úrovně dostupnosti       

         veřejné dopravy 

 

Součinitel vlivu stupně automobilizace v současné době pro město Tábor je možné 

uplatnit v hodnotě 1 tzn. pro stupeň automobilizace 400 vozidel na 1000 obyvatel, výhledově 

1,25 pro stupeň automobilizace 500 vozidel na 1000 obyvatel.  

Vzhledem k charakteru území, který ovlivňuje výši součinitele redukce počtu stání kp 

je podle metodiky lokalitu možno zařadit do skupiny 2B – město do 50 000 obyvatel – stavba 

celoměstského i nadměstského významu uvnitř zastavěného území, mimo centrum města 

s dobrou kvalitou obsluhy veřejnou dopravou. Toto zatřídění je uplatněno z důvodů, že se 

uvažovaná lokalita nachází v sousedství jedné z nejvýznamnějších vnitroměstských 

komunikací ulice Kpt. Jaroše lze tedy uvažovat se součinitelem redukce počtu stání v hodnotě 

0,8. 

Pro funkční využití administrativa ČSN 73 6110 požaduje 1 stání na 25 – 35 m2  resp. 

1 stání na 1 přepážku. Poměr krátkodobých a dlouhodobých stání může být velmi proměnlivý 

20:80 – 90:10 v závislosti na charakteru kancelářské činnosti.  

Pro funkční využití obchod požadavek na počet stání vyplývá z velikosti prodejní 

plochy v rozpětí 1 stání na 50 m2 pro jednotlivé prodejny až po 25 m2 pro plnosortimentní 

velkoprodejny do 5000 m2. Poměr krátkodobého a dlouhodobého stání se uvažuje v poměru 

90:10. Podélná parkovací stání po obou stranách hlavní osy jsou navržena primárně pro 

potřeby zásobování a krátkodobého parkování dopravní obsluhy.   

Pro funkční využití – bydlení je požadavek na počet stání vztažen na celkovou plochu 

bytu respektivě počet obytných místností. V případě bytu o 1 obytné místnosti činí 



 

 18 
 
 

požadovaný počet stání 0,5 a u bytů do 100 m2 pak 1 místo na byt. Dále se pro bytové okrsky 

započítává 1 krátkodobé stání na 20 obyvatel.   

Ke krátkodobému a dlouhodobému parkování je potřeba dodat, že za rozhraní se 

považují 2 hodiny, tzn. do 2 hodin stání se jedná o krátkodobé, nad 2 hodiny o dlouhodobé 

stání.  

V konkrétním případě 1280 bytů s 3200 obyvateli je dle výpočtové metodiky ČSN 73 

6110  nutno uvažovat 1400 míst pro obyvatele a jejich návštěvy pro stupeň automobilizace 

400 a až 1750 míst pro stupeň automobilizace 500. Z toho „návštěvnických“ míst je potřeba 

130 – 160. Je tedy zřejmé, že metoda odborného odhadu a výpočtu dle ČSN 73 6110 dává 

velmi podobné hodnoty.  

V konkrétním případě komerčního využití, kdy je znám jen předpoklad počtu 

návštěvníků v řádu 2000 osob/den bez bližších informací o struktuře cílů (obchod, služby, 

administrativa atd.) nelze konkrétní požadavek dle metodiky ČSN 73 6110  přesněji stanovit. 

Jen na základě empirických znalosti z nákupních center je možno říci, že udávanému počtu 

návštěvníků by odpovídalo cca. 250 krátkodobých míst, který zohledňuje dělbu dopravní 

práce (50-60% IAD), obvyklou doby pobytu 2-3 hodiny a obrat na parkovací místo v rozmezí 

4-6 hodin.   

Pro stávající stav (ka = 1) tak činí celkový potřebný počet stání 1650. Pro výhledové 

období s nárůstem stupně automobilizace na hodnotu 500 vozidel na 1000 obyvatel (ka = 

1,25) bude potřeba počítat s celkovým počtem 2000 míst. Nutno zdůraznit, že z tohoto počtu 

je potřeba vyčlenit místa pro osoby se zdravotním postižením.  
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4. Návrh variant 

 

Návrh variant vychází z Urbanistické studie a ze Zadání regulačního plánu pro řešení 

území, s předpokladem funkčního využití jednotlivých vnitrobloků v souladu se zpracovaným 

územním plánem města Tábor, 

 jež stanovuje  pro tuto lokalitu využití bytová zástavba a občanská vybavenost s 

maximálně pěti nadzemními podlažími. 

Samotný návrh variant byl založen na budoucím vyžití jednotlivých vnitrobloku, aby 

nebylo omezeno jejich plné využití. 

V návrhu jsou zohledněny veškeré druhy pozemní dopravy, které jsou navázány na  

stávající dopravní skelet města a zájmové území. 

Situace variant je rozdělena do jednotlivých částí A1, A2, A3, B1, B2, B3,C, D, F, 1, 

2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. 

Části A1, A2, A3, B1, B2, B3, C, D,  jsou navrženy jako místní komunikace uvnitř 

navrhovaného sídelního útvaru v severo-jižním směru souběžně s ulicí Kyjevskou. Části 1, 

2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b tvoří systém kolmých příčných ulic. 

