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1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

MHD   Městská hromadná doprava 
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CSD   Celostátní sčítání dopravy 
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JDVM   Jednotná dopravní vektorová mapa 

TP   Technické podmínky 

RZ   Registrační značka 

OA   Osobní automobily, dodávky 

N   Nákladní automobily 

S   Nákladní soupravy 

M   Motocykly 

C   Cyklisté 

PMK   Prostor místní komunikace 
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2 ÚVOD 

V České republice se zklidňování stalo trendem posledních let. Přesto se stále v naší zemi 

nachází nespočet míst, která jsou z hlediska přístupu moderního dopravního inženýrství 

zcela nedotčena. I dnes, v 21. století, můžeme vidět původní tvář uspořádání městských 

komunikací či obytných částí měst v jejich takřka ryzí podobě dle návrhů ze 70., ba dokonce 

z 50., let minulého století. Nutno ovšem podotknout, že v drtivé většině případů ve zcela 

zdevastovaném stavu. V některých případech jsou místní obyvatelé v takové obytné čtvrti za 

tento stav spíše rádi, neboť většinu nerezidentů to k průjezdu těmito zanedbanými ulicemi 

spíše odradí, natož pak, aby zde překračovali nejvyšší dovolenou rychlost. To ovšem 

s ohledem na místní podmínky a rezidenty, kteří v takových čtvrtích žijí, neplatí vždy. A i tam, 

kde si místní na současný stav nikdy nestěžovali, můžou vlivem prudkého růstu 

automobilismu a obecně silniční dopravy vzniknout zcela neudržitelné situace.  

Výsledkem je naprosté potlačení pobytového charakteru. Pouhá úprava provozu svislým 

dopravním značením je naprosto nedostačující. Absence prvků pro zklidňování dopravy, 

které mají právě pobytový charakter zdůrazňovat, vybízí k vysokým rychlostem. A to 

překvapivě i navzdory špatnému stavu komunikace. Z tohoto důvodu není kde bezpečně 

přecházet, ani kde se bezpečně pohybovat mimo komunikaci. Infrastruktura pro pěší je 

nevyhovující nebo zcela chybí. Chybí stavební prvky pro usnadnění přecházení a pro 

orientaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Neexistuje organizace dopravy 

v klidu a uliční prostory už nejsou schopny pojmout další poptávku po parkování. Řidiči 

parkují tzv. "na divoko" všude, kde je k tomu možnost, a tím často znemožňují rozhledy, 

které jsou pro bezpečnost dopravy rovněž klíčové. Náprava těchto kritických nedostatků však 

v dnešní době může trvat i několik let, a to pouze v lepších případech. Hlavními důvody jsou 

totiž dnes již velmi ožehavá témata, a sice nedostatek financí a spory o pozemky, které brzdí 

nejednu dopravní stavbu.  

Podobné problémy sužují i jednu z libereckých ulic s názvem Volgogradská. Obyvatelé žijící 

v této ulici, která je lemovaná po obou stranách krásnými roubenkami z 18. století, už velmi 

dlouho volají po kompletní rekonstrukci. Intenzita tohoto volání se v posledních letech 

výrazně zvýšila. Napětí z této situace zde vzrostlo natolik, že radnici města, kromě různých 

petic od osadního výboru, stále častěji přichází velice otevřené a ne příliš formální dopisy od 

místních obyvatel. Jejich rozčilení je ovšem pochopitelné. Stav této ulice je totiž naprosto 

žalostný a dále již neudržitelný. Naštěstí pro místní obyvatele se situace kolem Volgogradské 

dala konečně do pohybu a měla by se v blízké budoucnosti změnit. Tato těžce zkoušená 

ulice by se tak brzy měla dočkat celkové rekonstrukce.                   



 

13 
 

Cílem této práce je analýza současného stavu dopravy v ulici Volgogradská a možnost 

využití této ulice pro všechny účastníky provozu, zejména z hlediska jejich bezpečnosti, a to 

především bezpečnosti nemotorové dopravy. Za účelem získání vstupních dat provést 

dopravní průzkumy zaměřené na zjištění intenzit, směrovosti a rychlosti motorové dopravy 

a na zjištění nároků nemotorové dopravy a dopravy v klidu. Na základě dostupných informací 

a získaných dat navrhnout organizaci dopravy v ulici Volgogradská a v jejím blízkém okolí 

ohraničeném ulicemi Americká, Hanychovská, Krokova a Kubelíkova. Navrhnout nové 

uspořádání uličního prostoru v řešeném úseku ulice Volgogradská ohraničeném ulicemi 

Kubelíkova a Čerchovská jakožto Zóny Tempo 30 s cílem zklidnění dopravy a tím zlepšení 

bezpečnosti dopravy, s cílem vymístění tranzitní nákladní dopravy a optimalizace parkování. 

Celkově vytvořit uliční prostor s vyšší pobytovou hodnotou. 

Konkrétními úpravami budou např. navržení vjezdů do ulice, šířkového uspořádání 

a směrového vedení místní komunikace ulicí včetně umístění zklidňovacích opatření. 

S ohledem na šířkové a místní poměry dále navržení dostatečného počtu parkovacích 

a odstavných stání, úprav vjezdů na pozemky, bezpečných chodníků a vhodné zeleně. 

Ve stavebně technické studii rovněž navržení výškového vedení komunikace včetně řešení 

jejího odvodnění. Navržené úpravy se budou řídit platnými technickými normami 

a souvisejícími technickými podmínkami. 
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3 LIBEREC 

Město Liberec, které je statutárním a zároveň krajským městem Libereckého kraje, 

se rozkládá v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami v severních 

Čechách. Vzdušnou čarou leží 87 kilometrů severo-severovýchodně od hlavního města 

Prahy, 83 kilometrů severozápadně od Hradce Králové a 72 kilometrů východně od Ústí nad 

Labem. Se 103 853 obyvateli (k 1.1.2017 dle ČSÚ) a rozlohou 106,1 km2 je pátým 

nejlidnatějším městem České republiky. [11]  

 

Obrázek 1 – Mapa širších vztahů (www.mapy.cz) 

3.1 Historie města 

Osada Reichenberg vznikala na obchodní cestě z Čech do Lužice od konce 13. století. První 

zmínka je datována do roku 1352. Z německého slova Reichenberg později vznikl český 

ekvivalent Liberec. Od poloviny 16. století se začal Liberec významně rozvíjet, patřil do 

vlastnictví rodu Redernů. Ti mimo jiné vlastnili panství frýdlantské a liberecké. V době, kdy 

Liberec vlastnil rod Redernů, zde vznikl liberecký zámek, špitál, Liberec získal právo vařit 

pivo, pořádat trhy a také zde byla zahájena textilní výroba. Významným pro Liberec byl rok 

1577, kdy mu císař Rudolf II. udělil městský znak a Liberec byl tedy povýšen na město. Po 

roce 1620 panství získal Albrecht z Valdštejna, který nadále rozvíjel textilní výrobu. Ve druhé 

polovině 18. století v Liberci vznikaly textilní manufaktury, které se postupně měnily na velké 

továrny. Na konci 18. a v 19. století zažíval Liberec svůj zlatý věk. Bylo postaveno mnoho 
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krásných a reprezentativních budov, nových moderních škol, nová liberecká radnice a také 

divadlo. Co se týká železniční dopravy, byla sem v roce 1859 zavedena železnice z Pardubic 

a německé Žitavy. Ne nadarmo byl Liberec na přelomu 19. a 20. století označován „českým 

Manchesterem“ nebo „Vídní severu“. V té době se jednalo o druhé nejlidnatější město Čech.          

Zlatý věk ukončila 1. světová válka. 2. světová válka a komunistický režim znamenal pro 

Liberec jen další stagnaci. Výstavba hotelu s vysílačem na Ještědu je však v tomto období 

bezesporu významnou událostí. Ještěd byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Od té doby se 

tyčí nad městem a je dominantou a symbolem jak města, tak celého Libereckého kraje. 

Sametová revoluce v roce 1989 pomohla Liberci stát se opět statutárním městem. Avšak 

v 90. letech minulého století postihl Liberec, stejně jako spousty dalších měst naší republiky, 

krach textilních továren a úpadek v odvětvích typických pro minulý režim. Pro město tím 

začalo období několik let trvající restrukturalizace průmyslu, která vedla ke vzniku nových 

průmyslových a obchodních zón. Dnes je Liberec správním, kulturním, ekonomickým, 

sportovním, rekreačním  a univerzitním centrem Libereckého kraje.[1],[8],[10]   

 

Obrázek 2 - Dominanta Liberce Ještěd (foto autor) Obrázek 3 - Radnice města Liberec (foto autor) 
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3.2 Doprava a širší dopravní vztahy 

Doprava města Liberce je zastoupena železniční, silniční, tramvajovou dopravou a lanovou 

dráhou na Ještěd. 

3.2.1 Železniční doprava 

První železniční spojení s městem se uskutečnilo v roce 1859 po otevření tratí do německé 

Žitavy (německy Zittau) a do Pardubic. Vzhledem k výhodné poloze města se z Liberce brzy 

stal významný železniční nákladní uzel. Nákladní doprava zažívala obrovský rozmach, a to 

díky prudkému rozvoji průmyslu nejen v samotném Liberci, ale i v blízkém Německu 

a Polsku. Ten byl závislý na těžbě a dovozu nerostných surovin, zejména uhlí z polského 

Dolního Slezska. To k rozvoji železniční nákladní dopravy rovněž přispělo. V současné době 

je do města zaústěno pět železničních tratí. Čtyři z nich jsou kategorizovány jako tratě 

celostátní, jedna jako trať regionální. Všechny tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované. 

V následujícím seznamu je uveden výčet těchto tratí.[12] 

 030 Liberec - Turnov - Stará Paka - Jaroměř (celostátní) 

 036 Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Harrachov (regionální) 

 037 Liberec - Frýdlant v Čechách - Černousy (celostátní) 

 086 Liberec - Česká Lípa (celostátní) 

 089 Liberec - Hrádek nad Nisou - Žitava - Varnsdorf - Rybniště (celostátní) 

  

 

Obrázek 4 – Výřez železniční mapy ČR – Liberec (www.provoz.szdc.cz)  
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Z hlediska osobní dopravy jsou pro Liberec zajištěna přímá rychlíková spojení s Děčínem 

a Ústím nad Labem nebo s Hradcem Králové a Pardubicemi, obojí ve dvouhodinovém taktu. 

Jízdní doba do Ústí nad Labem je zhruba dvě hodiny a z Liberce do Pardubic se lze dopravit 

za necelé tři hodiny. Bohužel stále chybí přímé železniční spojení s Prahou, které by 

v budoucnu měla umožnit výstavba plánovaného pátého železničního koridoru. Dopravní 

obslužnost měst a obcí nacházejících se podél stávajících tratí je v současné době poměrně 

kvalitně zajištěna osobními vlaky, a to i v taktu 30 minut. Významným železničním spojením 

je i mezinárodní spojení Liberce s Drážďany a Žitavou, které v současné době zajišťují vlaky 

s označením Trilex a Trilex Expres soukromého dopravce Die Länderbahn. Tento dopravce 

zajišťuje železniční dopravu i do Varnsdorfu na trati číslo 089. Protože je tato trať vedená 

přes území Německa i Polska, jedná se o trať peážní.[14]    

3.2.2 Silniční doprava 

Páteřní komunikací města je po rekategorizaci rychlostních komunikací od 1.1.2016 silnice 

I/35. Tato čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace prochází jako místní rychlostní 

komunikace přibližně středem města a směrem na jih spojuje Liberec s Turnovem a dále po 

dálnici D10 spojuje Liberec s Mladou Boleslaví a Prahou. Na obrázku 5 jsou vidět 

nejdůležitější komunikace města a jeho blízkého okolí. 

 

Obrázek 5 – Mapa silniční sítě (www.arcgis.com) 
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Směrem na severozápad pokračuje silnice I/35 ve stejném uspořádání až k mimoúrovňové 

křižovatce se silnicí I/13 u obce Bílý Kostel. Od této křižovatky směrem na Hrádek nad Nisou 

a k hranicím s Polskem už pokračuje jen jako dvoupruhová směrově nerozdělená pozemní 

komunikace. 

Dalšími významnými komunikacemi na území města jsou silnice prvních tříd I/13 a I/14. 

Silnice I/13 prochází severní částí města a tvoří směrem na sever spojení Liberce 

s Frýdlantem v Čechách a směrem na západ spojuje Liberec s Novým Borem a s Děčínem. 

Silnice I/14 spojuje směrem na východ Liberec s Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. 

V současné době probíhá mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou stavba 2,7 km dlouhé 

přeložky této silnice, která cestu mezi těmito městy výrazně zkrátí. Termín zprovoznění je 

plánován na polovinu roku 2018. Kromě silnic prvních tříd jsou pro město důležité i některé 

silnice III. tříd např. silnice III/2784 spojující Liberec se Světlou pod Ještědem či silnice 

III/29020 a III/29022 spojující Liberec s horským střediskem Bedřichov. 

3.2.3 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava (dále MHD) v Liberci je zajišťována a provozována Dopravním 

podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Systém MHD je tvořen tramvajovými 

a autobusovými linkami. Liberec je tak jedním ze sedmi měst České republiky, ve kterých je 

provozována tramvajová doprava. První tramvaje vyjeli na úzkorozchodných tratích 

s rozchodem 1000 mm v roce 1897. V roce 1955 došlo dokonce k propojení tramvajových 

sítí mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. V 60. letech 20. století však došlo ke zrušení 

tramvajové dopravy v sousedním Jablonci nad Nisou a byla zrušena i část tramvajové sítě 

v Liberci. Dnes se opět uvažuje o obnovení těchto zrušených tratí a neustále vznikají další 

a další studie na toto téma.[16]  

Tramvajovou síť města tvoří v současné době dvě tratě. Původně úzkorozchodná trať 

s rozchodem 1000mm Lidové sady - Horní Hanychov, která byla v letech 1990 až 2005 

rekonstruována na normální rozchod 1435 mm, protíná město od jihozápadu 

k severovýchodu. Tato trať je tzv. městskou tramvajovou tratí, která tvoří hlavní páteř 

systému MHD v Liberci. Kromě toho, že spojuje několik městských částí s centrem, zároveň 

obsluhuje rekreačně a turisticky atraktivní cíle, jakými jsou Ještěd a přilehlé Ski areály či 

zoologická a botanická zahrada. Druhou tratí je meziměstská úzkorozchodná jednokolejná 

trať spojující Liberec s Jabloncem nad Nisou, která je s délkou 13 kilometrů nejdelší 

meziměstskou tramvajovou tratí v České republice. Liberec je tak jediným městem v České 

republice, které ještě provozuje tramvajovou dopravu na kolejích s více rozchody. V letech 

2014 a 2015 proběhla na této trati rozsáhlá rekonstrukce několika úseků za účelem instalace 

nového zabezpečovacího zařízení, vybudování nových zastávek s bezbariérovým přístupem 
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a přípravy na přechod na normální rozchod 1435 mm. Součástí rekonstrukce byla také 

oprava chodníků a prostorů přiléhajících k trati.[17]   

Obsluhu na zmíněných tramvajových tratích zajišťují celkem čtyři linky: 2, 3, 5 a 11. Linky 

číslo 2 a 3 jsou vedeny po městské trati mezi Lidovými sady a Horním Hanychovem. Linka 

číslo 5 je vedena po meziměstské trati po výhybnu v městské části Vratislavice nad Nisou 

a linka číslo 11 je meziměstskou linkou mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Vzhledem 

k velikosti města má MHD v Liberci velmi rozsáhlou síť autobusových linek, které obsluhují 

nejen Liberec, ale i přilehlé obce. Autobusovou hromadnou dopravu na území města 

a v příměstských částech zajišťuje celkem 46 linek, z nichž 10 je školních, 6 nočních a 2 jsou 

tzv. obchodní linky. Tyto obchodní linky, na kterých je přeprava zdarma, přímo spojují 

centrum s OC Nisa a s NC Géčko. Hlavním přestupním uzlem celé městské hromadné 

dopravy v Liberci je terminál Fügnerova, na kterém kromě tří autobusových linek staví 

všechny autobusy i tramvaje.[16] 

Posledním, a zároveň speciálním, typem hromadné dopravy v Liberci je kabinová lanová 

dráha na Ještěd. Provoz na této 1188 m dlouhé lanové dráze zajišťují České dráhy.[10] 

 

 

Obrázek 6 – Terminál uzlu Fügnerova (foto autor) 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Vymezenou oblastí mé diplomové práce je ulice Volgogradská a její blízké okolí vymezené 

ulicemi Americká, Hanychovská, Krokova a Kubelíkova. Ulice Volgogradská se nachází 

v městské části Liberec IX - Janův Důl jihozápadně od centra města. Vymezená oblast 

(modře) a vedení ulice Volgogradská (červeně) je vidět na obrázku 7.  

 

Obrázek 7 – Mapa širších vztahů s vyznačením vymezené oblasti a ulice Volgogradská  (www.mapy.cz) 

4.1 Volgogradská ulice 

Při pohledu na mapu působí ulice Volgogradská dojmem široké třídy, která bezpochyby plní 

sběrnou funkci. Zcela přímé a přibližně jeden kilometr dlouhé vedení ulice tento dojem ještě 

více umocňují. Opak je však pravdou. Ve své podstatě ulicí vede obyčejná obslužná místní 

komunikace (dále jen MK), která prochází klidnou obytnou čtvrtí této části města. Důvod, 

proč je ulice vedena právě takto, je potřeba hledat až na začátku 18. století. V této době totiž 

ulice s dnešním názvem Volgogradská vznikla jako hlavní osa tehdy nově vznikající obce 

s názvem Johannesthal (dnes Janův Důl). Po obou březích Janovodolského potoka, který 

vedl středem ulice, se brzy začaly budovat desítky domků a usedlostí v jednotném vzhledu 

a v naprosto pravidelném rozmístění. Tyto roubenky, z nichž většina se dochovala dodnes, 

tvoří současný charakter ulice. Janovodolský potok, který zcela jistě stojí za šířkovými 

poměry v ulici, byl nakonec postupně v letech 1923 až 1939 zakryt. Jeho zakrytím se v části 
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ulice uměle vytvořil střední pás, který je někde tvořen pouze nezpevněným zásypem, či 

betonovými panely. Po větší část 20. století pak byla komunikace v ulici vedena 

v uspořádání 1+1 jízdní pruh se středním dělícím pásem. V úseku mezi ulicemi Čerchovská 

a Hanychovská je toto uspořádání se středním dělícím pásem z betonových panelů 

zachováno ještě dnes. Nicméně v úseku mezi ulicemi Kubelíkova a Čerchovská, jež je 

zároveň hlavním předmětem této diplomové práce, bylo poměrně brzy zrušeno. Důvodem 

byla narušená statika budov po pravé straně ulice směrem k ulici Čerchovská. Motorové 

dopravě tím byl znemožněn provoz v pravém jízdním pruhu, a tak byl jízdní pruh směrem ke 

Kubelíkově ulici zobousměrněn. V této době také vznikl návrh využití pravého jízdního pruhu 

jako jakousi zónu pro pěší. Nikdy však nedošlo k žádné stavební úpravě. Ulice tak desítky let 

chátrala a chátrá prakticky dodnes. Veškeré volné plochy mimo používaný jízdní pruh se 

s růstem automobilizace navíc začaly hojně využívat pro parkování a odstavování vozidel. 

Řešený úsek ulice Volgogradská je červeně vyznačen na obrázku 8.[1],[20] 

 

Obrázek 8 – Mapa s vyznačením řešeného úseku ulice Volgogradská  (www.mapy.cz) 

Situaci v ulici také výrazně komplikuje areál firmy na výrobu průmyslových obalů s názvem 

ALLPACK s.r.o., jež zde má sídlo. Nákladní doprava, která tuto firmu obsluhuje, velice často 

projíždí celou ulicí a zatěžuje tak místní obyvatele hlukem a vibracemi. Problémem jsou 

rovněž neukáznění řidiči, kteří navzdory místní úpravě na Zónu Tempo 30 a katastrofálnímu 

stavu vozovky projíždí ulicí vysokými rychlostmi. Na žádost osadního výboru tak město 

v rámci zvýšení bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy provedlo v roce 
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2016 dočasná opatření. Tato opatření, jež zahrnují úpravu vjezdu z ulice Kubelíkova, 

umístění několika úzkých příčných prahů a vytvoření šikan z betonových svodidel, začala 

velice brzy provázet ostrá výměna názorů. Svůj opravdu základní účel sice splnily, místní teď 

však mají velké obavy, že tyto úpravy zde budou několik dalších let. Je pravděpodobné, že 

kromě vozovky budou problému s koncem životnosti čelit též některé inženýrské sítě. 

V řešeném úseku Kubelíkova - Čerchovská navíc zcela chybí kanalizace. Výměna 

vodovodu, plynového potrubí a zřízení kanalizace bude taktéž zahrnuta do kompletní 

rekonstrukce, ke které by mělo v tomto úseku ulice Volgogradská dojít v roce 2018. 

Následující podkapitoly jsou věnovány intenzitám dopravy, radarovým měřením rychlosti a 

popisu a rozboru současného stavu v ulici. 

4.2 Intenzity dopravy 

Blízké okolí ulice Volgogradská je poměrně dobře vymezeno ulicemi Americká, Hanychovská 

Krokova a Kubelíkova. Jak již bylo znázorněno na obrázku 7 na straně 20, Volgogradská 

v takto vymezené oblasti tvoří přímou spojnici mezi ulicemi Kubelíkova a Hanychovská. 

Místní komunikace v těchto ulicích jsou pro dopravu v této části Liberce velice důležité, 

neboť se dle České technické normy (dále jen ČSN) 73 6110 jedná o sběrné MK funkční 

skupiny B. Ulicí Hanychovská resp. Ještědská je navíc vedena tramvajová doprava. Obě tyto 

ulice byly započítány v rámci celostátních sčítání dopravy (dále jen CSD) v roce 2010 a 

2016. Výsledné hodnoty vztahující se k oběma směrům a představující roční průměr denních 

intenzit (dále jen RPDI) jsou pro porovnání uvedeny v následujících grafech.[4],[21],[22] 

  

Graf 1 – Porovnání intenzit dopravy dle CSD 2010 a 2016 v ulici Kubelíkova 
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Graf č.1 znázorňuje porovnání základních výsledků intenzit dopravy pro ulici Kubelíkova 

(sčítací úsek 4-4781). V roce 2010 dosahovaly celkové denní intenzity přepočtené na 

celoroční průměr 6 935 voz/den. Oproti tomu v roce 2016 činily 7 438 voz/den, tedy přibližně 

o 500 voz/den více. Na grafu č.1 lze vidět, že tento nárůst není způsoben osobními 

a dodávkovými vozidly. Hodnoty RPDI jsou pro tuto kategorii takřka srovnatelné. Poměrně 

výrazný nárůst o cca 430 voz/den oproti roku 2010 má naopak na svědomí kategorie těžkých 

motorových vozidel. Důvodem je zejména vznik nových průmyslových areálů či rozšiřování 

výroby ve stávajících firmách v přilehlých ulicích. Takovým příkladem je právě i firma 

ALLPACK s.r.o. se sídlem ve Volgogradské ulici. Ulicí Kubelíkova tak projíždí stále více 

a více nákladních vozidel všech kategorií, které mimo jiné ovlivňují i ulici Volgogradskou. 

Podrobnější srovnání hodnot RPDI kategorií nákladních vozidel zachycuje graf č.2.  

 

Graf 2 – Porovnání hodnot RPDI  pro kategorie nákladních vozidel v ulici Kubelíkova dle CSD 2010 a 2016 

Z grafu č.2 je patrné, že výrazný nárůst byl zaznamenán pro kategorii lehkých nákladních 

vozidel do 3,5 t, a to o cca 400 voz/den. Ten je způsoben pravděpodobně trendem, který se 

v posledních letech rozmáhá. Stále ve větší míře se totiž vyvíjí a vyrábějí nová užitková 

a zásobovací vozidla s užitečnou hmotností do 3,5 t, která lépe vyhovují pro přepravu 

menších nákladů, zásobování či pro zásilkové služby ve městech. V případě středních 

nákladních vozidel do 10 t jsou hodnoty RPDI srovnatelné. Nicméně pokud se jedná o těžká 

nákladní vozidla nad 10 t, jakými jsou například návěsové soupravy, byl v této kategorii 

oproti roku 2010 zaznamenán nárůst o přibližně 50 voz/den.  
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Druhou ulicí, která byla v rámci CSD započítána je ulice Hanychovská (sčítací úsek 4-3212). 

Zde se porovnané hodnoty RPDI z let 2010 a 2016 poněkud odlišují, a to především 

v celkovém součtu všech vozidel a v počtu osobních a dodávkových vozidel. Na grafu č.3 je 

znázorněno porovnání základních výsledků intenzit dopravy pro ulici Hanychovská. 

 

Graf 3 – Porovnání intenzit dopravy dle CSD 2010 a 2016 v ulici Hanychovská 

Zatímco pro ulici Kubelíkova jsou výsledné hodnoty RPDI srovnatelné a oproti roku 2010 byl 

zaznamenán spíše mírný nárůst, pro ulici Hanychovská platí pravý opak. Celkové denní 

intenzity přepočtené na základě sčítání v roce 2016 činily 6 288 voz/den. To je téměř 

o 3 000 voz/den méně než v roce 2010. Pro kategorii osobních a dodávkových vozidel je 

tento pokles ještě razantnější. V roce 2010 dosahovaly hodnoty RPDI 8 890 voz/den. V roce 

2016 pouze 5 499 voz/den, což je o necelých 3 400 voz/den méně. Tak výrazný pokles 

intenzity je s velkou pravděpodobností způsoben odvedením dopravy po časově 

výhodnějších trasách, které mohly vlivem změn v komunikační síti města v posledních sedmi 

letech vzniknout. Zásadní vliv na dopravu v centru města má také rychlostní komunikace 

I/35, na kterou je vázána prakticky veškerá silniční doprava v Liberci. Pokud se jedná 

o kategorii těžkých motorových vozidel, jsou hodnoty RPDI ve srovnání s rokem 2010 téměř 

dvojnásobné. Důvod je pravděpodobně stejný jako v případě ulice Kubelíkova. Podrobnější 

porovnání kategorií nákladních vozidel je zobrazeno v grafu č.4. 
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Graf 4 – Porovnání hodnot RPDI  pro kategorie nákladních vozidel v ulici Hanychovská 
dle CSD 2010 a 2016 

Z grafu č.4 lze vidět, že stejně jako v případě výsledků pro ulici Kubelíkova, došlo k nárůstu 

intenzit lehkých nákladních vozidel do 3,5 t. Hodnoty RPDI jsou pro kategorie středních 

nákladních vozidel do 10 t a těžkých nákladních vozidel nad 10 t oproti stejným hodnotám 

pro ulici Kubelíkova mnohem nižší. Počet těžkých nákladních vozidel v ulici Hanychovská 

navíc oproti roku 2010 klesl. Je to způsobeno zejména menším výskytem průmyslových 

areálů v blízkém okolí. Provoz v ulici Hanychovská je navíc v některých úsecích omezen 

zákazovými značkami B13, jež zakazují jízdu vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 

vyznačenou mez, v tomto případě 21 t. Řidiči těchto vozidel tak musí používat jiné trasy, 

například přes ulici Kubelíkova. 

4.3 Radarová měření v ulici Volgogradská 

Vzhledem k tomu, že místní komunikace v ulici Volgogradská nebyla započítána v rámci 

CSD, byly informace o provozu v ulici získány od Odboru dopravy města Liberce. Ten 

poskytl výsledky z radarových měření počtu a rychlosti vozidel, které byly provedeny v roce 

2015 a 2017. Respektive před a po instalaci dočasných opatření k zamezení průjezdu těžké 

nákladní dopravy a ke zvýšení bezpečnosti provozu provedených v roce 2016.         

4.3.1 Radarová měření počtu vozidel 

Radarová měření v roce 2015 proběhla v období od středy 18.3. do středy 1.4. a byla 

rozdělena na dvě části podle směrů. Pro směr od Čerchovské ke Kubelíkově automatický 

sčítač zaznamenával provoz od 13 hodin dne 18.3. do 12 hodin dne 25.3. a pro směr od 
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Kubelíkovy k Čerchovské od 12 hodin dne 25.3. do 13 hodin dne 1.4. Poskytnuté výsledné 

hodnoty byly rozděleny na jednotlivé dny, přičemž každý den byl rozdělen na 24 hodinových 

úseků. V tabulce č.1 jsou uvedeny výsledné hodnoty počtu vozidel rozdělené podle dní 

v týdnu pro směr od ulice Čerchovská (zeleně) a směr od ulice Kubelíkova (oranžově).   

Tabulka 1 – Počty vozidel z radarových měření v roce 2015 pro oba směry (zdroj: Odbor dopravy) 

 

Z tabulky č.1 lze vyčíst, že nejvíce vozidel bylo pro oba směry zaznamenáno v časech 

od 11 do 18 hodin. Ve směru od Čerchovské projelo ve všední dny ulicí průměrně 

212 vozidel za den. V opačném směru od ulice Kubelíkova to bylo přibližně 220 vozidel 

denně. Nicméně tento výsledek je silně ovlivněn větším počtem zaznamenaných vozidel 

v úterý 31.3. mezi sedmou a devátou hodinou ráno, kdy sčítač naměřil necelých 50 vozidel 

za hodinu. Tyto hodnoty naprosto nekorespondují s charakterem provozu v tuto dobu 

v jiných dnech měření. Při zanedbání těchto extrémních hodnot vychází, že ve směru od 

ulice Kubelíkova projelo průměrně cca 200 vozidel za den.  

Víkendové hodnoty jsou o něco nižší. Průměrně 135 voz/den pro směr od ulice Čerchovská 

a 153 voz/den pro směr od ulice Kubelíkova.        

18.3. 25.3. 19.3. 26.3. 20.3. 27.3. 21.3. 28.3. 22.3. 29.3. 23.3. 30.3. 24.3. 31.3. 25.3. 1.4.

0 - 1 3 1 2 2 2 2 0 0 0 12 1 0 2 0

 1 - 2 0 0 0 0 3 0 3 2 0 17 0 0 0 0

 2 - 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0

 3 - 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 4 - 5 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 1 3 0 5

 5 - 6 5 5 4 2 5 1 7 4 9 6 10 12 10 11

 6 - 7 5 10 3 8 0 6 0 1 8 11 8 13 6 7

 7 - 8 7 16 13 10 2 11 6 3 10 12 12 49 11 9

 8 - 9 16 10 14 13 3 8 2 1 8 13 9 47 14 19

 9 - 10 4 10 9 9 9 9 9 6 9 15 9 18 12 9

 10 - 11 18 6 10 10 14 13 6 7 16 8 16 10 16 13

 11 - 12 18 13 6 13 12 10 7 14 19 19 24 18 13 15

 12 - 13 7 17 10 14 19 5 6 10 5 20 26 18 18 7

 13 - 14 6 11 20 9 10 9 16 4 7 9 14 12 17 12

 14 - 15 21 16 13 29 21 16 10 10 10 8 18 15 20 22

 15 - 16 16 21 13 18 16 17 14 8 0 13 16 8 23 29

 16 - 17 24 17 16 11 18 22 12 12 13 12 17 3 8 8

 17 - 18 16 12 22 21 18 13 8 15 15 24 16 16 12 16

 18 - 19 12 21 5 15 15 13 11 4 7 17 10 1 8 3

 19 - 20 8 2 10 6 12 7 8 9 3 10 12 4 11 4

 20 - 21 6 3 2 2 11 2 5 10 5 1 6 1 5 4

 21 - 22 2 5 6 1 4 1 10 4 1 15 3 1 3 0

 22 - 23 1 2 1 1 4 1 2 4 3 1 3 0 1 3

 23 - 24 0 0 0 5 7 4 3 5 0 0 2 0 0 0

celkem 112 117 202 200 214 191 155 151 116 155 219 204 216 289 84 95

NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA
2015

STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA
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V rámci zjištění vlivu dočasných opatření na provoz v ulici Volgogradská byla v roce 2017 

provedena další radarová měření. Automatický sčítač umístila Městská policie Liberec. Ten, 

stejně jako v roce 2015, zaznamenával provoz odděleně po směrech. Pro směr od ulice 

Čerchovská v období 30.1.-5.2.2017 a pro směr od ulice Kubelíkova v období 6.2.-

12.2.2017. Tentokrát byl provoz zaznamenáván od pondělí do neděle, přičemž obě pondělí 

byla měřena pouze půl dne. Výsledné hodnoty počtu vozidel pro směr od ulice Čerchovská 

(zeleně) a směr od ulice Kubelíkova (oranžově) jsou uvedeny v tabulce č.2. (viz níže). 

Tabulka 2 – Počty vozidel z radarových měření v roce 2017 pro oba směry (zdroj: Odbor dopravy) 

 

Nejvíce vozidel bylo pro oba směry zaznamenáno v časech od 11 do 18 hodin. Při porovnání 

s hodnotami z roku 2015 lze tedy říci, že v této části dne je v ulici největší provoz. Nicméně 

to, že radarová měření probíhala v různé dny a různé časové úseky podstatně ovlivňuje 

jejich porovnatelnost. Stejně tak i fakt, že měření v roce 2017 probíhalo v zimních měsících 

na přelomu ledna a února, zatímco v roce 2015 na konci března. Výsledky tak jsou prakticky 

neporovnatelné a nemají správnou vypovídací hodnotu. Hodnoty naměřené v roce 2017 jsou 

30.1. 6.2. 31.1. 7.2. 1.2. 8.2. 2.2. 9.2. 3.2. 10.2. 4.2. 11.2. 5.2. 12.2.

0 - 1 2 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0

 1 - 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

 2 - 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

 3 - 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

 4 - 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 5 - 6 4 2 2 4 2 3 4 3 0 7 1 2

 6 - 7 3 4 1 1 2 7 2 2 1 2 0 0

 7 - 8 8 4 1 5 5 8 0 6 0 5 0 2

 8 - 9 6 10 4 14 3 8 2 7 1 13 1 1

 9 - 10 2 8 4 12 4 5 6 7 4 8 2 13

 10 - 11 8 18 0 8 11 13 3 13 2 7 4 4

 11 - 12 6 23 15 21 10 10 15 18 7 10 0 7

 12 - 13 11 7 15 7 14 9 8 8 3 4 8 4 17

 13 - 14 9 4 10 11 3 2 9 12 16 5 0 11 5 9

 14 - 15 8 6 4 3 7 10 8 6 8 13 5 11 3 7

 15 - 16 10 16 5 11 11 21 9 18 8 21 1 7 6 4

 16 - 17 8 8 17 12 10 15 10 19 7 15 1 9 5 17

 17 - 18 13 14 4 16 11 12 7 18 10 18 5 7 5 8

 18 - 19 9 14 6 10 13 10 4 6 5 9 5 14 3 10

 19 - 20 3 4 8 6 4 7 1 6 8 9 3 4 1 8

 20 - 21 2 4 2 7 7 5 3 1 2 7 2 0 3 5

 21 - 22 4 1 4 2 0 3 2 1 4 8 3 1 2 1

 22 - 23 4 2 0 4 1 2 3 3 4 1 0 2 1 0

 23 - 24 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1

celkem 81 74 113 169 103 167 102 154 116 167 48 129 49 117

ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
2017

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA
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kromě dočasných opatření navíc ovlivněny ještě mnoha dalšími faktory. V zimních měsících 

je obecně nižší provoz na komunikacích vlivem povětrnostních podmínek (sníh, námraza 

atd.). Ve směru od Čerchovské projelo ve všední dny průměrně 109 voz/den. O víkendu bylo 

zaznamenáno necelých 50 voz/den. Při předpokladu, že počet vozidel byl zhruba stejný i pro 

směr opačný lze v tabulce č.2 vidět výrazný rozdíl u naměřených hodnot o týden později. Ve 

směru od ulice Kubelíkova projelo ve všední dny průměrně 164 voz/den a o víkendu 

123 voz/den, což je podstatně více než v předchozím týdnu. Tento nárůst bezpochyby 

souvisí se zahájením jarních prázdnin v některých částech Prahy a v dalších částech naší 

republiky. Přímo v řešeném úseku ulice Volgogradská se totiž nachází Pytloun Wellness 

Travel Hotel, který je v zimních a letních měsících vyhledávaným místem pro ubytování. 

Doprava v ulici je tedy ovlivňována i sezónně.    

Poskytnuté hodnoty počtu vozidel z roku 2015 a 2017 tak vypovídají zejména o provozu ve 

dnech měření a jejich porovnáním nelze jednoznačně stanovit charakter dopravy v ulici. Za 

tímto účelem byly k poskytnutým datům provedeny vlastní dopravní průzkumy včetně 

radarového měření (viz kapitolu 6). Vliv dočasných opatření provedených v roce 2016 o něco 

lépe vyjadřují výsledky radarových měření rychlosti.        