Vjezd do nového sídelní útvaru bude řešen z jižní strany přes upravenou stávající 

stykovou křižovatku z ulice Kpt. Jaroše na část komunikace C, z východní strany přes dvě 

nové stykové křižovatky ve variantě A, ve variantě B přes tři nové stykové křižovatky z ulice 

Kyjevská na komunikace 2a, 3a, 4a. Ze severní strany bude nový sídelní útvar napojen 

stavebně upravenou stykovou křižovatkou přes zrušené parkoviště z ulice Leskovická na 

komunikaci D. 

Místní komunikace uvnitř nového sídelního útvaru jsou navrženy jako dopravně 

zklidněné formou „zóny tempo 30“. Všechny ulice jsou navržené jako obousměrné 

dvoupruhové, kromě části B1, B2, B3 ve variantě B, které jsou řešeny formou obytné zóny. 

Místní komunikace uvnitř nového sídelního útvaru mají šířku jízdního pruhu  a = 2,75 

m.  Vodící proužek je vytvořen přídlažbou, jeho provedení bude v kontrastu k živičnému 

povrchu komunikace. Šířka vodícího proužku je v = 0,25 m. 

V návrhu  uliční sítě místních komunikací v areálu sídelního útvaru se nachází 3 

čtyřramenné průsečné křižovatky a 3 tříramenné stykové křižovatky. Z důvodu dopravního 

zklidnění v rámci „zóny tempo 30“, kterou tvoří celý areál sídelního útvaru, jsou křižovatky 

navrženy bez rozlišení hlavní a vedlejší ulice tzn. s předností zprava. Pro zdůraznění principu 

dopravního zklidnění formou přednosti zprava jsou plochy křižovatky navrženy s odlišnou 
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povrchovou úpravou než přilehlé vozovky.  Plochy křižovatek ulic budou v místech odlišného 

povrchu provedeny jako zvýšené se zpomalovacími rampami ve sklonu 1:10 pro rychlost 30 

km/h. 

Vjezdy do vnitrobloků jsou řešeny z jižní a severní strany z komunikací 1, 2a, 2b, 3a, 

3b, 4a, 4b. Vjezdy jsou opatřeny varovným pásem v šířce avp = 0,40 m. 

Komunikace pro pěší  budou navrženy formou chodníku. Šířka chodníku bude ach = 

2,25 m při jižní straně komunikací 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b  bude rozšířen na ach = 3,50 m z 

důvodu umístění parkovacích stání pro tělesně postižené. Povrch komunikací pro chodce bude 

z betonové dlažby v šedém odstínu. 

Varianty návrhu řeší i umístění nové autobusové zastávky MHD v jižní části řešeného 

území, která bude obsluhována z ulice Kpt. Jaroše. Návrh umístění zastávky vychází ze studie  

úpravy křižovatky ulic Kpt. Jaroše, Kyjevská a Bezručova, zpracované pro Urbanistickou 

studii a Zadání regulačního plánu.  Přístup na autobusovou zastávku směrem z nového 

sídelního útvaru bude pro chodce  přes navrženou pěší zónu ( část F) s povoleným vjezdem 

cyklistů a bude navazovat na stávající chodník v ulici Kpt. Jaroše. Pěší zóna bude ukončena v 

jižním směru před stávajícím chodníkem a ve směru severním před komunikacemi 1 , A1, kde 

plynule naváže na další navržené komunikace. 

Komunikace pro cyklisty je řešena samostatnou stezkou pro cyklisty, která v jižní části 

navazuje na stávající stezku pro cyklisty, vedenou po společné stezce pro chodce a cyklisty. Z 

důvodu umístění autobusové zastávky MHD, je za přechodem pro chodce v křižovatce ulic 

Kpt. Jaroše, Kyjevská vytvořen v souběhu s chodníkem oboustranný pruh pro cyklisty v šířce 

ac = 2,00 m, který plynule navazuje na navrženou pěší zónu s povoleným vjezdem cyklistů a 

za autobusovou zastávkou plynule navazuje  na stávající trasu stezky pro chodce a cyklisty.  

Stezka pro cyklisty začíná u navržené místní komunikace část 1 v jihovýchodní části a 

vede po levé straně v souběhu s podélným parkovacím stáním komunikace A1, A2, A3 

oddělena bezpečnostním odstupem bo = 1,00 m  a končí před přejezdem pro cyklisty na 

komunikaci 4b. Dále jsou cyklisti vedeni po navržené stezce pro chodce a cyklisty ukončené 

před stykovou křižovatkou ulice Leskovická a komunikace D, kde jsou cyklisti převedeni do  

běžného provozu. Šířka jízdního obousměrného pruhu je ac = 2,00 m. Po levé straně je 

oddělena od pásu pro chodce hmatným pásem v šířce  ah = 0,5 m. Povrch stezky pro cyklisty 

bude z betonové dlažby v pískově žlutém  odstínu. 

Parkovací stání jsou navržena jako podélná stání o rozměru 2,25 x 6,00 m, ve variantě 

A i jako kolmá o rozměru 2,50 x 5,00 m s vyjímkou stání pro handicapované, kde minimální 
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rozměr podélného stání je 3,5 x 7,00 m a rozměr kolmého stání je 3,50 x 5,00 m. Povrch bude 

vytvořen z betonové dlažby v červeném odstínu.  

 Součástí návrhu bylo i vytvoření klidové zóny v severní částí areálu sídelního útvaru, 

kde bylo navázáno na stávají park a parkové chodníky. 

 

4.1 Varianta A 
 

Dopravní řešení varianty A  je navrženo jako místní komunikace zklidněné na „zónu 

tempo 30“ v areálu bývalých Kasáren Jana Žižky. V této variantě bylo navrženo celkem 170 

parkovacích a odstavných stání, z toho 19 stání pro handicapované. 

Tato varianta je navržena s předpokladem rozptýleného využití bytové a občanské 

vybavenosti budoucího areálu sídlištního útvaru. 

V návrhu je počítáno s vybudováním tří čtyřramenný průsečných křižovatek, tří 

tříramenných stykových křižovatek a čtyř stykových křižovatek sloužících k napojení areálu 

sídlištního útvaru na stávající dopravní skelet města. Tyto křižovatky z ulic Kpt. Jaroše, 

Kyjevská a Leskovická budou z hlediska dopravní zátěže i nákladními vozidly z důvodů 

zásobování navržena jako nezvýšená, a to především z důvodu vyloučení možných 

negativních akustických projevů. 

Pro zdůraznění principu dopravního zklidnění formou přednosti zprava jsou plochy 

křižovatek navrženy s odlišnou povrchovou úpravou než přilehlé vozovky. Plochy křižovatek 

uvnitř areálu sídlištního útvaru budou v místech odlišného povrchu provedeny jako zvýšené 

se zpomalovacími rampami ve sklonu 1:10 pro rychlost 30 km/h.  

Z důvodů bezpečnosti pěších a rozhledu na sousední křižovatková ramena jsou 

křižovatky řešeny s vysazenými plochami nároží. Pro dovolenou rychlost 30 km/h činí délka 

rozhledu pro zastavení Dz = 20 m. S přihlédnutím k tomuto parametru bezpečnosti silničního 

provozu se odvíjí umístění dopravního napojení pro jednotlivé vnitrobloky. Vzhledem 

k tomu, že v tomto stupni dokumentace není známo konkrétní využití jednotlivých 

vnitrobloků, tak pro budoucí návrh vjezdů bude potřeba respektovat podmínku umístění 

jednotlivých vjezdů ve vzdálenosti více než 20 m od hrany křižovatky.   

Dále varianta řeší návrh pěší zóny, která přivádí chodce od nově navržené autobusové 

zastávky MHD při ulici Kpt. Jaroše k nově navrženým komunikacím pro chodce. Zastávka je 

navržena formou zastávkového zálivu tak, aby délka zastávky umožňovala odbavení 

cestujících jedním článkovým a jedním nečlánkovým vozidlem v těsném řazení.     
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Pěší zóna bude zároveň sloužit k provozu cyklistů, kteří přes ni mají napojení na 

navrženou stezku pro cyklisty, vedenou hlavní dopravní osou areálu sídlištního útvaru k ulici 

Leskovická. 

 

4.1.1 Varianta A - část A1 

 

Část A1 místní komunikace tvoří hlavní dopravní osu a je dopravně navržena 

zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou 

vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m  a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace A1 je navrženo 13 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka stání 7,00 m.  Parkovací 

pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

Vzhledem k předpokladu komerčního využití ploch přiléhajících k uličnímu parteru v 

částí A1 je chodník navržen na východní straně v šíři 6,20 m a na západní straně v šíři 5,00 m 

se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího 

proužku k uliční vpusti . 

Po levé straně, směrem k ulici Leskovická je v souběhu s parkovacím pruhem 

navržena stezka pro cyklisty v šířce 2,00 m, oddělena od parkovacích pruhů bezpečnostním 

odstupem 1,00 m. Pruh pro chodce je z levé strany stezky pro cyklisty  oddělen hmatným 

pásem v šířce 0,50 m. Na část A1 kolmě navazují ve čtyřramenné průsečné křižovatce části 

A2, 2a, 2b. 
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4.1.2 Varianta A - část A2 

 

Část A2 místní komunikace tvoří hlavní dopravní osu a je dopravně navržena 

zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou 

vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace A2 je navrženo 18 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka stání 7,00 m.  Parkovací 

pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

Vzhledem k předpokladu komerčního využití ploch přiléhajících k uličnímu parteru v 

částí A2 je chodník navržen na východní straně v šíři 6,20 m a na západní straně v šíři 5,00 m 

se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího 

proužku k uliční vpusti . 

Po levé straně, směrem k ulici Leskovická je v souběhu s parkovacím pruhem 

navržena stezka pro cyklisty v šířce 2,00 m, oddělena od parkovacích pruhů bezpečnostním 

odstupem 1,00 m. Pruh pro chodce je z levé strany stezky pro cyklisty  oddělen hmatným 

pásem v šířce 0,50 m. Na část A2 kolmě navazují ve čtyřramenné průsečné křižovatce části 

A1, 3a, 3b. 

 

4.1.3 Varianta A - část A3 

 

Část A3 místní komunikace tvoří hlavní dopravní osu a je dopravně navržena 

zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou 

vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 
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k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m.  

V části komunikace A3 je navrženo 10 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh 

bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

Vzhledem k předpokladu komerčního využití ploch přiléhajících k uličnímu parteru v 

částí A3 je chodník navržen na východní straně v šíři 6,20 m a na západní straně v šíři 5,00 m 

se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího 

proužku k uliční vpusti . 