4.3.2 Radarová měření rychlosti 

Měření rychlosti probíhalo společně s měřením počtu vozidel. Výsledné hodnoty pro rok 

2015 a 2017 jsou pro porovnání uvedeny na následujícím grafu. 

 

Graf 5 – Porovnání výsledků z radarových měření rychlosti v roce 2015 a 2017 (zdroj: Odbor dopravy) 
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V roce 2015 byly za celé období od 18.3. do 1.4. naměřeny rychlosti u celkem 2 703 vozidel. 

V grafu č.5 lze vidět, že v součtu pouze u 1 451 vozidel byla naměřena rychlost do 30 km/h. 

V procentuelním vyjádření tedy 53,1% vozidel nepřekročilo nejvyšší dovolenou rychlost 

stanovenou svislým dopravním značením (dále jen SDZ) IZ 8a upravující ulici jako Zónu 

tempo 30. Z výsledků z března roku 2015 jasně vyplývá, že téměř polovina vozidel 

projíždějících ulicí Volgogradská, nerespektovala dopravní značení a rychlost překračovala. 

U 93 případů byla naměřena rychlost mezi 50 až 60 km/h a u 19 vozidel dokonce mezi 60 až 

70 km/h. Nejvyšší rychlost byla zaznamenána pouze v jednom případě, a sice mezi 80 až 90 

km/h. Takto vysoké rychlosti jsou v Zóně tempo 30 naprosto nepřípustné a není tedy divu, že 

se místní obyvatelé necítí v ulici bezpečně.  

Naopak výsledky měření rychlosti z ledna a února 2017 jsou v porovnání s rokem 2015 velmi 

odlišné. V období od 30.1. do 12.2.2017 byly naměřeny rychlosti u 1 659 vozidel. V součtu 

byla u 1 510 vozidel naměřena rychlost do 30 km/h, což je 91% ze všech vozidel. V dalších 

129 případech byla naměřena rychlost mezi 30 až 40 km/h. Celkově 99% ze 

zaznamenaných vozidel projíždělo ulicí rychlostí do 40 km/h. Dočasná opatření z roku 2016, 

především úzké příčné prahy, rychlosti projíždějících vozidel skutečně ovlivnily. Avšak 

vzhledem k tomu, že radarová měření neprobíhala ve stejné části roku, nelze jejich vliv 

jednoznačně prokázat. Stejně jako u měření počtu vozidel, i měření rychlosti bylo ovlivněno 

zimním počasím. Nicméně i přesto bylo zaznamenáno několik extrémních případů. U tří 

vozidel byla naměřena rychlost až mezi 100 a 120 km/h. To zcela jasně dokazuje, že ani 

velmi špatný stav komunikace, ani provedená opatření nezabrání některým řidičům projíždět 

ulicí velmi vysokými rychlostmi. Jako nejvhodnější řešení rekonstrukce se tak nabízí 

především úprava směrového vedení komunikace.     

4.4 Současný stav ulice Volgogradská 

Řešeným úsekem ulice Volgogradská prochází jednopruhová obslužná místní komunikace 

funkční skupiny C, která tvoří takřka kolmou spojnici sběrných komunikací v ulici Kubelíkova 

a Hanychovská. Blízké okolí ulice tvoří z velké většiny nízká zástavba rodinných domů. 

Kromě rodinných domů se v ulici nachází již zmíněný hotel, firma na výrobu průmyslových 

obalů a dále restaurace. Všechny tři tyto zařízení však mají z hlediska dopravy cílový 

charakter. Rychlost je místní úpravou na Zónu tempo 30 omezena na 30 km/h. Jak již bylo 

zmíněno v předchozích podkapitolách, byla v roce 2016 provedena opatření k zabránění 

vjezdu těžkých nákladních vozidel a ke snížení rychlosti. Prakticky se jedná o jedinou změnu 

s využitím fyzických prvků, ke které v ulici za posledních několik let došlo. 

Nyní už k popisu stávajícího uličního prostoru a ke zhodnocení možností využití ulice pro 

všechny účastníky provozu, a to zejména z hlediska jejich bezpečnosti.       
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4.4.1 Uliční prostor 

Popis uličního prostoru se vztahuje pro směr od ulice Kubelíkova (směr staničení) ke konci 

řešeného úseku Volgogradské v křižovatce s ulicemi Čerchovská a Topolová. Délka 

řešeného úseku ulice dosahuje přibližně 530 metrů. Celková šířka uličního prostoru se po 

celé délce pohybuje mezi 12 až 14 metry. Následující text je pro lepší přehlednost doplněn 

vybranými fotografiemi z fotodokumentace ze 4.11.2016. Celá fotodokumentace je uvedena 

v příloze 1.1. 

Vjezd do ulice Volgogradská z ulice Kubelíkova byl až do provedení dočasných opatření 

v roce 2016 tvořen až 12 metrů širokou asfaltovou plochou bez jakéhokoliv vodorovného 

dopravního značení (dále jen VDZ). Ulice se v tomto místě nachází v podélném klesání, 

které v opačném směru poměrně ztěžuje výjezd na hlavní pozemní komunikaci v ulici 

Kubelíkova. Právě úprava vjezdu byla hlavní součástí technických opatření. V rámci 

zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy ulicí byl vjezd zúžen mobilními plastovými 

obrubníky na šířku 5,50 m s nárožími o poloměru 4 m. Upraveno bylo i dopravní značení 

související s výjezdem do ulice Kubelíkova. Stávající SDZ P 4 Dej přednost v jízdě! bylo 

nahrazeno SDZ P 6 Stůj, dej přednost v jízdě!. Pohled na vjezd do ulice Volgogradská je 

vidět na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 – Pohled na vjezd do ulice Volgogradská (foto autor) 

SDZ IZ 8a Zóna s dopravním omezením a IZ 8b Konec zóny s dopravním omezením zůstalo 

kromě posunů do nových poloh beze změny. Nicméně kromě nejvyšší dovolené rychlosti 

30 km/h toto značení stanovuje pouze zákaz vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní 
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obsluhy. Dopravní obsluhou jsou ale v tomto případě i nákladní vozidla směřující do areálu 

firmy ALLPACK s.r.o., jejichž průjezd není žádoucí. Dočasně upravený vjezd do ulice tak 

sice znemožnil průjezd nákladních souprav, avšak poškozené mobilní obrubníky svědčí 

o tom, že s vjezdem a výjezdem mají nyní problém i ostatní nákladní vozidla. Vjezd do ulice 

byl kromě mobilních obrubníků a SDZ opatřen i VDZ a to především VDZ V 5 Příčná čára 

souvislá, která nově označuje místo pro zastavení vozidel. Po levé straně směrem do ulice 

také vznikl nový provizorní chodník s šířkou 1,65 m s krytem ze štěrkodrti. Ten postupně 

přechází na stávající chodník s asfaltovým povrchem, jehož šířka se dále zmenšuje. Po 

pravé straně se za ukončením mobilních obrubníků u přilehlého domu č.p. 37/77 nachází 

odstavná plocha v délce přibližně 20 m a šířce 5 m. Ta je ukončena v blízkosti vjezdu na 

pozemek u zmíněného č.p. 37/77. V tomto místě je ukončené i VDZ oddělující od sebe jízdní 

pruhy, které se po několika metrech slučují směrem vlevo do jednoho obousměrného 

jízdního pruhu šířky 3,25 m. Asfaltový povrch v prostřední části přechází do cca 4 m širokého 

nezpevněného středního pásu, který se po několika metrech mění v travnatý ostrůvek. Na 

jeho začátku je umístěna SDZ C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo, která usměrňuje provoz 

do obousměrného jízdního pruhu. Ve stejné úrovni jako začátek travnatého ostrůvku je 

umístěn i první z pěti úzkých příčných prahů. Výše popsaná situace je zachycena na 

obrázku 10.     

 

Obrázek 10 – Svedení jízdních pruhů do obousměrného na začátku ulice Volgogradská (foto autor) 

Travnatý ostrůvek uprostřed ulice přechází po několika metrech zpět na nezpevněnou plochu 

s krytem z písčité hlíny se štěrkem. Uliční prostor je tak v tomto místě tvořen zleva 

chodníkem s proměnnou šířkou 0,8 až 1,65 m, jízdním pruhem s šířkou 3,25 m, středním 
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pásem šířky cca 4 m a již nepoužívaným jízdním pruhem šířky cca 3 m. V tomto původním 

uspořádání je ulice až na několik úseků vedena přibližně dalších 250 m. Pravý jízdní pruh 

a střední pás jsou dnes využívány pro parkování a odstavování vozidel. Jak lze vidět na 

obrázku 11, komunikace je celkově ve zdevastovaném stavu. Jízdní pruh je plný výmolů, 

výtluků a asfaltovaných záplat. Nezpevněný střední pás je působením vody neustále vymílán 

a oproti jízdnímu pruhu se v některých místech výškově propadá. 

 

Obrázek 11 – Současné uspořádání uličního prostoru s devastovanou komunikací (foto autor) 

V tomto úseku se pod zásypem uprostřed nachází také Janovodolský potok, do kterého je 

uličními vpustmi svedena dešťová voda z komunikace. Vzhledem k chybějící kanalizaci je ale 

vysoce pravděpodobné, že do Janovodolského potoka je svedena i odpadní voda 

z přilehlých domů. Protože ani v tomto ohledu nedošlo už několik let k rekonstrukci, lze 

předpokládat, že i tyto svody jsou ve velice špatném stavu a už dávno neplní svoji funkci. Co 

je však v ulici poměrně nové je veřejné osvětlení, které je vedeno po pravé straně po celé 

délce řešeného úseku.  

Jak je patrné z obrázků 10 a 11, ulice se stále nachází v podélném klesání, které se však 

směrem k ulici Čerchovská postupně zmírňuje. Z kraje ulice 1,65 m široký chodník se 

nakonec v místě rekonstruovaného vjezdu do areálu hotelu Pytloun Wellness Travel Hotel 

zužuje až na cca 1,1 m. Za tímto vjezdem má podél budovy hotelu chodník dokonce šířku 

pouhých 0,8 m. Ačkoli to z fotodokumentace z listopadu 2016 není průkazné, v určitých 

obdobích roku je pravá strana uličního prostoru takřka kompletně obsazena zaparkovanými 

a odstavenými vozidly. Především v zimních a letních měsících je prostor před a v nejbližší 
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blízkosti hotelu vozidly zcela zaplněn. Samotný hotel má sice na svém pozemku zřízeno 

12 parkovacích stání, avšak vzhledem k počtu nabízených pokojů je tento počet naprosto 

nedostačující. Vozidla ubytovaných tak parkují všude, kde jsou volné plochy a to často na 

úkor rezidentů nebo jejich návštěv. Plocha pro parkování a odstavování vozidel a vjezd do 

areálu hotelu je vidět na obrázku 12. Z obrázku je také dobře patrné, že v některých místech 

se vyskytují různé betonové úlomky či zbytky betonových panelů.  

 

Obrázek 12 – Plocha pro parkování a odstavování vozidel před hotelem (foto autor) 

Ulice dále pokračuje prakticky ve stejné podobě. Chodník po levé straně se za budovou 

hotelu opět o něco rozšiřuje, nicméně jeho šířka se stále pohybuje kolem 1,1 m. Střední část 

s krytem z písčité hlíny se štěrkem je místy vystřídána krátkými úseky se zatravněním. 

Protože je terén po pravé straně úrovňově výše, zasahují u některých domů do uličního 

prostoru betonové opěrné zídky, které podpírají svah a základy zde postavených domů. 

Vzhledem k tomu, že většina domů byla původně postavená na břehu potoka v 18. století 

nebylo pochopitelně počítáno s tím, že v budoucnu budou v jejich blízkosti projíždět 

automobily i těžká nákladní vozidla. I přes zbudování těchto opěrných zídek provoz v pravém 

jízdním pruhu způsobil narušení statiky domů a jejich sesouvání směrem do ulice. To bylo 

hlavním důvodem odvedení dopravy z této strany ulice do levého jízdního pruhu. Kromě 

opěrných zídek vyčnívají do uličního prostoru také poslední tři rostlé stromy, které se 

v řešeném úseku ulice nacházejí. Jak je vidět na obrázku 13 na následující straně, stromy se 

rozkládají přesně na hranici mezi ulicí a pozemkem u č.p. 42/65. Za posledním z těchto tří 

stromů se terén na pravé straně vyrovnává do stejné výškové úrovně jako pravý jízdní pruh.  

Přibližně o 50 m dále od tohoto místa je z levé strany do ulice Volgogradská zaústěna ulice 
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Letní, která spojuje pozemky, které nepřiléhají přímo k ulici Volgogradská. Na opačném 

konci vyúsťuje do ulice Husitská, která je vedena rovnoběžně s Volgogradskou. Ulici Letní 

tvoří pouze jízdní pruh šířky 3 m, přičemž vjezd do ulice je přes snížený chodník široký 

přibližně 10 m. Pro zamezení průjezdu nežádoucích vozidel je zde umístěna zákazová 

dopravní značka B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou 

E 13 s textem Mimo dopravní obsluhy. Na výjezdu do Volgogradské je ještě umístěna 

SDZ P 4 Dej přednost v jízdě! Situace u vjezdu do ulice Letní je vidět na obrázku 14. 

 

Obrázek 13 – Pohled na úzký chodník podél hotelu a stromy zasahující do uličního prostoru (foto autor) 

 

Obrázek 14 – Pohled na ulici Volgogradská v místě zaústění ulice Letní (foto autor) 
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V rámci technických opatření jsou v současné době před a za vjezdem do ulice Letní 

umístěné další dva úzké příčné prahy. Podélné klesání se v tomto místě vyrovnává a ulice 

Volgogradská pokračuje až do konce řešeného úseku téměř v rovině. Příčně ale dochází 

k tomu, že pravá strana ulice se oproti levé výškově snižuje. Přibližně 25 m za vyústěním 

ulice Letní se po levé straně nachází restaurace Ořechovka. Plocha před restaurací je stejně 

jako v případě hotelu často zaplněna parkujícími vozidly, a to především v poledne, kdy zde 

parkují převážně užitková vozidla. Přímo naproti restauraci vyúsťuje ve stejné výškové úrovni 

do ulice Volgogradská ulice Ostružní, respektive pěší stezka, která ji propojuje s ulicí 

Křižíkova. Chodci tuto stezku hojně využívají, neboť se nachází zhruba v polovině řešeného 

úseku a je nejkratší možností, kde se dá projít mezi přilehlými pozemky. Zhruba v úrovni 

stezky se začínají více projevovat příčné změny v uličním prostoru. Pravá strana se v dalších 

70 metrech stále snižuje. Výškový rozdíl mezi levým a původně pravým jízdním pruhem, 

který je nyní vymezen pro parkování, dosahuje na konci tohoto úseku téměř 30 cm. V tomto 

místě se mění uspořádání uličního prostoru. Nezpevněný střední pás je ukončen a dosud 

rozdělené jízdní pruhy se výškově srovnávají a směrem ke středu ulice spojují do 

obousměrné vozovky s šířkou přibližně 8,25 m. Ukončení středního pásu dosud tvoří zbytky 

betonové konstrukce položené na krytu potoka, který zde tvoří zcela odkryté betonové 

panely. Pro opačný směr jsou zde umístěné dvě dopravní značky. Přenosné SDZ C 4a 

Přikázaný směr objíždění vpravo a stálé IP 11a Parkoviště. Ve stejné úrovni je v pojížděném 

jízdním pruhu umístěn také čtvrtý úzký příčný práh. Změna uspořádání uličního prostoru je 

vidět na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 – Změna uspořádání uličního prostoru v ulici Volgogradská (foto autor) 
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Jak je z obrázku 15 patrné, se změnou uspořádání jsou chodníky v následujícím úseku 

vedeny oboustranně. Šířka stávajících chodníků s asfaltovým krytem a starými betonovými 

obrubníky se pohybuje mezi 2 až 2,5 m. Mění se i typ parkování. Zatímco v předchozím 

uspořádání převažovalo kolmé a šikmé parkování, v tomto úseku šířkové poměry umožňují 

pouze parkování podélné. Přímo ve vozovce se navíc podél obrubníků v některých místech 

nachází relativně mladé stromy, které zde byly vysazeny s cílem vytvořit v této části ulice 

alej. V této podobě ulice pokračuje přibližně 200 metrů až do konce řešeného úseku 

v průsečné křižovatce s ulicemi Čerchovská a Topolová. Kromě úpravy vjezdu z ulice 

Kubelíkova a umístění úzkých příčných prahů byla v rámci technických opatření umístěna 

ještě betonová svodidla, která na dvou místech zužují přes 8 metrů širokou vozovku na 

polovinu. Změnu směru řidičům v obou směrech přikazují SDZ C 4b Přikázaný směr 

objíždění vlevo. Výše popsaná situace je zachycena na obrázku 16. 

 

Obrázek 16 – Podoba ulice v závěru řešeného úseku a dočasně umístěná betonová svodidla (foto autor) 

Za prvním úsekem betonových svodidel se po levé straně nachází vjezd do areálu firmy na 

výrobu průmyslových obalů, který je pro potřeby návěsových souprav široký přibližně 7 m. 

Zatímco z pravé strany k ulici přiléhají rodinné domy, za vjezdem do areálu se po levé straně 

až do konce řešeného úseku nachází opuštěný komplex vedený v katastru nemovitostí jako 

stavba pro výrobu a skladování. Podél značně poškozeného chodníku u této budovy často 

parkují vozidla zaměstnanců firmy na výrobu průmyslových obalů. Výjimkou, kde už 

v současné době nelze takto parkovat, je druhý úsek s betonovými svodidly. Řešený úsek 

ulice Volgogradská končí vyústěním do křižovatky s ulicemi Čerchovská, přicházející zleva, 

a Topolová, přicházející zprava. Přibližně 15 metrů před hranicí křižovatky je umístěna 



 

37 
 

SDZ P 2 Hlavní pozemní komunikace. Zhruba ve stejné úrovni této značky se přes celou 

šířku komunikace nachází poslední z pěti úzkých příčných prahů. Posledním dopravním 

značením v řešeném úseku ulice jsou SDZ IZ 8a a IZ 8b, které stanovují hranici zóny 

tempo 30. Pokračování ulice Volgogradská směrem k Hanychovské tedy není za touto 

křižovatkou nijak zónově omezeno. Pohled na konec řešeného úseku ulice Volgogradská 

a na křižovatku s ulicemi Topolová (vlevo) a Čerchovská (vpravo) spolu s vjezdem do ulice 

z opačného směru je vidět na obrázcích 17 a 18.  

 

Obrázek 17 – Konec řešeného úseku ulice Volgogradská (foto autor) 

 

Obrázek 18 – Křižovatka ulic Čerchovská, Volgogradská a Topolová (foto autor) 
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4.4.2 Možnosti využití ulice Volgogradská pro všechny účastníky provozu a zajištění 

bezpečnosti nemotorové dopravy 

Z pohledu motorové dopravy jsou jedinými limitujícími faktory stav komunikace 

a její obousměrné vedení jedním jízdním pruhem v počátečním úseku. Ve všech ostatních 

ohledech je motorová doprava jednoznačně nadřazena nad ostatními účastníky provozu.  

Parkování a odstavování vozidel v ulici funguje prakticky dle místních zvyklostí, a to na 

všech možných plochách v nevyužívaných částech ulice. Některé tyto plochy jsou dokonce 

jako parkoviště vyznačeny, nicméně pouze SDZ bez jakýchkoliv fyzických úprav či vyznačení 

pomocí VDZ. Komplikace způsobilo zprovoznění hotelu, které má na svědomí nárůst 

poptávky po parkovacích stáních. Zejména v zimních a letních měsících je v blízkosti hotelu 

velice problematické zaparkovat, neboť počet parkovacích stání v areálu hotelu je naprosto 

nedostačující. Místní obyvatelé s touto situací nejsou vůbec spokojeni a na svých původních 

místech nechávají různé umělé překážky jako kužely, betonové tvárnice atp.       

Z hlediska bezpečnosti nemotorové dopravy by tato podkapitola neměla opomenout 

cyklistickou dopravu, která má především dopravní charakter. Řešený úsek ulice je často 

využíván cyklisty, a to zejména při cestách do zaměstnání. Vzhledem k jejich vedení 

společně s motorovou dopravou byli cyklisté do roku 2016 ohroženi vysokou jízdní rychlostí 

automobilů v celé délce ulice. Od provedení technických opatření se situace zlepšila jen 

částečně. Úzké příčné prahy snižují rychlost vozidel pouze bodově a řidiči tak mají tendenci 

v úsecích mezi nimi silně zrychlovat. Pro jízdu cyklistů navíc přinesly zhoršení, neboť k velmi 

špatnému stavu povrchu komunikace navíc přibyla ještě tato uměle zvýšená místa.        

Nejvíce zranitelnými účastníky provozu jsou však chodci. Jak již bylo popsáno v předchozí 

podkapitole, chodník je až do změny uspořádání uličního prostoru veden pouze po levé 

straně. Šířka tohoto chodníku je navíc naprosto nedostatečná. Například podél hotelu 

dosahuje jeho šířka pouhých 80 cm, což je pro chodce při současných rychlostech vozidel 

potenciálně nebezpečné. Nemluvě o využití osobami se sníženou schopností pohybu 

a orientace (dále jen OsSSPaO), pro které se zde navíc nenachází naprosto žádné prvky. 

Pro tyto osoby je chodník zcela nepoužitelný, a tím je prakticky vyloučena možnost jejich 

bezpečného pohybu v ulici.  

Obecně je situace pro chodce a zajištění jejich bezpečnosti velice špatná a to navzdory 

tomu, že v Zóně tempo 30 mohou přecházet libovolně kdekoliv. Překračování nejvyšší 

dovolené rychlosti je zde na denním pořádku a to je hlavním důvodem proč se chodci v ulici 

Volgogradská nemohou cítit bezpečně. Tento problém a další nedostatky s tím spojené je 

potřeba s plánovanou rekonstrukcí bezpodmínečně odstranit.      
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5 NEHODOVOST 

Informace o nehodovosti v řešeném úseku ulice byly zjištěny na portálu www.jdvm.cz resp.  

z Jednotné dopravní vektorové mapy (dále JDVM). Po poslední aktualizaci dat se na tomto 

portálu nacházejí údaje o nehodách, ke kterým došlo za období  1.1.2007 - 3.9.2017. 

Z hlediska nehodovosti bude průsečná křižovatka ulic Kubelíkova, Volgogradská a řešený 

úsek ulice rozebrány samostatně.[18] 

5.1 Nehodovost na křižovatce ulic Kubelíkova, Volgogradská   

Na této křižovatce došlo za celé období deseti let a osmi měsíců pouze k šesti dopravním 

nehodám. V její blízkosti pak došlo ještě ke dvěma nehodám. Na obrázku 19 jsou místa 

nehod vyznačena červenými body. 

 

Obrázek 19 – Nehodovost v křižovatce Kubelíkova, Volgogradská (zdroj: www.jdvm.cz)
[18] 

V případě všech šesti nehod, ke kterým v křižovatce došlo, se jednalo o nehody pouze 

s hmotnou škodou bez zranění účastníků nehody. Ani u jedné nebyl účastníkem chodec. Ve 

čtyřech případech šlo o srážky s pevnou překážkou, přičemž se třikrát jednalo o sloup 

(telefonní, veřejné osvětlení, elektrické vedení apod.). Ve zbylých dvou případech o srážky 

s jedoucím nekolejovým vozidlem. Jednou zezadu při nesprávném otáčení nebo couvání 

a jednou z boku při jízdě proti příkazu dopravní značky dej přednost. K poslední 

zaznamenané nehodě v křižovatce došlo 8.11. 2015. Za poslední necelé dva roky zde 

nedošlo k žádné dopravní nehodě, tedy k žádné, která by byla oficiálně zaznamenána Policií 

ČR. V blízkosti křižovatky došlo ještě ke dvěma dopravním nehodám. V obou případech se 
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jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem, kdy nehodu zavinil řidič motorového 

vozidla. Při jedné této nehodě, kdy řidič nerespektoval dopravní značení Dej přednost 

v jízdě, došlo k lehkému zranění jedné osoby. Ve druhém případě se jednalo o srážku 

zezadu na mokrém povrchu, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. Ani při jedné nehodě 

nebyl zjištěn alkohol u viníka nehody. 

Ze zaznamenaných nehod v křižovatce a v její blízkosti lze shrnout, že tato křižovatka není 

místem častých nehod. A to i navzdory komplikovanému výjezdu ve stoupání z ulice 

Volgogradská a nepříliš dobrým rozhledům na hlavní pozemní komunikaci v ulici Kubelíkova, 

které v jednom směru zhoršuje její výškové vedení (horizont způsobený mostem přes 

železniční trať). S úpravou vjezdu do řešeného úseku ulice Volgogradská navíc přibylo VDZ 

a SDZ P 4 byla na výjezdu do ulice Kubelíkova nahrazena SDZ P 6. Situace je tak o něco 

lepší, než byla v původním stavu, neboť dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě řidiče 

mnohem více upozorní na změnu dopravního režimu. Řidiči na hlavní pozemní komunikaci 

jsou navíc před zmíněným horizontem upozorněni na křižovatku a na možnost pohybu 

odbočujících vozidel v jejím prostoru. Z tohoto důvodu je také snížena nejvyšší dovolená 

rychlost na 30 km/h. 

5.2 Nehodovost v řešeném úseku ulice Volgogradská 

V řešeném úseku ulice došlo za období 1.1.2007 - 3.9.2017 celkem k devíti nehodám. 

Kromě roku 2013, kdy došlo ke dvěma nehodám, nedošlo v žádném roce více jak k jedné 

nehodě. K dopravním nehodám docházelo víceméně po celé délce řešeného úseku ulice, jak 

lze vidět na obrázku 20. 

 

Obrázek 20 – Nehodovost v řešeném úseku ulice Volgogradská (zdroj: www.jdvm.cz)
 [18]
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Z hlediska druhu nehod se ani v jednom případě nejednalo o srážku jedoucích nekolejových 

vozidel. V pěti případech šlo o srážku s pevnou překážkou a ve zbylých čtyřech se jednalo 

o srážku s vozidlem zaparkovaným nebo odstaveným. Při nehodách naštěstí nebyla 

usmrcena nebo těžce zraněna žádná osoba, nicméně došlo k jednomu lehkému zranění. Ani 

u jedné dopravní nehody nebyl účastníkem chodec. Osm nehod bylo zaviněno řidičem 

motorového vozidla. U jedné nehody, ke které došlo v prostoru křižovatky ulic Volgogradská, 

Čerchovská, Topolová, byla na vině závada komunikace. Podle druhu vozidla viníka nehody 

se jednalo ve třech případech o osobní automobil, v dalších třech případech o nákladní 

automobil a v jednom případě o moped. U dvou nehod nebyl druh vozidla zjištěn, neboť řidič 

z místa nehody ujel. Hlavní příčiny nehod jsou shrnuty v grafu č. 6.    

 

Graf 6 – Příčiny nehod v řešeném úseku ulice 

Z grafu č. 6 je patrné, že příčinou většiny nehod bylo nezvládnutí řízení vozidla a nesprávné 

otáčení nebo couvání. Z druhu nehod pak vyplývá, že všechny tyto nehody skončily buďto 

srážkou s pevnou překážkou (zeď, oplocení, strom) nebo srážkou s vozidlem zaparkovaným 

či odstaveným. Vzhledem k počtu pevných překážek a k velkému počtu parkujících vozidel 

v blízkosti komunikace není divu, že dopravní nehody skončily právě těmito typy havárií.  

Dle policejních statistik lze shrnout, že i navzdory špatnému stavu komunikace, přímému 

vedení a vysokým rychlostem některých řidičů, není řešený úsek ulice Volgogradská místem 

častých dopravních nehod. Je ovšem velice pravděpodobné, že se v ulici událo mnohem 

více dopravních nehod, které nebyly do databáze JDVM zahrnuty.[18] 
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6 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY 

Dopravní průzkumy jsou nezbytnou součástí dopravního plánování. Na základě jejich 

provedení se mimo jiné zjišťují současné intenzity motorové i nemotorové dopravy, intenzity 

dopravních proudů a dopravní poměry na stávajících dopravních cestách. Tyto údaje jsou 

potřebné například pro koncepce rozvoje komunikační sítě, kapacitní výpočty, řešení 

organizačních problémů, návrhy nových komunikací, efektivnější využívání dopravního 

prostoru či ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Způsoby provedení průzkumu 

a stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích uvádí technické podmínky (dále 

jen TP) 189 (II. vydání). 

6.1 Názvosloví 

 Pracovní den – dny pondělí až pátek, pokud na ně nepřipadá státní svátek. 

 Běžný pracovní den – úterý, středa nebo čtvrtek, pokud jsou pracovními dny a pokud 

jim předchází i po nich následuje pracovní den. 

 Intenzita dopravního proudu – počet silničních vozidel nebo chodců, který projede 

nebo projde určitým příčným řezem pozemní komunikace nebo jeho částí za zvolené 

časové období v jednom směru. 

 Intenzita dopravy – počet silničních vozidel nebo chodců, který projede nebo projde 

určitým příčným řezem pozemní komunikace nebo jeho částí za zvolené časové 

období. 

 Intenzita dopravy za dobu průzkumu – intenzita dopravy zjištěná za časový interval, 

ve kterém byl uskutečněn dopravní průzkum. 

 Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI) – aritmetický průměr denních intenzit 

dopravy všech dnů v roce. 

 Padesátirázová intenzita dopravy – 50. nejvyšší hodnota hodinové intenzity dopravy 

v kalendářním roce. 

 Intenzita dopravy špičkové hodiny – nejvyšší hodinová intenzita dopravy. 

 Odchylka odhadu hodnoty – odchylka odhadu hodnoty určené výpočtem od její 

skutečné hodnoty (v %). 

 Křižovatkový průzkum – průzkum zjišťující intenzity pohybů v křižovatce.[7] 
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6.2 Vlastní průzkumy 

V rámci získání dostatečného množství kvalitních vstupních dat byly pro řešený úsek ulice 

Volgogradská provedeny komplexní dopravní průzkumy zaměřené na intenzity, směrovost 

a rychlost motorové dopravy, na zjištění skladby dopravního proudu a nároků nemotorové 

dopravy a dopravy v klidu. Celkem byly provedeny následující průzkumy:      

Směrový průzkum intenzit všech účastníků dopravy, tedy i chodců byl proveden ručním 

sčítáním a zapisováním do formulářů ve čtvrtek 22.9.2016. Při tomto průzkumu bylo 

polojasné, a pro období podzimu typické, chladné počasí. Průzkum proběhl od 11:00 do 

17:00, aby byla zachycena zejména odpolední špička v době 13:00 - 17:00 a zároveň 

zvýšený pohyb vozidel u restaurace v době obědové pauzy. 

Průzkum parkování byl proveden zapisováním určující části registračních značek (dále jen 

RZ) ve čtvrtek 6.10.2016 a to ve třech denních dobách: ráno, v poledne a večer. 

V rámci získání údajů o rychlostech a přesnějších informacích o provozu v ulici během týdne 

byl v době od pondělí 15.5.2017 do pátku 19.5.2017 ještě umístěn radar, který kromě 

rychlostí, počtu vozidel a směru, zaznamenával s určitou odchylkou i jejich délku. 

6.2.1 Směrový průzkum 

Směrový průzkum proběhl za pomoci druhého sčítače na celkem čtyřech stanovištích 

umístěných tak, aby byla zaznamenána vozidla na všech vjezdech a výjezdech 

do a z řešeného úseku ulice Volgogradská. Umístění stanovišť je znázorněno na obrázku 21. 

 

Obrázek 21 – Umístění stanovišť při směrovém průzkumu (www.mapy.cz) 
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Na jednotlivých stanovištích byly do připravených formulářů (viz přílohu č.1.2) zapisovány 

poslední čtyři číslice RZ, typy vozidel (rozdělené do kategorií: OA - osobní automobily 

a dodávky, N - nákladní, S - nákladní soupravy, M - motocykly, C - cyklisté) a čas průjezdu. 

Během průzkumu byl v součtu za všechny stanoviště zaznamenán pohyb vozidel 848 krát.  

Zaznamenaná vozidla byla následně spárována s cílem zjištění informací o jejich pohybu 

a směrovosti. Způsob párování získaných dat je pro příklad znázorněn na obrázku 22. Pro 

vozidla mezi stanovišti 1 - 2,3,4 a opačně byly výsledky párování rozděleny do kategorií 

podle následujících kritérií (vzájemné porovnání stanovišť 2,3 a 4 nemá v tomto případě 

smysl, neboť se jedná o křižovatku a tu všechna vozidla projela bez zastavení): 

1) spárovaná vozidla s časovým rozdílem mezi dvěma různými stanovišti do tří minut 

(cyklisté do pěti minut) určena jako tranzit (vozidla, která projela řešeným úsekem bez 

zastavení) 

2) spárovaná vozidla s časovým rozdílem mezi dvěma různými stanovišti nad tři minuty 

(cyklisté nad pět minut) určena jako vozidla, která v ulici zastavila a pokračovala s časovou 

prodlevou 

3) vozidla s násobným výskytem pouze na jednom stanovišti určena jako obrat 

4) vozidla, která se nepodařilo spárovat → trvalé zastavení či opuštění ulice nebo chyba 

měření   

 

Obrázek 22 – Příklad párování vozidel podle směrů na jednotlivých stanovištích 
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Následující tabulka č.3 shrnuje výsledky párování vozidel, do kterých byla započítána pouze 

vozidla, která směřovala přes jednotlivá stanoviště do řešeného úseku ulice Volgogradská. 

Celkem se jednalo o 232 vozidel. 

Tabulka 3 – Výsledky párování vozidel směřujících přes jednotlivá stanoviště do řešeného úseku ulice 

 

V tabulce č.3 je vidět, že většina vozidel směřujících do řešeného úseku ulice projela přes 

stanoviště 1 (vjezd do Volgogradské z Kubelíkovy ulice) a stanoviště 2 (z dolní části 

Volgogradské ulice směrem od Hanychovské). Z výsledků párování je dále patrné, že 

z těchto směrů je také největší zastoupení projíždějících vozidel. Největší počet obratů pak 

byl zaznamenán na stanovišti číslo 1. Na následujícím grafu č.7 jsou předchozí výsledky 

znázorněny dohromady za všechna stanoviště.    

 

Graf 7 – Výsledky párování vozidel směřujících do řešeného úseku ulice za všechna stanoviště 
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Z grafu č.7 lze vyčíst, že za dobu průzkumu projelo řešeným úsekem ulice bez zastavení 

42% ze spárovaných vozidel. U více jak pětiny vozidel byl zaznamenán vjezd a výjezd na 

stejném stanovišti. Necelou čtvrtinu pak tvoří vozidla, která se nepodařilo spárovat. Jedná se 

především o vozidla, která už v ulici buďto zůstala a nebo ji opustila až po skončení 

směrového průzkumu. Za nespárováním vozidel může samozřejmě stát i chyba měření 

(např. nezaznamenání vozidla do formuláře či chyba při vyhodnocování). Ta je však 

zanedbatelná, neboť vzhledem k malému provozu v ulici bylo ruční sčítání poměrně přesné. 

Následující tabulka č.4 shrnuje výsledky směrového průzkumu po jednotlivých vjezdech (levá 

část) a výjezdech (pravá část) za dobu celého průzkumu, tedy za šest hodin. 

Tabulka 4 – Počet a druh zaznamenaných vozidel na vjezdech a výjezdech za dobu směrového průzkumu  

 

% %

94,69 90,70

1,77 3,88

3,54 4,65

0,00 0,78

100 100

% %

88,24 93,55

4,90 1,08

6,86 4,30

0,00 1,08

100 100

% %

90,72 88,89

1,03 3,17

7,22 7,94

1,03 0,00

100 100

% %

89,74 84,51

2,56 2,82

7,69 11,27

0,00 1,41

100 100

93Celkem102Celkem

1M 0

do Topolové (přes st. 4)

Kategorie Počet

Celkem 71

OA + dodávky 60

N 2

C 8

M

OA + dodávky 105

N 3

C 9

do Volgogradské (přes st. 4)

Kategorie Počet

Celkem 117

C 10

M 0

Celkem 126

OA + dodávky 112

N 4

C 7

M 1

Celkem 97

OA + dodávky 88

N 1

do Volgogradské (přes st. 3)

Kategorie Počet

do Čerchovské (přes st. 3)

Kategorie Počet

M 0

C 4

M

OA + dodávky 90

N 5

C 7

OA + dodávky 87

N 1

1

Kategorie Počet

M 1M 0

pokračuje Volgogradskou (přes st. 2)

Kategorie Počet

C 4

Celkem 113

OA + dodávky 107

N 2

do Volgogradské (přes st. 2)

OA + dodávky 117

N 5

C 6

z Volgogradské (přes st. 1)

Kategorie Počet

Celkem 129

do Volgogradské (přes st. 1)

Kategorie Počet



 

47 
 

V tabulce č.4 jsou také uvedeny hodnoty procentuálního zastoupení jednotlivých kategorií 

vozidel. Z hlediska skladby dopravního proudu jednoznačně převládají osobní vozidla 

a dodávky, a to zhruba v 90% všech výskytů. Druhou nejčetněji zaznamenanou kategorií pak 

byli cyklisté. Přes všechna stanoviště celkově projelo 28 cyklistů. Výskyt nákladních vozidel 

byl dohromady za všechna stanoviště zaznamenán ve 22 případech. Nicméně z výsledků 

párování se fyzicky jednalo o 12 nákladních vozidel, která se v řešeném úseku ulice 

pohybovala. Za celou dobu průzkumu ulicí neprojela žádná nákladní souprava ani autobus.  