Po levé straně, směrem k ulici Leskovická je v souběhu s parkovacím pruhem 

navržena stezka pro cyklisty v šířce 2,00 m, oddělena od parkovacího pruhu bezpečnostním 

odstupem 1,00 m. Pruh pro chodce je z levé strany cyklostezky  oddělen hmatným pásem v 

šířce 0,50 m.  Na část A3 kolmě navazují ve čtyřramenné průsečné křižovatce části A2, 4a, 

4b. 

 

4.1.4 Varianta A - část B1 

 

Část B1 místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace B1 je navrženo po pravé straně směrem k ulici Leskovická 7 

podélných parkovacích stání v parkovacích zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře 

parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 m. Šíře parkovacích zálivů pro 

handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se 

vzrostlou zelení.  

V částí B1 je chodník navržen z důvodu přilehlého parku pouze jednostranný 

navazující na parkovací pruh z východní strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro 
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handicapované je zúžen na 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda 

z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na část B1 kolmě navazuje část 1 a ve tříramenné stykové křižovatce část B2, 2b. 

 

4.1.5 Varianta A - část B2 

 

Část B2 místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace B2 je navrženo po pravé straně směrem k ulici Leskovická 9 

podélných parkovacích stání v parkovacích zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře 

parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 m. Šíře parkovacích zálivů pro 

handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se 

vzrostlou zelení.  

V části B2 je chodník navržen z důvodu přilehlého parku pouze jednostranný 

navazující na parkovací pruh z východní strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro 

handicapované je zúžen na 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda 

z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na část B2 kolmě navazuje ve dvou  tříramenných stykových křižovatkách část B1, 

2b, B3, 3b. 

 

4.1.6 Varianta A - část B3 

 

Část B3 místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  
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Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace B3 je navrženo po pravé straně směrem k ulici Leskovická 5 

podélných parkovacích stání v parkovacích zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře 

parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 m. Šíře parkovacích zálivů pro 

handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se 

vzrostlou zelení.  

V částí B3 je chodník navržen z důvodu přilehlého parku pouze jednostranný  

navazující na parkovací pruh z východní strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro 

handicapované je zúžen na 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda 

z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku do uliční vpusti . 

Na část B3 kolmě navazuje část 4b a ve tříramenné stykové křižovatce část B2, 3b. 

 

4.1.7 Varianta A - část 1 

 

Část 1 místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  

jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 1 je navrženo 10 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh 

bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

V části 1 je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací pruh z jižní strany v 

šíři 3,50 m a v místě stání pro handicapované je zúžen na 2,25 m a ze severní strany v šířce 
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2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do 

odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na část 1 kolmě navazuje část B1, A1 a ve tříramenné stykové křižovatce část C. 

 

4.1.8 Varianta A - část 2a, 2b 

 

Část 2a, 2b místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 2a je navrženo 6 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. V části 2b je navrženo 8 podélných parkovacích stání 

v parkovacích zálivech a 2 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a 

délka stání 6,0 m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  

Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

V části 2a, 2b je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací pruh z jižní 

strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro handicapované je zúžen na 2,25 m a ze severní strany v 

šířce 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do 

odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na části 2a i 2b jsou navrženy dva vjezdy do vnitrobloků a zakruženy kružnicí o 

poloměru  R = 5,00 m. 

Část 2a kolmě navazuje na nově navrženou stykovou křižovatku z ulice Kyjevská  a ve 

čtyřramenné průsečné křižovatce část A1, A2, 2b. Část 2b kolmě navazuje ve čtyřramenné 

průsečné křižovatce část A1, A2, 2a a ve tříramenné stykové křižovatce na část B1, B2 . 
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4.1.9 Varianta A - část 3a, 3b 

 

Část 3a, 3b místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 3a je navrženo 7 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 2 stání pro handicapované. V části 3b je navrženo 8 podélných parkovacích stání 

v parkovacích zálivech a 2 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a 

délka stání 6,00 m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  

Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

V části 3a, 3b je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací pruh z jižní 

strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro handicapované je zúžen na 2,25 m a ze severní strany v 

šířce 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do 

odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na části 3a  je navržen jeden vjezd na stávající parkoviště armády ČR a je zakružen 

kružnicí o poloměru  R = 5,00 m, v části 3b  jsou navrženy dva vjezdy do vnitrobloků 

zakruženy kružnicí o poloměru  R = 5,00 m. 

Část 3a kolmě navazuje na navrženou stykovou  křižovatku z ulice Kyjevská  a ve 

čtyřramenné průsečné křižovatce  na část A2, A3, 3b. Část 3b kolmě navazuje ve čtyřramenné 

průsečné křižovatce na část A2, A3, 3a a ve tříramenné stykové  křižovatce na část B2, B3 . 

 

4.1.10 Varianta A - část 4a, 4b 

 

Část 4a, 4b místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  
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Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 4a je navrženo 33 kolmých parkovacích stání  a 2 stání pro 

handicapované. V části 4b je navrženo 26 kolmých parkovacích stání. 2 stání podélná po jižní 

straně a 3 stání pro handicapované. Šíře parkovacích stání činí 2,50 m a délka stání 5,00 m. 

Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m a šířka kolmého 

parkovacího stání 3,50 x 5,00 m.  Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou 

zelení.  

V části 4a je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací stání v šíři  2,45 m 

v části 4b je navržen jednostranný chodník z jižní strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro 

handicapované je zúžen na 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda 

z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Část 4a  je ukončena dvěma vjezdy do vnitrobloků, které jsou zakruženy kružnicí o 

poloměru  R = 7,00 m, v části 4b  je navržen jeden vjezd do vnitrobloku zakružen kružnicí o 

poloměru  R = 5,00 m. 

Část 4a kolmě navazuje ve čtyřramenné průsečné křižovatce na část A3, D, 4b. Část 

4b kolmě navazuje ve čtyřramenné průsečné křižovatce na část A3, D, 4a a v severním rohu 

území navazuje kolmo na část B3. 

 

4.1.11 Varianta A - část C 

 

Část C místní komunikace je dopravně napojena na stavebně upravenou stávající 

stykové křižovatku  z ulice Kpt.Jaroše a navržena zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  jako 

obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 
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V části komunikace C nebude navrženo žádné parkovací stání. 

V částí C je chodník navržen oboustranný v šířce 2,25 m se základním příčným 

sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku k uliční vpusti. 

Na části C jsou navrženy dva vjezdy do vnitrobloků a zakruženy kružnicí o poloměru  

R = 5,00 m. 

Na část C kolmě navazuje ve tříramenné stykové křižovatce část 1. 

 

4.1.12 Varianta A - část D 

 

Část D místní komunikace je dopravně napojena ve stavebně  upravené stávající 

stykové křižovatce z ulice Leskovická v místě zrušeného parkoviště a navržena zklidněnou 

formou „zóny tempo 30“, jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez 

parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace D je navrženo 8 podélných parkovacích stání v parkovacím 

zálivu. Šířka parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 m.  

V částí D je chodník navržen oboustranný na pravé straně ve směru k ulici Leskovická 

v  šířce 3,00 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce v délce 46 m. Po levé straně je 

navržena stezka pro chodce a cyklisty v šířce 3,75 - 3,95 m ukončena před křižovatkou s ulicí 

Leskovická. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Část D kolmě navazuje ve čtyřramenné průsečné křižovatce na část A3, 4a, 4b. A dále  

v ulici Leskovická  na stavebně upravenou stávající stykovou křižovatku. 

 

4.1.13 Varianta A - rozhledové poměry na křižovatce 

 

Rozhledové poměry na křižovatce jsou řešeny na stykových křižovatkách ulic 

Kyjevská, Kpt, Jaroše, Leskovická. Rozměry rozhledových trojúhelníků pro návrhovou 

rychlost 50 km/h jsou Xa = 73 m, Xc = 84 m, Yc = 5 m. 
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4.1.14 Varianta A - rozhledové poměry na sjezdu 

 

Rozhledové poměry na sjezdu jsou řešeny na výjezdních větvích z vnitrobloků. 

Parametry rozhledových trojúhelníků jsou voleny na návrhovou rychlost 30 km/h, Dz = 20 m, 

poloha řidiče je 2,5 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. 

 

4.2 Varianta B 

 

Dopravní řešení varianty B  je navrženo jako místní komunikace zklidněné na „zónu 

tempo 30“  v kombinaci s obytnou zónou v západní části areálu bývalých Kasáren Jana Žižky 

přímo navazující na stávající park U Popraviště. V této variantě bylo navrženo celkem 117 

parkovacích a odstavných stání, z toho 13 stání pro handicapované. 

Tato varianta je navržena s předpokladem rozděleného využití bytové a občanské 

vybavenosti budoucího areálu sídlištního útvaru. Varianta předpokládá, že vnitrobloky v 

západní části areálu sídlištního útvaru budou sloužit výhradně pro bytovou zástavbu s 

vyloučeným komerčním využitím. 

V návrhu je počítáno s vybudováním tří čtyřramenných průsečných křižovatek,  tří 

tříramenných stykových křižovatek a pěti stykových křižovatek sloužících k napojení areálu 

sídlištního útvaru na stávající dopravní skelet města. Tyto křižovatky z ulic Kpt. Jaroše, 

Kyjevská a Leskovická budou z hlediska dopravní zátěže i nákladními vozidly z důvodů 

zásobování navrženy jako nezvýšené a to především z důvodu vyloučení možných 

negativních akustických projevů. 

Pro zdůraznění principu dopravního zklidnění formou přednosti zprava jsou plochy 

křižovatky navrženy s odlišnou povrchovou úpravou než přilehlé vozovky. Plochy křižovatek 

uvnitř areálu sídlištního útvaru budou v místech odlišného povrchu provedeny jako zvýšené 

se zpomalovacími rampami ve sklonu 1:10 pro rychlost 30 km/h.  

Z důvodů bezpečnosti pěších a rozhledu na sousední křižovatková ramena jsou 

křižovatky řešeny s vysazenými plochami nároží. Pro dovolenou rychlost 30 km/h činí délka 

rozhledu pro zastavení Dz = 20 m. S přihlédnutím k tomuto parametru bezpečnosti silničního 

provozu se odvíjí umístění dopravního napojení pro jednotlivé vnitrobloky. Vzhledem 

k tomu, že v tomto stupni dokumentace není známo konkrétní využití jednotlivých 
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vnitrobloků, tak pro budoucí návrh vjezdů bude potřeba respektovat podmínku umístění 

jednotlivých vjezdů ve vzdálenosti více než 20 m od hrany křižovatky.   