Protože TP 189 (II. vydání) udávají doporučené denní doby pro provedení průzkumu 

a k těmto dobám jsou uvedeny i odchylky odhadu RPDI, budou do výpočtů ke stanovení 

tohoto odhadu použity výsledky naměřené v době 13:00 až 17:00. Tyto hodnoty jsou opět 

podle jednotlivých stanovišť shrnuty v následující tabulce č.5. 

Tabulka 5 – Počet a druh zaznamenaných vozidel na vjezdech a výjezdech v době 13:00 až 17:00 

Místo Směr 

Čt 22.09.2016               
13:00 - 17:00 

Ulice Volgogradská (řešený úsek)                 
Naměřené intenzity za dobu průzkumu (4h) 

OA + dodávky N S M C Celkem ∑ 

Stanoviště 1 
vjezd 72 2 0 0 3 77 

výjezd 75 3 0 1 5 84 

Stanoviště 2 
vjezd 65 4 0 0 7 76 

výjezd 62 0 0 1 3 66 

Stanoviště 3 
vjezd 67 0 0 1 3 71 

výjezd 83 3 0 0 6 92 

Stanoviště 4 
vjezd 72 2 0 0 5 79 

výjezd 49 2 0 0 4 55 

Celkem ∑ 
vjezd 276 8 0 1 18 

600 
výjezd 269 8 0 2 18 

 

Podle TP 189 se pro stanovení odhadu RPDI musí intenzity dopravy získané během 

průzkumu přepočítat pomocí přepočtových koeficientů zohledňující denní, týdenní a roční 

variace intenzit dopravy. Tyto koeficienty jsou stanoveny odděleně pro druhy vozidel, časové 

období, kdy byl průzkum prováděn a pro charakter provozu na komunikaci. Charakter 

provozu na komunikaci je daný kategorií a třídou této komunikace. V případě řešeného 

úseku ulice Volgogradská a přilehlých ulic se jedná o skupinu komunikací M, tedy o místní 

komunikace.  Dle TP 189 se tyto výpočty vztahují pouze na motorovou dopravu. Cyklistická 

doprava tedy není v těchto výpočtech zahrnuta.  
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Pro každý druh vozidla se z výsledku krátkodobého průzkumu stanoví odhad RPDI podle 

vzorce: 

RPDIttddmmx kkkIRPDI ,,,  , kde 

Im  je intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

km,d  je přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dne 

průzkumu                         

kd,t  je přepočtový koeficient denní intenzity dne průzkumu na týdenní průměr denních intenzit 

dopravy                

kt,RPDI  je přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční průměr 

denních intenzit dopravy 

Součet těchto jednotlivých ročních průměrů denních intenzit dopravy se pak rovná výsledné 

hodnotě RPDI pro vozidla celkem: 

x
x
RPDIRPDI   

V případě, kdy jsou k dispozici výsledky průzkumu z více dnů, se výpočet odhadu RPDI 

provede pro každý průzkum zvlášť a výsledný odhad RPDI je pak aritmetickým průměrem 

těchto odhadů. 

K výpočtu RPDI a dalších veličin, kterými jsou: 

 Id - denní intenzita dopravy v den průzkumu [voz/den] 

 It - týdenní průměr denních intenzit [voz/den]  

 I50 - padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

 Išh - intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] 

je potřeba nejprve vypočítat přepočtové koeficienty. Vzhledem k rozsáhlosti těchto výpočtů 

pro každý druh vozidla zvlášť je uveden pouze postup výpočtu se vzorci a se způsobem 

zjištění některých hodnot z tabulek uvedených v přílohách TP 189. Výpočty jsou navíc 

provedeny odděleně podle jednotlivých stanovišť respektive podle jednotlivých vjezdů 

a výjezdů. Protože uvedení všech těchto výsledků by bylo rovněž rozsáhlé, jsou výsledné 

hodnoty přepočtových koeficientů a výše uvedených veličin intenzit pro jednotlivé druhy 

vozidel a vozidla celkem pro příklad uvedeny v tabulce č.6. V tomto případě se jedná 

o výsledky na vjezdu stanoviště 1. 
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Přepočtový koeficient km,d [-]  se pro libovolně zvolenou dobu průzkumu určí ze vztahu: 

d

idm pk  %100, , kde d

ip  je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu 

na denní intenzitě dopravy [%]. Hodnoty d

ip  jsou pro druhy vozidel, charakter provozu na 

komunikaci a období roku uvedeny v příloze 2 TP 189. Získáním km,d lze spočíst Id podle 

vzorce 
dmmd kII , . 

Dalším krokem je zjištění přepočtového koeficientu kd,t, který se vypočte ze vztahu: 

 
t

itd pk  %100, , kde t

ip  je podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu i ku týdennímu 

průměru denních intenzit dopravy [%]. V TP 189 jsou hodnoty t

ip  uvedeny v příloze 4. 

Po vypočtení kd,t je možné spočítat 
tddt kII , .  

Pro odhad RPDI je potřeba ještě přepočtového koeficientu kt,RPDI, který se určí ze vzorce:

r

iRPDIt pk  %100, , kde r

ip  je podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce na ročním 

průměru denních intenzit dopravy [%]. Hodnoty r

ip  jsou uvedeny v TP 189 v příloze 5. Nyní 

je možné udělat přepočet na roční průměr denních intenzit dopravy podle vzorce:  

RPDItt kIRPDI ,  

Přesnost určení RPDI, respektive velikost odchylky odhadu RPDI, lze vypočítat podle vztahu: 

60,0

10095,0













RPDI

Im  

Protože dopravní průzkum proběhl v běžný pracovní den v době dopravní špičky je pro 

určení odhadu padesátirázové hodinové intenzity, jak doporučují TP 189, použit výpočet dle 

vztahu: 
50,50 BPDšh kII  , kde kBPD,50 je přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity 

dopravy v běžný pracovní den na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-]. Ten je 

stanoven jednotně pro všechny komunikace v hodnotě 1,13. Odhad intenzity dopravy 

špičkové hodiny se určí jako maximální hodinová intenzita za dobu průzkumu. Tato hodnota 

je tedy pouze odečtena z naměřených údajů během průzkumu a pro jednotlivá stanoviště 

činí: 1 vjezd/výjezd - 24/23 voz/h; 2 vjezd/výjezd - 26/21 voz/h; 3 vjezd/výjezd - 22/29 voz/h; 

4 vjezd/výjezd - 23/17 voz/h. Kromě jednoho případu byly maximální hodinové intenzity za 

dobu průzkumu naměřeny vždy v době 16:00 až 17:00. Výpočet padesátirázové hodinové 

intenzity se provádí pro vozidla celkem. 
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Tabulka 6 – Příklad stanovení intenzit dopravy z údajů naměřených na vjezdu stanoviště 1 dle TP 189 

Místo: 
Ulice Volgogradská                         
Stanoviště 1 - vjezd 

Den týdne, 
měsíc, roční 
období: 

Čtvrtek, září, 
podzimní 

Datum průzkumu: 22.9.2016 Doba průzkumu: 13:00 - 17:00 

Kategorie a třída komunikace: 
M - místní komunikace (tj. bez průjezdních úseků 
silnic) 

Nedělní faktor: Pouze pro silnice II. a III. třídy 

Charakter provozu: Pouze pro silnice II. a III. třídy 

Skupina přepočtových koeficientů: M   

  

  

Druh vozidel 

O N M Celkem 

Im [voz/4h] 72 2 0 74 

km,d [-] 3,34 3,73 2,82   

Id [voz/den] 240 7 0 248 

kd,t [-] 0,90 0,83 1,06   

It [voz/den] 216 6 0 223 

kt,RPDI [-] 0,96 0,96 0,60   

RPDI [voz/den] 208 6 0 214 

δ [%]       ± 11 

  

kBPD, 50 [-]   1,13 

I50 [voz/h]   27 

  

Išh [voz/h]   24 

 

Z tabulky č.6 je možné vidět, že v případě vjezdu na stanovišti 1 vychází odhad hodnoty 

RPDI na 214 voz/den. Výsledné hodnoty odhadu RPDI na ostatních stanovištích jsou 

uvedeny níže. 

Stanoviště 1 - výjezd:  RPDI = 227 voz/den 

Stanoviště 2 - vjezd:  RPDI = 199 voz/den 
Stanoviště 2 - výjezd:  RPDI = 194 voz/den 

Stanoviště 3 - vjezd:  RPDI = 195 voz/den 
Stanoviště 3 - výjezd:  RPDI = 264 voz/den 

Stanoviště 4 - vjezd:  RPDI = 214 voz/den 
Stanoviště 4 - výjezd:  RPDI = 157 voz/den 
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Pokud jde o intenzitu cyklistické dopravy, pro tu stanovují TP 189 oddělený postup výpočtu. 

K jejímu určení se provádí pouze přepočet na denní intenzity v den průzkumu. Ta se stanoví 

podle vzorce:  
dmmd kII , , kde Id je denní intenzita cyklistické dopravy v den průzkumu 

[cykl/den], Im je intenzita cyklistické dopravy za dobu průzkumu [cykl/dobu průzkumu] a 
dmk ,

je přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy dne 

průzkumu. Pro libovolně zvolenou dobu průzkumu se hodnoty přepočtových koeficientů 

vypočtou pomocí vzorce:  
d

idm pk  %100, , kde d

ip  je součet podílů hodinových intenzit 

dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě dopravy [%]. Hodnoty d

ip  jsou podle 

charakteru cyklistického provozu uvedeny v TP 189 v příloze 6. V tabulce č.7 jsou naměřené 

a výsledné hodnoty intenzit cyklistické dopravy stejně jako v případě motorové dopravy 

uvedeny po vjezdech a výjezdech za jednotlivá stanoviště.[7],[3] 

Tabulka 7 – Stanovení intenzit cyklistické dopravy za jednotlivá stanoviště dle TP 189 

Výpočet odhadu denní intenzity cyklistické dopravy 
Datum průzkumu: 22.9.2016 

Místo: Volgogradská ulice 

Charakter dopravy: Dopravní 

Doba průzkumu: 13:00 - 17:00 

Stanoviště: 
1 2 3 4 

vjezd výjezd vjezd výjezd vjezd výjezd vjezd výjezd 

Im [cykl/dobu průzkumu] 3 5 7 3 3 6 5 4 

km,d [-] 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

Id [cykl/den] 9 15 22 9 9 19 15 12 

 
Stanovení intenzit pěší dopravy se dle TP 189 provádí stejným způsobem jako stanovení 

intenzit cyklistické dopravy, a sice přepočtem na denní intenzity v den průzkumu podle 

vztahu:  
dmmd kII , , kde Id je v tomto případě denní intenzita pěší dopravy v den 

průzkumu [ch/den], Im je intenzita pěší dopravy za dobu průzkumu [ch/dobu průzkumu] 

a 
dmk ,

je přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy 

dne průzkumu. Přepočtový koeficient se vypočte dle stejného vztahu jako při stanovení 

intenzit cyklistické dopravy, přičemž hodnoty d

ip  jsou v TP 189 uvedeny rovněž v příloze 6. 

Protože průzkum probíhal za dobrého, a pro cyklistickou a pěší dopravu příznivého počasí, 

nejsou naměřené údaje tímto faktorem ovlivněny. Naměřené a výsledné hodnoty intenzit 

pěší dopravy jsou opět za jednotlivá stanoviště uvedeny v tabulce č.8 na následující straně.     
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Tabulka 8 – Stanovení intenzit pěší dopravy za jednotlivá stanoviště dle TP 189 

Výpočet odhadu denní intenzity pěší dopravy 
Datum průzkumu: 22.9.2016 

Místo: Volgogradská ulice 

Doba průzkumu: 13:00 - 17:00 

Stanoviště: 1 2 3 4 

Im [ch/dobu průzkumu] 73 48 58 55 

km,d [-] 2,62 2,62 2,62 2,62 

Id [ch/den] 191 126 152 144 

 
Z tabulky č. 8 je patrné, že nejvíce chodců bylo zaznamenáno na stanovišti 1, kde ulice 

Volgogradská vyúsťuje do ulice Kubelíkova. Častým cílem chodců v této části ulice je 

především hotel a restaurace či blízká autobusová zastávka Husitská v Kubelíkově ulici. 

Druhý nejvyšší počet chodců byl zaznamenán mezi stanovišti 3 a 4, respektive mezi ulicemi 

Čerchovská a Topolová. Tyto ulice chodci často využívají při cestách mezi městskou částí 

Františkov, kde se nachází například sídliště, domov pro seniory či dětské hřiště, a Horní 

Růžodol, kde je umístěn vyhledávaný sportovní areál Sportpark Liberec. Nicméně celkově je 

četnost chodců v řešeném úseku ulice Volgogradská vysoká, neboť se nachází v oblasti 

především s obytnou zástavbou. 

Všechny výsledky motorové, cyklistické a pěší dopravy jsou znázorněny v mapovém 

podkladu na obrázku 23. 

 

Obrázek 23 – Výsledky motorové, cyklistické a pěší dopravy v mapovém podkladu (www.mapy.cz) 
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Vzhledem k tomu, že při směrovém průzkumu, byl zaznamenáván pohyb všech vozidel, je 

možné pro křižovatku ulic Čerchovská, Topolová a Volgogradská také stanovit intenzity 

jednotlivých křižovatkových pohybů. Vypočtené hodnoty intenzit, včetně přepočtových 

koeficientů pro vozidla celkem, jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z hodnot RPDI z této tabulky je 

zpracován diagram intenzit (viz přílohu č. 1.3), který je pro znázornění na obrázku 24.  

Tabulka 9 – Stanovení intenzit jednotlivých křižovatkových pohybů na křižovatce Čerchovská, Topolová, 
Volgogradská ze směrového průzkumu dle TP 189 

Směr jízdy 

Čt 22.9.                
13:00 - 
17:00 

Křižovatka ulic Čerchovská x Topolová x Volgogradská 

km,d = 3,39 kd,t = 0,902 kt,RPDI = 0,962 kBPD,50 = 1,13 

Im [voz/4h] Id [voz/den] 
It 

[voz/den] 
RPDI 

[voz/den] 
Išh [voz/h] I50 [voz/h] 

po hlavní 
pokračuje ulicí 
Volgogradská 

31 105 95 91 10 11 

pravé odbočení do 
ulice Topolová 

9 31 28 26 5 6 

levé odbočení do 
ulice Čerchovská 

11 37 34 32 4 5 

po hlavní do ulice 
Volgogradská 

45 153 138 132 16 18 

pravé odbočení do 
ulice Čerchovská 

15 51 46 44 7 8 

levé odbočení do 
ulice Topolová 

6 20 18 18 2 2 

přímo do ulice 
Topolová 

34 115 104 100 11 12 

pravé odbočení do 
ulice Volgogradská 

11 37 34 32 4 5 

levé odbočení do 
pokračování ulice 

Volgogradská 
20 68 61 59 7 8 

přímo do ulice 
Čerchovská 

56 190 171 165 18 20 

pravé odbočení do 
pokračování ulice 

Volgogradská 
9 31 28 26 5 6 

levé odbočení do 
ulice Volgogradská 

7 24 21 21 2 2 

Celkem ∑ 254 861 777 747 91 103 

 



 

54 
 

 

Obrázek 24 – Diagram intenzit křižovatky ulic Čerchovská, Topolová, Volgogradská (autor) 
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Z diagramu intenzit na obrázku 24 je patrné, že nejvíce zatíženým směrem není jeden 

z přímých směrů na hlavní pozemní komunikaci v ulici Volgogradská, jak bylo očekáváno. 

Tím nejzatíženějším je naopak směr z ulice Topolová do Čerchovské, tedy z vedlejší 

pozemní komunikace na vedlejší. Z naměřených údajů vychází hodnota RPDI pro tento 

směr 165 voz/den. Z průzkumu bylo také zjištěno, že tímto i opačným směrem projíždí 

dohromady více vozidel, než přímými směry ulicí Volgogradská. Je to způsobené tím, že 

stejně jako ulice Volgogradská zkracuje cestu mezi ulicemi Hanychovská a Kubelíkova, 

i ulicemi Topolová a Čerchovská si řidiči zkracují cestu. Tyto dvě ulice totiž tvoří nejkratší 

spojnici mezi ulicemi Ještědská a Americká a k nim přilehlých městských částí. Pro ulici 

Čerchovská navíc z průzkumu vychází celkově nejvyšší hodnoty RPDI ze všech stanovišť.     

Jako nejméně zatíženými směry jsou levá odbočení do ulice Topolová a do řešeného úseku 

ulice Volgogradská. Hodnoty RPDI pro tyto směry činí pouze 18 a 21 voz/den. Celkově 

nejméně frekventovaným je výjezd do ulice Topolová.  

6.2.2 Průzkum dopravy v klidu 

V rámci zjištění charakteru dopravy v klidu byly zaznamenány RZ parkujících a odstavených 

vozidel v řešeném úseku ulice Volgogradská, a to ve třech denních dobách: ráno, v poledne, 

večer. Pro ranní průzkum byla zvolena doba před tím, než většina lidí odjíždí do zaměstnání 

na ranní směny začínající v šest hodin. Druhý průzkum proběhl přesně v poledne v době 

obědových přestávek a večerní část v době po desáté hodině, kdy se většina lidí vrací 

z odpoledních směn.  

Dohromady za celý den bylo zaznamenáno 41 vozidel, přičemž ráno v ulici parkovalo 18, 

v poledne 30 a večer 16 vozidel. Porovnáním RZ bylo zjištěno, že sedm vozidel se v ulici 

vyskytovalo ve všech třech denních dobách. Dalších devět vozidel pak bylo zaznamenáno 

ráno a večer. Je tedy pravděpodobné, že v těchto šestnácti případech se jedná o rezidenty, 

kteří v ulici odstavují svá vozidla. U dvou vozidel byl zaznamenán výskyt pouze ráno. Jak již 

bylo uvedeno, nejvíce vozidel bylo v ulici zaparkováno v poledne, kdy jich nově přibylo 23, 

včetně tří dodávek. Všechna tato vozidla se v ulici vyskytovala pouze v tuto dobu. Většina 

z nich se nacházela v blízkosti místní restaurace. Například všechny zaznamenané dodávky 

byly zaparkovány na volné ploše přímo před restaurací.  

Z výsledků průzkumu dopravy v klidu lze shrnout, že v ranní a večerní době jsou v ulici 

odstavena především vozidla místních obyvatel. V poledne v ulici pravidelně parkují 

především hosté místní restaurace a návštěvy rezidentů.  
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6.2.3 Radarové měření 

Posledním průzkumem, který byl v rámci získání vstupních dat proveden, bylo radarové 

měření v době od pondělí 15.5.2017 do pátku 19.5.2017. Pro měření byl použit statistický 

radar Sierzega, který byl umístěn na stávající SDZ a zaznamenával počet, směr jízdy, délku 

a rychlost projíždějících vozidel. Aby měření rychlosti nebylo ovlivněno úzkými příčnými 

prahy, byl radar umístěn ve druhé polovině řešeného úseku směrem od ulice Kubelíkova.  

Celkem bylo za dobu měření radarem zaznamenáno 1 553 vozidel. Ze získaných dat bylo 

zjištěno, že více vozidel projelo kolem radaru směrem od ulice Kubelíkova. Nicméně rozdíl 

těchto hodnot není nijak zásadní. Zatížení dopravou je tedy pro oba směry téměř 

srovnatelné. Po rozdělení na jednotlivé dny pracovního týdne bylo dále zjištěno, že nejvíce 

vozidel bylo zaznamenáno v pondělí a nejméně ve středu. Počty vozidel za jednotlivé dny 

měření znázorňuje graf č. 8. Uvedené hodnoty jsou za oba směry. 

 

Graf 8 – Počty naměřených vozidel z vlastního radarového měření za jednotlivé dny v týdnu 

Vzhledem k tomu, že výsledky radarových měření počtu vozidel z roku 2015 a 2017 

poskytnuté odborem dopravy v Liberci, jsou výrazně ovlivněny způsobem jejich provedení 

a dalšími faktory uvedenými v podkapitole 4.3, nelze je s výsledky vlastního měření správně 

porovnat. Při pohledu na tyto výsledky, výsledky ze směrového průzkumu a výsledky 

z vlastního radarového měření je ale patrné, že provoz v ulici je velmi proměnlivý. 
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Protože ze směrového průzkumu nebyl prokázán průjezd nákladních souprav ulicí, jak 

poukazují místní obyvatelé, bylo ověření tohoto tvrzení jedním z důvodů umístění 

statistického radaru. Ten v závislosti na správné kalibraci zaznamenával i délku 

projíždějících vozidel. Přesnou skladbu dopravního proudu tímto způsobem sice nelze 

jednoznačně určit, nicméně výskyt výrazně delších vozidel už jednoznačně určit lze. 

V naměřených datech byly nakonec skutečně nalezeny dva výskyty, u kterých byla 

zaznamenána délka odpovídající pouze nákladní soupravě. Oba výskyty byly zaznamenány 

v pondělí 15. května mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou. Jednalo se pravděpodobně 

o jednu nákladní soupravu, která kolem radaru projela nejprve směrem k průmyslovému 

areálu a o hodinu později zase zpět. Radarový průzkum tak prokázal, že do ulice 

k průmyslovému areálu zajíždí kromě středních nákladních vozidel také nákladní soupravy. 

Ty navíc v drtivé většině projíždí takřka celým řešeným úsekem ulice Volgogradská 

a výrazně zatěžují místní obyvatele hlukem a vibracemi.  

Kromě dvou nákladních souprav se z naměřených údajů dále podařilo potvrdit 24 nákladních 

vozidel a dohromady přibližně 138 cyklistů a motocyklistů. Ve všech ostatních případech se 

jednalo o osobní vozidla a dodávky. Skladbu dopravního proudu dle naměřených délek 

znázorňuje graf č. 9. 

 

Graf 9 – Skladba dopravního proudu dle délek vozidel za celou dobu radarového měření 
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Kromě celkového počtu vozidel za jednotlivé dny měření byla naměřená data rozdělena také 

po hodinách během dne. Ze získaných hodinových intenzit za jednotlivé dny byly 

aritmetickým průměrem následně stanoveny výsledné hodinové intenzity, které znázorňuje 

graf č. 10. V rámci porovnání průběhů intenzit pro pracovní den jsou na tomto grafu 

znázorněny také výsledné hodinové intenzity z poskytnutých radarových měření z roku 2015 

a 2017.   

 

Graf 10 – Závislost intenzity dopravy na čase - porovnání radarových měření 

Na grafu č. 10 jsou z hodnot intenzity dopravy patrné podobné průběhy s prudkým nástupem 

ranní špičky, dopoledním sedlem a pozvolným nástupem odpolední špičky avšak s vyššími 

intenzitami. Co je ovšem pro řešený úsek ulice Volgogradská od průběhu běžného 

pracovního dne odlišné je výrazná "polední špička" mezi jedenáctou a třináctou hodinou 

namísto poledního sedla, která byla zaznamenána při všech třech radarových měřeních. 

Větší počet vozidel v tuto dobu má na svědomí již zmíněná restaurace, což potvrzují 

i výsledky průzkumu dopravy v klidu. 

Hlavním důvodem pro umístění radaru bylo však především zjištění rychlostí projíždějících 

vozidel a na základě těchto výsledků, prověření vlivu dočasných opatření. Výsledky 

z poskytnutého měření z přelomu ledna a února 2017 totiž nemusí být vlivem dalších faktorů 

správně vypovídající, jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.3.2. Z tohoto důvodu byl pro 

vlastní radarové měření zvolen termín od 15. do 19. května. 
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Následující graf č. 11 uvádí četnosti naměřených rychlostí za sledované období. 

 

Graf 11 – Četnost naměřených rychlostí z vlastního měření 

Z grafu č. 11 je patrné, že u nejvíce vozidel byla zaznamenána rychlost mezi 20 až 30 km/h. 

V součtu byla rychlost do 30 km/h zjištěna u 1 126 vozidel, což je 72,5% všech vozidel. Při 

zahrnutí odchylky radaru  3 km/h je tato hodnota vyšší a odpovídá vozidlům, která ještě 

nepřekročila nejvyšší dovolenou rychlost. Celkem se jedná o 1 272 vozidel, tedy o 81,9% 

všech vozidel. Pokud se jedná o vyšší rychlosti, byly radarem nejvíce zaznamenány tři 

případy s rychlostmi mezi 60 až 70 km/h, přičemž maximální rychlost, která byla naměřena, 

činila 64 km/h. Naopak z výsledků radarového měření z roku 2015 byly rychlosti do 30 km/h 

naměřeny pouze u 53,1% vozidel a nejvyšší rychlost se v jednom případě pohybovala mezi 

80 až 90 km/h.  

Vliv dočasných opatření je tak z výsledků vlastního radarového průzkumu potvrzen. Přesto 

necelá pětina vozidel překročila nejvyšší dovolenou rychlost navzdory úzkým příčným 

prahům a špatnému stavu komunikace. V 85 případech dokonce o 10 a více kilometrů 

v hodině. Bezpečný pohyb chodců v ulici není ani přes provedení dočasných opatření stále 

zcela zajištěn.   

Získané údaje z provedených dopravních průzkumů budou zohledněny při zpracování 

návrhů rekonstrukce.                 
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7 SPECIFIKA ZÓN TEMPO 30 OBECNĚ 

V současné době stále přibývají případy, kdy se stávající obslužné komunikace upravují na 

Zóny tempo 30. V některých případech se ovšem jedná o pouhé vyznačení hranic pomocí 

SDZ bez použití jakýchkoliv principů a prvků dopravního zklidňování případně jsou tyto prvky 

užity nevhodně či zcela nesprávně. O správném zklidňování dopravy dnes již existují spousty 

publikací, technických norem a podmínek. V České republice navrhování Zón tempo 30 

upravují TP 218. V této kapitole jsou uvedeny základní atributy těchto zón, včetně využití 

zklidňovacích opatření v porovnání například s obytnými zónami dle platných norem a TP. 

7.1 Základní atributy zóny 30     

Mezi základní atributy Zón 30 patří prakticky všechny atributy obytných zón, kterými jsou 

například vyznačení dopravními značkami (v případě Zón 30 se jedná o IZ 8a/b), minimum 

SDZ a VDZ uvnitř zóny, stavební úprava vjezdu, usměrnění pohybu vozidel pomocí 

stavebních úprav, vyloučení zbytné dopravy, nadřazenost pobytové funkce nad funkcí 

dopravní a využití zeleně jako estetického, ale i zklidňovacího prvku.  

Hlavním rozdílem Zón 30 je ovšem to, že se stále jedná o obslužné komunikace, zatímco 

v případě obytných zón se jedná o zklidněné komunikace funkční skupiny D1 se smíšeným 

provozem. S tím souvisí i rozdělení uličního prostoru. V obytné zóně je prostor místní 

komunikace (dále jen PMK) rozdělen na dopravní a pobytový prostor, přičemž chodcům je 

umožněn pohyb v celé šíři, a to včetně možnosti her dětí v dopravním prostoru. Tím 

základním charakteristickým rysem obytných zón je ale jedna výšková úroveň. Oproti tomu 

v Zóně 30 je PMK rozdělen na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor, a to se dvěma 

výškovými úrovněmi. Smíšený provoz se týká pouze motorové a cyklistické dopravy. 

Chodcům tedy v Zóně 30 není umožněn pohyb v celé šíři, nicméně mohou volně přecházet 

přes vozovku. 

7.2 Dopravně zklidňující opatření v Zóně 30    

V rámci upozornění řidiče na změnu dopravního režimu, regulace rychlosti a usměrnění 

dopravního proudu, je více než účelné využití dopravně zklidňujících opatření, zejména těch 

fyzických resp. stavebních. Společně s nimi je vhodné použít i opticko - psychologická 

opatření jako například využití různých barev a rozdílných materiálů při změnách povrchu. 

Stavební opatření se dle technických podmínek TP 218 Navrhování Zón 30 dělí podle jejich 

umístění na opatření na vjezdech a výjezdech ze Zóny 30 a na opatření uvnitř Zóny 30 na 

křižovatkách a v mezikřižovatkových úsecích. Vjezdy do Zóny 30 mají být provedeny přes 

široký zpomalovací práh případně přes chodníkový přejezd. Pokud Zóna 30 vyúsťuje do 
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sběrné komunikace nebo silně zatížené obslužné komunikace, je možné odsadit vjezd od 

hranice křižovatky minimálně o 10 m. Vjezd do Zóny 30 může být řešen i pomocí zvýšené 

křižovatkové plochy. Příklad vjezdu do Zóny 30 přes široký zpomalovací práh je vidět na 

obrázku 25. 

 

Obrázek 25 – Široký zpomalovací práh jako místo pro přecházení na vjezdu do Zóny 30 (Praha, foto autor) 

Pokud se jedná o křižovatky uvnitř Zón 30, lze na nich v rámci zvýšení bezpečnosti, snížení 

rychlosti, zajištění rozhledů a upozornění na přednost zprava aplikovat nespočet možností 

s využitím pestré škály zklidňovacích opatření. V kombinaci se zelení se používají například 

vysazené chodníkové plochy, jednostranné zúžení na vjezdech do křižovatky, či střídavé 

uspořádání parkovacích stání při jednostranném parkování. Tyto způsoby lze kombinovat 

také se zvýšenou křižovatkovou plochou, která je po všech stránkách nejnáročnější, avšak 

nejefektivnější variantou. Levnějším způsobem, a při zachování odvodnění křižovatky, je 

umístění zpomalovací polštáře přímo do prostoru křižovatky, případně se dají zpomalovací 

polštáře umístit na jejích příjezdech. Dalšími možnostmi jsou například změna barvy 

a materiálu povrchu pro upozornění řidiče na přítomnost křižovatky, a nebo umístění 

miniokružní křižovatky s možností přejíždění středového ostrova rozměrnými nákladními 

vozidly. Příklad provedení zvýšené křižovatkové plochy je vidět na obrázku 26. 
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Obrázek 26 – Zvýšená křižovatková plocha (Liberec, foto autor) 

U mezikřižovatkových úseků lze s ohledem na místní podmínky regulovat rychlost použitím 

různých typů zúžení pomocí vysazených ploch (jednostranné, oboustranné, střídavě 

oboustranné) například v kombinaci s ostrůvky, zelení, a nebo s využitím střídavě 

uspořádaných parkovacích stání. Mezi častá zklidňovací opatření dále patří zpomalovací 

prahy, které se dále dělí na úzké a široké zpomalovací prahy. Úzké prahy nejsou vhodným 

prvkem v obytné zóně ani v Zóně 30 a při novostavbách se nesmí používat vůbec. Lze je 

akceptovat pouze jako rychlé provizorní řešení. Naopak široké zpomalovací prahy se 

s výhodou používají, neboť je možné je integrovat s přechodem pro chodce, nebo v Zóně 30 

spíše s místem pro přecházení, a usnadnit tak chodcům překonání vozovky. Délka prahu 

včetně nájezdových ramp se navrhuje v rozmezí 5 až 15 m a doporučená výška prahu je 

75 až 150 mm. Nicméně tím hlavním parametrem je sklon nájezdové rampy, který se pro 

rychlost 30 km/h navrhuje v rozmezí 1:10 až 1:20. Důležité je také barevné zvýraznění 

vhodnými materiály nebo pomocí VDZ. Z hlediska tvaru nájezdové rampy se široké 

zpomalovací prahy dělí na lichoběžníkové (nejpoužívanější), stupňovité, kruhové a vlnové. 

Kromě svých výhod však zpomalovací prahy přináší i nevýhody v podobě zdroje vibrací 

a zvýšení hladiny hluku. Jejich použití také komplikuje odvodnění, údržbu komunikace 

a dochází k vyššímu opotřebení krytu vozovky. Dalším typem zklidňovacích opatření jsou 

zpomalovací polštáře, které podle jejich tvaru mohou být lichoběžníkové nebo kruhové. Při 

správném provedení a umístění lichoběžníkových polštářů je pro osobní automobily 

nemožné se jim vyhnout. Výhodou jejich použití je zejména preference cyklistů, kteří polštář 

mohou objet volným prostorem mezi ním a obrubníkem. Nutno ovšem podotknout, že tuto 
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možnost mají kromě cyklistů také motocyklisté a nákladní automobily. Zpomalovací polštáře 

lze umísťovat samostatně, ve dvojicích a možné je i umístění trojice zpomalovacích polštářů. 

Jejich šířka musí být v rozmezí 1,5 až 2,0 m, délka 1,5 až 3,0 m a výška má být v rozmezí 

30 až 100 mm. Provedení sklonů nájezdových ramp je stejné jako u širokých prahů. Kromě 

těchto parametrů je navíc důležitá jejich vzdálenost od obrubníku i mezi sebou, která má být 

v rozmezí 0,5 až 1,25 m. Příklad provedení zpomalovacích polštářů je vidět na obrázku 27. 

Více detailů o technických parametrech zpomalovacích prahů a polštářů uvádí 

TP 85 Zpomalovací prahy.[23] 

 

Obrázek 27 – Dvojice zpomalovacích polštářů na vjezdu do Zóny 30 (Praha, foto autor) 

8 VLASTNÍ NÁVRH 

Na základě dostupných informací, získaných dat od odboru dopravy a z vlastních průzkumů 

byl pro řešení současných problémů v ulici Volgogradská proveden návrh organizace 

dopravy a návrh nového uspořádání uličního prostoru formou dopravně inženýrské studie.  

Protože stav ulice Volgogradská je již mnoho let velice špatný a stále se zhoršuje, vyžaduje 

město po provedení provizorních opatření, návrh nové podoby ulice, ve kterém budou 

efektivně vyřešeny současné problémy. Jedná se zejména o průjezdy nákladní dopravy ulicí 

k průmyslovému areálu, vysoké rychlosti motorové dopravy a neorganizované parkování. 

Zároveň vytvořit bezpečnější a klidnější prostředí odpovídající ulici v obytné čtvrti. Pro 

splnění těchto požadavků se město nebrání ani stavebně náročnějším úpravám, nicméně 

bude preferovat takový návrh, který bude z hlediska funkčnosti finančně nejvýhodnější. Proto 
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v případě nového uspořádání uličního prostoru byly navrženy dvě varianty, které se těmto 

kritériím snaží co nejvíce vyhovět.       

8.1 Návrh organizace dopravy  

Z provedených místních šetření v oblasti vymezené ulicemi Americká, Hanychovská, 

Krokova a Kubelíkova bylo zjištěno, že změny v organizaci dopravy v celé oblasti nejsou 

nutné. Pro vyřešení problémů s průjezdy nákladní dopravy se návrh organizace dopravy 

(viz přílohy č. 2a, 2b) týká zejména blízkého okolí ulice Volgogradská.     

Samotná ulice Volgogradská, která je v úseku Kubelíkova až Čerchovská vyznačena jako 

Zóna 30 je dle návrhu upravena na Zónu 30 i v úseku od ulice Čerchovská až Hanychovská. 

V rámci zabránění průjezdu nákladních vozidel k průmyslovému areálu ulicí Volgogradská, 

bylo, po konzultaci s Odborem dopravy, na vjezdu do zóny z ulice Kubelíkova i z ulice 

Hanychovská navrženo dopravní značení IZ 8a Zóna s dopravním omezením se zákazem 

vjezdu pro tato vozidla s hmotností nad 3,5 t. Pro zachování obsluhy (dovoz uhlí rezidentům, 

zásobování restaurace) je však vhodné tento zákaz doplnit textem Mimo vozidla s povolením 

Magistrátu města Liberec. V návrhu bylo také nutné zohlednit obsluhu průmyslového areálu, 

který je napojen příjezdovou komunikací pouze z ulice Volgogradská. Z tohoto důvodu se 

zákaz v úseku Čerchovská až vjezd do průmyslového areálu (v příloze č. 2a oranžově) 

nevztahuje obecně na dopravní obsluhu. Pro platnost zákazu v úseku od vjezdu do 

průmyslového areálu až k ulici Kubelíkova, je za zmíněným vjezdem navržena 

SDZ B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností převyšující 3,5 t. Stejný 

zákaz platí i v ulici Topolová v úseku Volgogradská až Křižíkova. Trasa nákladních vozidel 

k průmyslovému areálu je tak z ulic Kubelíkova a Hanychovská vedena pouze ulicemi 

Americká, Čerchovská a cca 110 m dlouhým úsekem ulice Volgogradská. 