Dále varianta řeší navržení pěší zóny, která přivádí chodce od nově navržené 

autobusové zastávky MHD pří ulici Kpt. Jaroše k navrženým komunikacím pro chodce. 

Zastávka je navržena formou zastávkového záliv tak, aby délka zastávky umožňovala 

odbavení cestujících jedním článkovým a jedním nečlánkovým vozidlem v těsném řazení.     

Pěší zóna bude současně sloužit k provozu cyklistů, kteří se přes ní budou mít 

napojení  na navrženou stezku pro cyklisty vedenou hlavní dopravní osu  areálu sídlištního 

útvaru k ulici Leskovická. 

 

4.2.1 Varianta B - část A1 

 

Část A1 místní komunikace tvoří hlavní dopravní osu a je dopravně navržena 

zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou 

vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace A1 je navrženo 13 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka stání 7,00 m.  Parkovací 

pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

Vzhledem k předpokladu komerčního využití ploch přiléhajících k uličnímu parteru v 

částí A1 je chodník navržen na východní straně v šíři 6,20 m a na západní straně v šíři 5,00 m 

se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího 

proužku k uliční vpusti . 

Po levé straně, směrem k ulici Leskovická je navržena v souběhu s parkovacím 

pruhem stezka pro cyklisty v šířce 2,00 m, oddělena od parkovacích pruhů bezpečnostním 

odstupem 1,00 m. Pruh pro chodce je z levé strany stezky pro cyklisty  oddělen hmatným 

pásem v šířce 0,50 m. Na část A1 kolmě navazují ve čtyřramenné průsečné křižovatce části 

2a, 2b. 
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4.2.2 Varianta B - část A2 

 

Část A2 místní komunikace tvoří hlavní dopravní osu a je dopravně navržena 

zklidněnou formou „zóny tempo 30“, jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou 

vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě sjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace A2 je navrženo 18 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka stání 7,00 m.  Parkovací 

pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

Vzhledem k předpokladu komerčního využití ploch přiléhajících k uličnímu parteru v 

částí A2 je chodník navržen na východní straně v šíři 6,20 m a na západní straně v šíři 5,00 m 

se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího 

proužku k uliční vpusti . 

Po levé straně, směrem k ulici Leskovická je v souběhu s parkovacím pruhem 

navržena stezka pro cyklisty v šířce 2,00 m oddělena, od parkovacích pruhů bezpečnostním 

odstupem 1,00 m. Pruh pro chodce je z levé strany stezky pro cyklisty  oddělen hmatným 

pásem v šířce 0,50 m. Na část A2 kolmě navazují ve čtyřramenné průsečné křižovatce části 

3a, 3b. 

 

4.2.3 Varianta B - část A3 

 

Část A3 místní komunikace tvoří hlavní dopravní osu a je dopravně navržena 

zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou 

vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 
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k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace A3 je navrženo 10 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh 

bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

Vzhledem k předpokladu komerčního využití ploch přiléhajících k uličnímu parteru v 

částí A3 je chodník navržen na východní straně v šíři 6,20 m a na západní straně v šíři 5,00 m 

se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího 

proužku k uliční vpusti . 

Po levé straně, směrem k ulici Leskovická je v souběhu s parkovacím pruhem 

navržena stezka pro cyklisty v šířce 2,00 m, oddělena od parkovacích pruhů bezpečnostním 

odstupem 1,00 m. Pruh pro chodce je z levé strany stezky  pro cyklisty  oddělen hmatným 

pásem v šířce 0,50 m. Na část A3 kolmě navazují ve čtyřramenné průsečné křižovatce části 

4a, 4b. 

 

4.2.4 Varianta B - část B1, B2, B3 

 

Část B1, B2, B3 místní komunikace je dopravně navržena formou obytné zóny, jako 

obousměrná s celkovou šířkou prostoru místní komunikace 12,50 m. Základní příčný sklon 

vozovky je jednostranný 2,5% směrem od zástavby.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku 

a přes štěrbiny v obrubníku směrem do přilehlé zeleně. Základní výška obrubníku vymezující 

prostor místní komunikace bude  0,12 m. Obytná zóna je navržena bezbariérově, v místě 

přechodu dopravního prostoru a pobytového prostoru budou vloženy obrubníky s výškou 0,02 

m, z důvodu navržené betonové dlažbě pobytového prostoru. Pobytový prostor je doplněn 

vzrostlou zelení a hracími prvky. 

Z obytné zóny je zajištěn plynulý přechod do přilehlého parku v  západním okraji 

areálu sídlištního útvaru, jehož součástí je systém propojených parkových chodníků.   

V části komunikace B1, B2, B3 je navrženo 13 podélných parkovacích stání a 1 stání 

pro handicapované. Šíře parkovacích stání činí 2,25 m a délka stání 6,00 m. Šíře parkovacích 

stání pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací stání bude od vozovky 

opticky odlišeno povrchem z betonové dlažby.  
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Část B1, B2, B3  kolmě navazuje na část 1, 4b a ve dvou tříramenných stykových 

křižovatkách na část 2b, 3b. 