V rámci organizace dopravy je dále u ulic Letní a V Údolí nově navržen jednosměrný provoz. 

V případě ulice V Údolí jsou důvodem navržení špatné rozhledové poměry na výjezdu do 

ulice Volgogradská, který se navíc nachází v podélném stoupání. Zřízením jednosměrného 

provozu dojde pro rezidenty k prodloužení trasy maximálně o 300 m. Pokud se jedná o ulici 

Letní, jsou důvodem navržení jednosměrného provozu rovněž špatné rozhledové poměry na 

výjezdu do ulice Volgogradská. Dle návrhu nového uspořádání uličního prostoru (viz 

následující podkapitolu) navíc rozhled zhoršují parkovací místa navržená v rámci získání co 

největšího počtu parkovacích stání před restaurací a pro rezidenty. Důvodem navržení je 

také to, že obě tyto ulice tvoří pouze jeden obousměrný jízdní pruh šířky maximálně 4 m. 

Vzhledem k vedení zástavbou rodinných domů je ulice Letní, kromě zjednosměrnění, 

navržena také jako obytná zóna. Stávající jednosměrné ulice zůstanou zachovány.   
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8.2 Návrh uličního prostoru 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 8, je návrh nového uspořádání uličního prostoru 

navržen ve dvou variantách. 

8.2.1 První varianta 

Tato varianta (viz přílohy č. 3.1.1 a 3.1.2) je charakteristická především úpravou směrového 

vedení komunikace od počátku řešeného úseku, resp. od vjezdu z ulice Kubelíkova, až po 

křižovatku s ulicí Letní. Délka celého řešeného úseku v ose komunikace je 527,77 m.  

Vjezd z ulice Kubelíkova je navržen jako odsazený s šířkou komunikace 6 m. SDZ IZ 8 Zóna 

s dopravním omezením je rovněž odsazeno tak, aby bylo řidiči zaregistrováno až po 

dokončení odbočovacího manévru. Na levé straně od osy komunikace kopírují navržené 

obruby mobilní obrubníky, včetně zachování poloměru nároží 4 m. Stejně tak je zachována 

i šířka provizorního chodníku 2 m, který pokračuje dalších 10 m podél ulice Kubelíkova 

a v budoucnu by měl pokračovat až k autobusové zastávce Husitská. V této části vjezdu 

dochází pouze k nahrazení mobilních obrubníků obrubníky betonovými a k nahrazení krytu 

ze štěrkodrti krytem z betonové dlažby. Nároží na pravé straně od osy komunikace je nově 

navrženo s poloměrem 8 m pro zlepšení provedení pravého odbočení z ulice Kubelíkova. 

Stávající SDZ P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! a VDZ V 5 Příčná čára souvislá na výjezdu do 

ulice Kubelíkova zůstane zachováno. Vjezd je dále opatřen VDZ V 2b Podélná čára 

přerušovaná v provedení 1,5/1,5/0,25 m pro vyznačení vnějšího okraje jízdního pruhu ulice 

Kubelíkova přes křižovatku s ulicí Volgogradská a V 1a Podélná čára souvislá délky 10 m 

pro oddělení protisměrných jízdních pruhů v ulici Volgogradská v blízkosti vjezdu do ulice. 

V místě jejího ukončení začíná před č.p. 37/77 parkovací pás, kde jsou navržena tři kolmá 

parkovací stání délky 5 m a se základní šířkou 2,5 m (krajní stání 2,75 m). V rámci provedení 

odsazeného vjezdu do Zóny 30 je za tímto parkovacím pásem navržen široký zpomalovací 

práh se sklonem nájezdové rampy 1:10 a šířkou 5 m včetně nájezdových ramp. Kromě 

upozornění na změnu dopravního režimu zpomalovací práh umožní pro chodce 

bezbariérové překonání vozovky k nově navrženému chodníku šířky 1,5 m po pravé straně 

od osy komunikace. Šířka stávajícího chodníku po levé straně se v nově navrženém stavu 

pohybuje mezi 1,55 až 1,81 m. Vozovka šířky 6 m za zpomalovacím prahem pokračuje až po 

vjezd na pozemek u č.p. 38/75. V tomto místě začíná první navržené směrové vychýlení 

komunikace, které je způsobeno zvýšeným dělícím ostrůvkem z kamenné dlažby šířky 1 m 

a délky 7,75 m. Oddělené jízdní pruhy mají v místě ostrůvku šířku 3,50 m (včetně jeho 

pojížděných částí pro rozměrnější vozidla). Pro navedení vozidel do těchto jízdních pruhů je 

na obou koncích středního ostrůvku navrženo SDZ C 4a Přikázaný směr objíždění vpravo 

provedené ve zmenšené velikosti. V kombinaci s dělícím ostrůvkem je 4 m za jeho 
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ukončením dále navrženo zúžení z levé strany pomocí vysazené plochy se zelení šířky 

1,5 m. Prostor zároveň z pravé strany zužují dvě navržená podélná parkovací stání šířky 2 m 

a délky 5,75 m. Tato parkovací stání se po jednom nachází v úseku mezi vjezdem na 

pozemek u č.p. 38/75 a garáží této budovy a mezi touto garáží a vjezdem na pozemek 

k č.p. 140/73. V místě tohoto zúžení je šířka komunikace 5,9 m. Za posledním zmíněným 

vjezdem vystupuje z pravé strany vysazená plocha se zelení šířky 4,5 m, která zužuje 

komunikaci na 5 m a posouvá ji zpět do levé poloviny uličního prostoru. Výsledkem navržené 

úpravy tohoto úseku je nutnost v obou směrech dvakrát změnit směr jízdy, a tedy regulace 

rychlosti projíždějících vozidel. 

Komunikace dále pokračuje v šířce 5 m, což je základní šířka pro celou zbývající délku 

řešeného úseku. V prostoru mezi vjezdy k č.p. 140/73 a na pozemek u č.p. 40/69 je 

navrženo 5 kolmých parkovacích stání s délkou 4,5 m ohraničené plochami se zelení. 

Vzhledem k problematickým místním poměrům v úseku km 0,09355 až km 0,16920 na pravé 

straně ulice (vystupující části podpírající domy, svah terénu a rostlé stromy), je navržený 

chodník šířky 1,5 m ukončen ve vyústění do vjezdu u č.p. 40/69. Za tímto vjezdem je 

navrženo další směrové vychýlení v podobě pravotočivého a následně levotočivého oblouku 

o poloměrech 27 m. V tomto úseku dochází k rozšíření komunikace na 5,5 m. V úseku mezi 

vjezdy u č.p. 30/72 a 29/70 (budova hotelu) jsou navržena dvě podélná parkovací stání délky 

5,75 m a šířky 2 m. Pro vyznačení vedení komunikace v úseku těchto parkovacích stání 

a vjezdu na pozemek hotelu je navrženo VDZ V 2b Podélná čára přerušovaná. Za tímto 

vjezdem se komunikace po přesunutí do pravé poloviny uličního prostoru opět vrací na 

šířku 5 m. Přímo před budovou hotelu je navrženo celkem 7 kolmých parkovacích stání délky 

5 m, včetně jednoho vyhrazeného stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené šířky 3,5 m. Od vyhrazeného stání je navržen rovněž přímý bezbariérový přístup 

na přilehlý chodník nájezdovou rampou se sklonem max. 1:8 (12,5%). Nicméně tento 

chodník je podél budovy hotelu lokálně zúžen. Ve stávajícím stavu má nejužší místo 

pouhých 80 cm. V navrženém stavu je v tomto místě chodník rozšířen alespoň na 1,1 m. Za 

budovou hotelu se však komunikace pro pěší opět rozšiřuje až na 1,75 m. 

V místě vjezdu na pozemek u č.p. 28/68 je navrženo další směrové vychýlení v podobě 

levotočivého a následně pravotočivého oblouku o poloměrech 27 m. Naproti tomuto vjezdu 

se ve staničení km 0,14113 a 0,14496 nachází dva ze tří rostlých stromů, které svým 

umístěním ve svahu a kořenovým systémem zasahují do komunikace a je navrženo jejich 

odstranění. V úseku oblouků se komunikace opět rozšiřuje na 5,5 m a v rámci střídavě 

uspořádaných parkovacích stání se znovu posouvá do levé poloviny uličního prostoru. Mezi 

vjezdy u č.p. 42/65 a 43/63 je navrženo 6 kolmých parkovacích stání délky 4,5 m. Od 

začátku tohoto parkovacího pásu místní poměry opět umožňují vedení pásu pro chodce 
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s proměnnou šířkou 1,35 až 1,75 m i na pravé straně od osy komunikace. Za vjezdem 

u č.p. 43/63 a k pozemku č.p. 256/61a se komunikace po sobě jdoucími protisměrnými 

oblouky poloměru 27 m opět posouvá do pravé poloviny uličního prostoru. Ve staničení 

km 0,220 00, resp. v místě ukončení levotočivého oblouku, se kolmo z levé strany napojuje 

ulice Letní. Vjezd do této ulice, v návrhu organizace dopravy upravené jako obytná zóna 

s jednosměrným provozem, je navržen jako chodníkový přejezd s nájezdovou rampou šířky 

5 m, délky 1,5 m a sklonem 1:15. Chodník, jehož šířka se v místě přejezdu pohybuje mezi 

1,6 až 1,65 m, je pro OsSSPaO z nájezdové strany opatřen varovným pásem šířky 

0,4 m a směrem do ulice Letní signálním pásem šířky 0,8 m z reliéfní dlažby. Stávající SDZ 

P 4 Dej přednost v jízdě na výjezdu z ulice Letní a P 2 Hlavní pozemní komunikace v ulici 

Volgogradská není z důvodu zjednosměrnění potřeba a je navrženo jeho odstranění. 

Stávající SDZ B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou 

E 13 s textem Mimo dopravní obsluhy je nahrazeno SDZ IP 4b Jednosměrný provoz 

a IZ 5a Obytná zóna.  

Za vjezdem do ulice Letní je u chodníku před č.p. 25/2 navržen parkovací pás skládající se 

ze 6 kolmých stání délky 4,5 m a z dvojitého vyhrazeného stání pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené délky 5 m a šířky 6 m včetně 1,2 m široké společné 

manipulační plochy. Od vyhrazených stání, která se nachází necelých 10 m od vchodu do 

restaurace, je navržen přímý bezbariérový přístup na přilehlý chodník nájezdovou rampou se 

sklonem max. 1:8 (12,5%). Nicméně na základě komunikace s personálem restaurace byl 

zjištěn požadavek na umístění alespoň 10 parkovacích stání. Před restaurací je také navržen 

zpomalovací práh šířky 6 m včetně nájezdových ramp se sklonem 1:10, jako místo pro 

přecházení opatřené naváděcími prvky pro OsSSPaO. Místo pro přecházení se zároveň 

nachází přímo v místě, kde vyúsťuje pěší stezka (ulice Ostružní), která pro chodce spojuje 

ulici Volgogradskou s ulicí Křižíkova. Kromě umožnění bezpečného a bezbariérového 

překonání vozovky mezi chodníky a lepší dostupnosti místní restaurace pro pěší, je 

navrženou úpravou nově zajištěna také bezpečná pěší trasa mezi oblastmi severně a jižně 

od ulice Volgogradská.  

Protože bylo z místních šetření a průzkumu dopravy v klidu prokázáno, že před restaurací 

v poledních hodinách často parkují i větší užitková vozidla, jsou přímo před budovou 

restaurace navržena ještě dvě šikmá parkovací stání. Rozměry těchto stání pod úhlem 45° 

jsou navrženy dle normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

Fyzicky vyhrazená délka stání bez převisu vozidla je 5,5 m. Skutečná šířka je včetně 

rozšíření krajního stání navržena 3 m. Celkem je tedy v prostoru před restaurací navrženo 

10 parkovacích stání. Požadavku ze strany restaurace je tedy z části vyhověno.[24]  
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Mezi vjezdy na pozemky u č.p. 24/60 (restaurace) a 23/58 je navržen poslední z parkovacích 

pásů se 6 kolmými místy délky 5 m a šířky 2,5 m (krajní 2,75 m). 

Komunikace šířky 5 m za místem pro přecházení pokračuje v přímé dalších 60 m. V tomto 

úseku je z nedostatečných šířkových poměrů chodník veden pouze po levé straně ve směru 

staničení. Po pravé straně je podél přilehlých domů a plotů navržen pouze úzký pás 

proměnné šířky 0,5 až 0,9 m opatřený obrubníkem (v místech vjezdů snížený či sklopený). 

Při návrhu vedení komunikace v tomto úseku bylo nutné také zohlednit problematické příčné 

poměry popsané v podkapitole 4.4.1. Z tohoto důvodu byla v prostoru mezi vjezdy na 

pozemky k č.p. 23/58 a 22/56, kde byl očekáván největší výškový rozdíl mezi levou a pravou 

stranou, navržena plocha pro chodce opatřena plotem výšky 1,5 m. Tato plocha s osazenými 

lavičkami může být využita jako odpočinkové místo či pro hry dětí (např. umístění 

pískoviště). 

Za zmíněnou plochou pro chodce je navržena poslední změna směru komunikace 

levotočivým obloukem o poloměru 60 m a následně pravotočivým obloukem 

o poloměru 27 m. Stávající SDZ C 4a Přikázaný směr objíždění vpravo a IP 11a Parkoviště 

včetně betonové zídky na konci stávajícího dělícího pásu bude odstraněno. Komunikace se 

za protisměrnými oblouky tentokrát posouvá do středu uličního prostoru jako ve stávajícím 

stavu. Současná podoba ulice tedy zůstane zachována, avšak s razantním zúžením 

stávajícího jízdního pásu v navrženém stavu.  Uliční prostor je až do konce řešeného úseku 

tvořen jízdním pásem šířky 5 m, střídavě uspořádaným podélným parkováním šířky 2 m 

v kombinaci se zelenými pásy a oboustranně vedenými chodníky šířky větší než 2 m, jejichž 

hrany prakticky kopírují hrany stávajících chodníků. Velká většina ze stávajících mladých 

stromů tvořících alej zůstane zachována a stane se součástí zelených pásů. Podélná 

parkovací stání jsou navržena v místech mezi těmito stromy a vjezdy na pozemky a to dle 

místních zvyklostí. 

Mezi vjezdy na pozemky u č.p. 49/51 a 50/49 je zhruba uprostřed zeleného pásu navrženo 

jedno podélné parkovací stání délky 6,75 m. V následujícím úseku mezi vjezdy u č.p. 50/49 

a 51/47 jsou navržena další dvě a jedno podélné parkovací stání. Přesně na úrovni 

posledního z nich je v rámci regulace rychlosti na tomto přímém úseku navržena první 

dvojice zpomalovacích polštářů šířky 1,7 m a délky 3 m. Vzdálenost zpomalovacích polštářů 

od obrubníků je navržena 0,5 m a mezi sebou 0,6 m. Za zpomalovacími polštáři, resp. za 

vjezdem u č.p. 51/47, je navrženo vystřídání parkovacího pruhu z pravé strany na levou. Na 

levé straně je hraničním místem vjezd do průmyslového areálu navržený pro průjezd 

návěsových souprav, které sem příležitostně rovněž zajíždí. Nicméně dle organizace 

dopravy je 8,5 m široký vjezd upraven pouze pro průjezd ze směru od ulice Čerchovská 
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a zpět. Za tímto účelem je navrženo nové SDZ B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů 

přesahující svou celkovou hmotností 3,5 t. Vjezd do areálu je proveden jako chodníkový 

přejezd se sklonem rampové části chodníku max. 5%. Mezi tímto vjezdem a vjezdem 

u č.p. 17/44 je navrženo jedno podélné stání. Další dvě a čtyři podélná stání délky 

5,75 m (krajní 6,75 m) jsou navržena v úseku za vjezdem č.p. 17/44 podél velkého komplexu 

s č.p. 15/42. Mezi vjezdem u č.p. 53/43 a parkovacím pruhem se čtyřmi podélnými stáními je 

necelých 80 m za předchozí dvojicí umístěna ještě jedna dvojice zpomalovacích polštářů. 

V závěrečném úseku se od vjezdu na pozemek k č.p. 54/41 komunikace rozšiřuje z 5 m na 

6,5 m pro umožnění průjezdu návěsových souprav z ulice Čerchovská k průmyslovému 

areálu a zpět. V této šířce pokračuje až do konce řešeného úseku v křižovatce ulic 

Čerchovská, Topolová, Volgogradská, která je navržena jako zvýšená křižovatková plocha 

se sklony nájezdových ramp 1:15 a s napojením na stávající stav. Stávající SDZ upravující 

přednost v této křižovatce zůstane zachováno. 

Vozovka, včetně ploch zpomalovacích prahů a zvýšené křižovatky, je navržena s afaltovým 

krytem. Veškeré pásy pro chodce jsou navrženy s krytem z betonové dlažby s betonovými 

obrubníky. V místech všech vjezdů, zpomalovacích prahů či v prostoru zvýšené křižovatkové 

plochy, jsou dále opatřeny prvky pro nevidomé a slabozraké, jako jsou varovné pásy šíře 

0,4m a signální pásy šíře 0,8m z reliéfní dlažby s nezaměnitelnou strukturou povrchu 

a zbarvení. Většina vjezdů v návrhu je až na několik výjimek provedena jako chodníkové 

přejezdy, přičemž kryt vyrovnávacího úseku směrem k vozovce je rovněž navržen 

z betonové dlažby pro snadnější provádění asfaltování při výstavbě. Ostatní vjezdy jsou dle 

místních podmínek navrženy, stejně jako vozovka, s asfaltovým krytem. Všechna parkovací 

stání jsou navržena s krytem z betonové dlažby odlišné barvy vůči povrchu vozovky 

a chodníků. Vyznačení jednotlivých stání je navrženo rovněž dlažbou odlišné barvy (např. 

kryt parkovacích stání z dlažby červené barvy s vyznačením jednotlivých stání dlažbou černé 

barvy), případně jednotlivá stání vyznačit pomocí VDZ. Nájezdové rampy zpomalovacích 

prahů, vjezdu do ulice Letní, zvýšené křižovatkové plochy a zpomalovací polštáře jsou 

navrženy z kamenné či betonové dlažby. Zvýšený dělící ostrůvek umístěný v počátečním 

úseku ulice Volgogradská je pro možnost částečného pojíždění rozměrnými vozidly (např. 

svoz odpadu) navržen s krytem z hrubé kamenné dlažby. Veškeré ostatní plochy mezi 

vjezdy či mezi vjezdy a parkováním jsou navržené jako zelené pásy se zatravněním. V rámci 

vytvoření příjemného prostředí s vyšší architektonickou a estetickou hodnotou, je na 

vhodných místech (mimo rozhledové trojúhelníky vjezdů) navržena výsadba okrasné zeleně 

(stromky či keře).  