 

4.2.5 Varianta B - část 1 

 

Část 1 místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  

jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 1 je navrženo 10 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 

m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh 

bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

V části 1 je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací pruh z jižní strany v 

šířce 3,50 m a v místě stání pro handicapované je zúžen na 2,25 m a ze severní strany v šířce 

2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do 

odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na část 1 kolmě navazuje část B1, A1 a ve tříramenné stykové křižovatce část C. 

 

4.2.6 Varianta B - část 2a, 2b 

 

Část 2a, 2b místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 
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k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 2a je navrženo 6 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. V části 2b je navrženo 8 podélných parkovacích stání 

v parkovacích zálivech a 2 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a 

délka stání 6,00 m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  

Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

V části 2a, 2b je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací pruh z jižní 

strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro handicapované je zúžen na 2,25 m a ze severní strany v 

šířce 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do 

odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na části 2a i 2b jsou navrženy dva vjezdy do vnitrobloků a zakruženy kružnicí o 

poloměru  R = 5,00 m. 

Část 2a kolmě navazuje na navrženou stykovou křižovatku z ulice Kyjevská a ve 

čtyřramenné průsečné křižovatce na část A1, A2, 2b. Část 2b kolmě navazuje ve čtyřramenné 

průsečné křižovatce na část A1, A2, 2a a ve tříramenné stykové křižovatce na část B1, B2 . 

 

4.2.7 Varianta B - část 3a, 3b 

 

Část 3a, 3b místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 3a je navrženo 6 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech. V části 3b je navrženo 8 podélných parkovacích stání v parkovacích zálivech a 2 

stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 m. Šíře 

parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  Parkovací pruh bude 

doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  
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V části 2a, 2b je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací pruh z jižní 

strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro handicapované je zúžen na 2,25 m a ze severní strany v 

šířce 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do 

odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Na části 3a  je navržen jeden vjezd na stávající parkoviště armády ČR a jeden vjezd do 

vnitrobloku a jsou zakruženy kružnicí o poloměru  R = 5,00 m, v části 3b  jsou navrženy dva 

vjezdy do vnitrobloků zakruženy kružnicí o poloměru  R = 5,00 m. 

Část 3a kolmě navazuje na navrženou stykovou křižovatku z ulice Kyjevská  a ve 

čtyřramenné průsečné křižovatce na část A2, A3, 3b. Část 3b kolmě navazuje ve čtyřramenné 

průsečné křižovatce na část A2, A3, 3a a ve tříramenné stykové křižovatce na část B2, B3 . 

 

4.2.8 Varianta B - část 4a, 4b 

 

Část 4a, 4b místní komunikace je dopravně navržena zklidněnou formou „zóny tempo 

30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 

m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky jsou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace 4a je navrženo 6 podélných parkovacích stání v parkovacích 

zálivech a 1 stání pro handicapované. V části 4b je navrženo 11 podélných parkovacích stání 

v parkovacích zálivech a 2 stání pro handicapované. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a 

délka stání 6,00 m. Šíře parkovacích zálivů pro handicapované činí 3,50 m a délka 7,00 m.  

Parkovací pruh bude doplněn o zelené plochy se vzrostlou zelení.  

V části 4a je navržen oboustranný chodník navazující na parkovací stání ze severní 

strany v šíři  2,25 m,  z jižní strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro handicapované bude 

zúžen na 2,25 m, v části 4b je navržen chodník z jižní strany v šíři 3,50 m a v místě stání pro 

handicapované je zúžen na 2,25 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Voda 

z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku do uliční vpusti. V severní části v návaznosti 

na park bude v šířce 4,50 m  se základním příčným sklonem 2,0% k parku.  
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Část 4a  má navrženy dva vjezdy do vnitrobloků a  zakruženy kružnicí o poloměru     

R = 5,00 m, v části 4b  je navržen jeden vjezd do vnitrobloku zakružen kružnicí o poloměru  

R = 5,00 m. 

Část 4a kolmě navazuje na navrženou stykovou křižovatku z ulice Kyjevská  a ve 

čtyřramenné průsečné křižovatce na část A3, D, 4b. Část 4b kolmě navazuje ve čtyřramenné 

průsečné křižovatce  na část A3, D, 4a a v severním rohu území navazuje kolmo na část B3. 

 

4.2.9 Varianta B - část C 

 

Část C místní komunikace je dopravně napojena na  stavebně upravenou stávající 

stykovou křižovatku z ulice Kpt.Jaroše a navržena zklidněnou formou „zóny tempo 30“,  jako 

obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez parkovacích pruhů) 6,00 m. 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  

Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace C nebude vybudováno žádné parkovací stání. 

V částí 1 je chodník navržen oboustranný v šířce 2,25 m se základním příčným 

sklonem 2,0% k vozovce. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku k uliční vpusti. 

Na části 1 jsou navrženy dva vjezdy do vnitrobloků a zakruženy kružnicí o poloměru  

R = 5,00 m. 

Na část C kolmě navazuje ve tříramenné stykové křižovatce část 1. 

 

4.2.10 Varianta B - část D 

 

Část D místní komunikace je dopravně napojena na stavebně upravenou stávající 

stykovou křižovatku z ulice Leskovická v místě zrušeného parkoviště a navržena zklidněnou 

formou „zóny tempo 30“,  jako obousměrná dvoupruhová s celkovou šířkou vozovky (bez 

parkovacích pruhů) 6,00 m. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%.  
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Komunikace bude odvodněna podélným příčným spádem do odvodňovacího proužku. 

V odvodňovacím proužku budou umístěny uliční vpusti. Základní výška obrubníku mezi 

vozovkou a chodníkem je 0,12 m. Obrubníky budou v místě vjezdů a v místech určených 

k přecházení řešeny bezbariérově s výškou 0,02 m a opatřeny varovným pásem v šířce 0,40 

m. 

V části komunikace D je navrženo 8 podélných parkovacích stání v parkovacím 

zálivu. Šíře parkovacích zálivů činí 2,25 m a délka stání 6,00 m.  

V částí D je chodník navržen oboustranný na pravé straně ve směru k ulici Leskovická 

v  šířce 4,00 m se základním příčným sklonem 2,0% k vozovce. Po levé straně je navržena 

stezka pro chodce a cyklisty v šířce 3,75 - 3,95 m ukončena před stykovou křižovatkou s ulicí 

Leskovická. Voda z chodníků odtéká do odvodňovacího proužku k uliční vpusti . 

Část D kolmě navazuje ve čtyřramenné průsečné křižovatce na část A3, 4a, 4b. A dále  

v ulici Leskovická  na stavebně upravenou stávající stykovou křižovatku. 

 

4.2.11 Varianta B - rozhledové poměry na křižovatce 

 

Rozhledové poměry na křižovatce jsou řešeny na křižovatkách ulic Kyjevská, Kpt, 

Jaroše, Leskovická. Rozměry rozhledových trojúhelníků pro návrhovou rychlost 50 km/h jsou 

Xa = 73 m, Xc = 84 m, Yc = 5 m. 

 

4.2.12 Varianta B - rozhledové poměry na sjezdu 

 

Rozhledové poměry na sjezdu jsou řešeny na výjezdních větvích z vnitrobloků. 

Parametry rozhledových trojúhelníků jsou voleny na návrhovou rychlost 30 km/h, Dz = 20 m, 

poloha řidiče je 2,5 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. 
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5. Dopravní značení 
 

5.1 Vodorovné dopravní značení 

 

Vyznačení vodorovného dopravního značení je podrobně vyznačeno v příloze. 

 

5.2 Svislé dopravní značení 

Umístění svislého dopravního značení je podrobně vyznačeno v příloze. 

 

6. Srovnání variant 
 
 

Rozhodujícím aspektem pro následné doporučení vhodné varianty bude porovnání 

posuzovaných kritérií stanovených jednotně pro „zónu tempo 30“ i „zónu tempo 30 v 

kombinaci s obytnou zónou“. Varianta, jež získá větší celkový počet bodů, bude pro řešené 

území doporučena. 

 

POSUZOVANÁ KRITÉRIA 
 

 

 
VARIANTA ,,A“ 
Zóna tempo 30 

 

VARIANTA ,,B“ 
Zóna tempo 30 + obytná 

zóna 

Počet míst 3 2 
Počet stání pro handicapované 3 2 
Pořizovací náklady 2 1 
Intenzita vozidel 3 1 
Parkování 2 1 
Rychlost a chování řidičů 3 1 
Chodci a děti 2 3 
Vhodnost umístění 3 2 
Umístění inženýrských sítí 3 1 
Zástavba komerčního charakteru 3 1 
Zástavba pro bydlení 2 3 
Umístění zeleně 2 3 
Cyklistická doprava 2 3 
Pěší doprava 3 3 
Automobily N1 3 1 
   
Počet celkových bodů 39 28 

Tab. 3: Srovnání variant 
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7. Závěr 

 
Pro řešené území areálu bývalých Kasáren Jana Žižky byly navrhnuty dvě varianty 

dopravní obslužnosti s napojením na stávající dopravní skelet města. 

Varianta A pojala návrh řešení zklidněnou formou „zóny tempo 30“ bez omezení 

budoucího funkčního využití jednotlivých vnitrobloků nového sídlištního útvaru pro bytovou 

a občanskou vybavenost. V této variantě bylo navrženo celkem 170 parkovacích a odstavných 

stání a 19 stání pro handicapované a  zároveň byla doplněna chybějící zeleň.  

Varianta B pojala návrh řešení zklidněnou formou „zóny tempo 30“ v kombinaci s 

obytnou zónou v západní části nového sídlištního útvaru s omezením budoucího funkčního 

využití západních vnitrobloků výhradně pro bytovou zástavbu a s ponecháním komerčního 

využití pouze pro východní vnitrobloky. V této variantě bylo navrženo celkem 117 

parkovacích a odstavných stání a 13 stání pro handicapované a zároveň byla doplněna 

chybějící zeleň. 

Při předpokládané kombinaci bytové zástavby se zástavbou komerčního charakteru v 

jednotlivých vnitroblocích lze předpokládat intenzitu vozidel v řešeném území větší než 500 

vozidel za den a nelze opomenout ani zatížení dopravou nákladními vozidly pro zásobování.  

Na podkladě srovnání posuzovaných kritérií obou navrhovaných variant a platné 

legislativy pro navrhování pozemních komunikací je pro plynulou a bezpečnou dopravní 

obsluhu nového sídlištního útvaru doporučena varianta A. 
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