Z hlediska návrhu dopravy v klidu je v této variantě navrženo celkem 52 parkovacích míst 

včetně tří vyhrazených stání vyznačených SDZ IP 12 pro vozidla přepravující osoby těžce 
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pohybově postižené a osoby doprovázející dítě v kočárku a dvou stání pro lehká užitková 

vozidla. Většina z nich je uspořádána jako kolmá stání v parkovacích pásech. Dle tabulky 34 

v ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací je však podle počtu lůžek hotelu 

doporučeno navrhnout až 32 parkovacích míst. Po odečtení 12 parkovacích stání, která se 

nachází v areálu hotelu, je doporučený počet parkovacích stání pro hosty hotelu stále příliš 

vysoký. Z nedostatečných prostorových poměrů (vedení navržené komunikace, stávající 

vjezdy) není možné navrhnout 20 parkovacích míst vyhrazených jako parkoviště pouze pro 

hosty tohoto hotelu. Doporučených 20 parkovacích stání je tedy v návrhu rozprostřeno do tří 

parkovacích pásů a jednoho parkovacího pruhu v nejbližším okolí hotelu. Tato místa, stejně 

jako všechna ostatní, jsou navržena  jako veřejná, nikoliv pouze pro hosty hotelu. 

8.2.2 Druhá varianta 

Délka řešeného úseku v ose komunikace je u druhé varianty 526,40 m. Tato varianta (viz 

přílohy č. 3.2.1 a 3.2.2) se od první odlišuje především tím, že více zachovává současnou 

podobu uličního prostoru v úseku od km 0,087 72 až km 0,193 19. Ve zbylých úsecích je 

prakticky totožná s první variantou.  

Vjezd z ulice Kubelíkova je navržen jako vjezd odsazený s naprosto stejnými parametry jako 

v první variantě. Stejný zůstává i úsek s dělícím ostrůvkem a zúžením o 1,5 m pomocí 

vysazené plochy se zelení. První rozdíl oproti první variantě začíná v místě vjezdu 

u č.p. 40/69. Komunikace se nestáčí do pravé poloviny uličního prostoru, ale je až po vjezd 

na pozemky u č.p. 43/63 a 44/61 navržena v přímé. V rámci regulace rychlosti na tomto 

přímém úseku jsou ve staničeních km 0,109 13 a km 0,182 50 umístěny dvojice 

zpomalovacích polštářů šířky 1,7 m a délky 3 m. Vzdálenost zpomalovacích polštářů od 

obrubníků a mezi sebou je navržená stejně jako v první variantě. Kromě zpomalovacích 

polštářů jsou mezi vjezdy po pravé straně navrženy tři parkovací pásy. Parkovací stání jsou 

navržena s délkou 4,5 m. Před domem č.p. 40/69 je navrženo 5 parkovacích stání základní 

šířky 2,5 m (krajní 2,75 m) ohraničené zelenými pásy. Před domem č.p. 41/67, který se 

nachází přímo naproti budově hotelu, je navrženo dalších 5 parkovacích míst, včetně 

jednoho vyhrazeného stání šířky 3,5 m pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené a osoby doprovázející dítě v kočárku. Délka vyhrazeného stání je 5 m a je 

umístěné co nejblíže sníženému vjezdu do areálu hotelu, aby byl zajištěn přímý bezbariérový 

přístup na nejbližší komunikaci pro chodce. Nevýhodou je ovšem nutnost překonání 

5 m široké vozovky. V posledním parkovacím pásu umístěném v úseku mezi vjezdy na 

pozemky u č.p. 42/65 a 43/63 je navrženo 10 kolmých stání. Zhruba od poloviny tohoto pásu 

prostorové podmínky opět umožňují vedení chodníku po pravé straně s proměnnou šířkou 

1,4 až 1,75 m. Komunikace se v následujícím úseku stáčí k pravé straně ulice a až do konce 
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řešeného úseku pokračuje stejně jako v první variantě, včetně šířkového uspořádání. Kromě 

přímého úseku se druhá varianta liší ještě v provedení výjezdu do křižovatky 

ulic Čerchovská, Topolová a Volgogradská, resp. vjezdu do ulice Volgogradská z opačného 

směru. Ten je proveden stejně jako vjezd z ulice Kubelíkova, a sice přes široký zpomalovací 

práh se sklonem nájezdových ramp 1:15.  

Zrušené a nově umístěné SDZ v druhé variantě je naprosto totožné s první variantou. 

Navržené materiály na krytech jednotlivých ploch (vozovka, chodníky, parkovací stání atd.) 

jsou rovněž stejné. Pokud se jedná o dopravu v klidu je ve druhé variantě navrženo celkem 

57 parkovacích stání, tedy o 5 více než v případě první varianty. 

8.2.3 Porovnání navržených variant 

Pro ulici Volgogradská by obě navržené varianty úpravy uličního prostoru měly přinést 

snížení rychlosti, a tím zlepšení z hlediska bezpečnosti dopravy zaměřené především na 

zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté). Nicméně, větší vliv na dodržování 

nejvyšší dovolené rychlosti bude mít, dle mého názoru, varianta první s častými změnami 

směrového vedení komunikace. Bezpečnější bude i průjezd křižovatkou ulic Čerchovská, 

Topolová a Volgogradská, která je navržena jako zvýšená křižovatková plocha. Celkové 

zklidnění provozu v této křižovatce, kde nejzatíženějším směrem z výsledků směrového 

průzkumu (viz přílohu 1.3 Diagram intenzit) je přímý směr z Topolové do Čerchovské (obě 

vedlejší pozemní komunikace), odstraní toto rizikové místo se zhoršenými rozhledovými 

poměry. Zvýšená plocha zároveň umožní chodcům bezbariérové překonání křižovatky na 

všechny přilehlé pásy pro chodce. 

Z hlediska návrhu dopravy v klidu jsou obě varianty poměrně limitovány současnými 

šířkovými poměry a byla tedy snaha o maximalizaci počtu parkovacích stání. Přesto lépe 

vyšla druhá varianta, neboť při odstranění směrových vychýlení v úseku Kubelíkova až Letní, 

je více využit volný prostor mezi stávajícími vjezdy na pozemky. V jednom tomto úseku se 

v parkovacím pásu podařilo navrhnout až 10 kolmých stání. Nevýhodou oproti první variantě 

je ovšem to, že žádný z parkovacích pásů nepřiléhá ke straně, kde se nachází budova 

hotelu. Zejména pro osoby těžce pohybově postižené a osoby doprovázející dítě v kočárku 

je umístění vyhrazeného stání v první variantě mnohem bezpečnější a vzdálenost ke vchodu 

hotelu výrazně kratší. 

Protože dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Volgogradská je sama o sobě velmi citlivou 

záležitostí, budou obě navržené varianty bezpochyby vyžadovat náročnější projekční 

přípravu a projednávání. Komplikace způsobí také zakrytý Janovodolský potok, který je 

v řešeném úseku ulice Volgogradská veden pod stávajícím dělícím pásem a fakt, že se tento 
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dělící pás nachází na pozemku ve správě nikoli Statutárního města Liberec, ale Povodí 

Labe, státní podnik. Kromě nutnosti vyřešit způsob vedení Janovodolského potoka 

a inženýrských sítí, tedy přibude i nutnost projednávání ohledně zásahu do tohoto pozemku.   

Vzhledem k celkové úpravě uličního prostoru a významným zásahům do stávajících hran, 

budou obě navržené varianty srovnatelně náročné stavebně, a tedy i finančně. Nicméně 

stavebně náročnější variantou bude první varianta se směrovými změnami vedení 

komunikace ulicí. U této varianty bude také nutné v úseku mezi č.p. 40/69 a 42/65 provést 

opatření proti případnému sesuvu historických domů vlivem dopravy vedené v pravé 

polovině ulice. První varianta bude také vyžadovat odstranění dvou rostlých stromů 

a následnou úpravu terénu na hranici pozemku č.p. 42/65 (např. zbudováním zárubní zdi pro 

podepření přilehlého svahu).      

Vzájemné porovnání navržených variant je provedeno využitím jednoduché analýzy SWOT. 

Analýza SWOT spočívá v rozdělení stanovených kritérií pro hodnocení do čtyř skupin: silné 

stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Každé kritérium je následně ohodnoceno 

stupněm od 1 do 5 podle naplnění očekávaných požadavků. Stupeň 5 znamená pro silné 

stránky a příležitosti maximální využití potenciálu. V případě slabých stránek a hrozeb 

ohodnotí kritérium jako velké potenciální riziko. Jednotlivá kritéria jsou dále ohodnocena 

vahami, které stanovují jejich důležitost. Musí však platit, že součet jednotlivých vah v jedné 

skupině je roven 1 resp. 100%. Ohodnocení jednotlivých kritérií je pro variantu 1 uvedeno 

v tabulce č.10. Pokračování tabulky č.10 se nachází na následující straně.  

Tabulka 10 – Provedení SWOT analýzy pro variantu 1 

VARIANTA 1 
Silné stránky Váha Hodnocení Součin 

Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy 0,35 5 1,75 

Zklidnění dopravy převážně směrovým vedením komunikace 0,25 5 1,25 

Organizace dopravy v klidu 0,10 3 0,30 

Umístění vyhrazených stání v blízkosti budov hotelu a restaurace 0,20 5 1,00 

Vyšší bezpečnost dopravy v prostoru zvýšené křižovatkové plochy a 
umožnění chodcům překonat křižovatku bez výškových rozdílů 

0,10 5 0,50 

suma 1,00   4,80 

Slabé stránky       

Nutnost provedení opatření u staticky narušených budov 0,30 -5 -1,50 

Lokální zúžení pásů pro chodce v místech s nedostatečnými šířkovými 
poměry 0,10 -3 -0,30 

Dodatečné stavební úpravy např. zbudování zárubní zdi pro podepření 
přilehlého svahu v úseku odstraněných stromů 

0,10 -5 -0,50 

Vysoká náročnost inženýrské přípravy a projednání 0,25 -4 -1,00 

Vysoké finanční náklady 0,25 -5 -1,25 

suma 1,00   -4,55 
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Pro variantu 2 jsou jednotlivá kritéria včetně jejich ohodnocení uvedena v tabulce č. 11. 

Tabulka 11 – Provedení SWOT analýzy pro variantu 2  

VARIANTA 2 
Silné stránky Váha Hodnocení Součin 

Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy 0,35 4 1,40 

Zklidnění dopravy převážně užitím zpomalovacích prahů a polštářů 0,25 4 1,00 

Organizace dopravy v klidu 0,10 3 0,30 

Vyšší počet parkovacích stání 0,20 5 1,00 

Větší využití volných ploch pro parkování a zelené pásy 0,10 5 0,50 

suma 1,00   4,20 

Slabé stránky       

Více přímých úseků s menším počtem změn ve směrovém vedení 
komunikace 

0,25 -4 -1,00 

Lokální zúžení pásů pro chodce v místech s nedostatečnými šířkovými 
poměry 

0,10 -4 -0,40 

Umístění vyhrazeného stání u hotelu s nutností přecházení komunikace 0,15 -4 -0,60 

Vysoká náročnost inženýrské přípravy a projednání 0,25 -4 -1,00 

Vysoké finanční náklady 0,25 -4 -1,00 

suma 1,00   -4,00 

Příležitosti       

Umožnění vzniku nových bezpečných pěších tras 0,45 5 2,25 

Možnost doplnění zelených pásů vhodnou zelení a prvky drobné 
architektury 

0,25 3 0,75 

Možnost doplnění odpočinkového místa u č.p. 22/56 prvky drobné 
architektury a provedení úprav pro hry dětí 

0,30 3 0,90 

suma 1,00   3,90 

Hrozby       

Nerealizovatelnost některých částí návrhu 0,20 -2 -0,40 

Komplikace při zimní údržbě 0,30 -4 -1,20 

Parkování mimo vyznačená stání 0,25 -3 -0,75 

Nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti 0,25 -4 -1,00 

suma 1,00   -3,35 

Příležitosti       

Umožnění vzniku nových bezpečných pěších tras 0,45 5 2,25 

Možnost doplnění zelených pásů vhodnou zelení a prvky drobné 
architektury 

0,25 3 0,75 

Možnost doplnění odpočinkového místa u č.p. 22/56 prvky drobné 
architektury nebo úpravy pro hry dětí 

0,30 3 0,90 

suma 1,00   3,90 

Hrozby       

Nerealizovatelnost některých částí návrhu 0,20 -3 -0,60 

Komplikace při zimní údržbě 0,30 -4 -1,20 

Parkování mimo vyznačená stání 0,25 -3 -0,75 

Nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti 0,25 -2 -0,50 

suma 1,00   -3,05 
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Pro celkové vyhodnocení byly u každého kritéria vynásobeny hodnoty vah a stupně 

hodnocení a proveden součet těchto hodnot za jednotlivé skupiny. Z výsledných hodnot byl 

následně proveden součet vždy mezi dvěma skupinami pro rozdělení na interní skupiny 

(silné a slabé stránky) a na externí skupiny (příležitosti a hrozby). Celkové hodnocení variant 

(součet interních a externích skupin) shrnuje tabulka č. 12. 

Tabulka 12 – Výsledek celkového hodnocení navržených variant 

Závěr SWOT analýzy 
    Silné a slabé stránky Příležitosti a hrozby Celkové hodnocení 

Varianta 1 0,25 0,85 1,10 

Varianta 2 0,20 0,55 0,75 
  

Z výsledků celkového hodnocení SWOT analýzy vyšla o něco lépe první varianta, nicméně 

rozdíl oproti druhé variantě není nijak zásadní. Pro eventuální realizaci návrhů jsou tedy obě 

navržené varianty vhodné. Více se ovšem přikláním k první variantě se změnami směrového 

vedení komunikace v první polovině řešeného úseku a to i navzdory všem komplikacím, 

které při fázích přípravy a při samotné realizaci způsobí. Dle mého názoru by tyto komplikace 

nemusely být nepřekonatelnou překážkou a návrh by tedy mohl být realizován. Z tohoto 

důvodu je první varianta vybrána pro podrobnější zpracování ve stavebně technické části 

(viz následující kapitolu).    
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9 STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST PRVNÍ VARIANTY 

Pro podrobnější zpracování první varianty návrhu uličního prostoru včetně výškového řešení 

a návrhu odvodnění bylo nutné nejprve získat dostatek podkladů a informací o výškovém 

charakteru ulice Volgogradská a přilehlého terénu. Kromě získání situace výškopisu od 

Odboru dopravy města Liberec, bylo za tímto účelem rovněž provedeno vlastní geodetické 

zaměření. Geodetické zaměření bylo provedeno ve čtvrtek 4.5.2017 od 15:15 do 18:00. Pro 

zaměření byla použita Totální stanice TOPCON GPT-7003i a výtyčka s hranolem pro 

hranolové měření. V průběhu měření bylo zatažené počasí s teplotou 11° a tlakem 

1013 hPa.  

Ze získaných dat byl v programu AutoCAD Civil 3D 2016 následně vytvořen 3D povrch 

řešeného úseku ulice Volgogradská, do kterého již mohl být zpracován projekt dle první 

varianty návrhu uličního prostoru.   

9.1 Souhrnný technický popis 

Stavebně technická část první varianty je kompletně zpracována v přílohách 

4.1. Koordinační situace, 4.2 Podélný profil, 4.3 Vzorové příčné řezy, 4.4 Pracovní příčné 

řezy a 4.5 Ověření průjezdu nákladních souprav k průmyslovému areálu vlečnými křivkami.  

Osa navržené komunikace ulice Volgogradská začíná ve staničení km 0,000 000 

v nadmořské výšce 398,09 m.n.m., kde se napojuje na stávající stav v ulici Kubelíkova, 

a končí ve staničení km 0,527 776 v křižovatce s ulicemi Čerchovská a Topolová ve výšce 

385,57 m.n.m. Oba konce navržené komunikace jsou zároveň nejvyšším a nejnižším 

místem. Niveleta komunikace je navržena tak, aby v celém úseku co nejvíce kopírovala 

stávající terén. Celkem bylo navrženo osm výškových oblouků ve tvaru parabolických 

oblouků, jejichž poloměry vyhovují hodnotám nejmenších poloměrů uvedených 

v ČSN 73 6110 v tabulkách 13 a 14[4]. Podélný profil řešeného úseku je charakteristický 

především prudkým klesáním v počátečním úseku. Maximální hodnota tohoto sklonu 7,55% 

je zároveň maximálním sklonem v celé délce navržené varianty. Niveleta komunikace 

postupně zmírňuje klesání až do staničení km 0,317 144, kde v údolnicovém oblouku 

poloměru 1 000 m přechází do mírného podélného stoupání. Pro zajištění odvodnění je 

niveleta ve zbylém úseku navržena alespoň v minimálním sklonu 0,5%.  

Příčný sklon vozovky je primárně navržen jako střechovitý v hodnotě 2,5%. Ve dvou úsecích 

je navržen i jednostranný sklon v hodnotě 2,5%. Důvodem navržení těchto úseků jsou 

špatné příčné poměry, které se střechovitým sklonem neumožňují napojení některých 

stávajících vjezdů. První úsek s jednostranným sklonem začíná klopením kolem osy 
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komunikace ve staničení km 0,104 100 s délkou vzestupnice 13,75 m. V místě ukončení 

klopení vede komunikace v délce 31,1 m s levostranným sklonem. Znovu se střechovitým 

sklonem pokračuje od staničení km 0,162 700. Využitím jednostranného sklonu se podařilo 

vyřešit problémové vjezdy na pozemky u č.p. 41/67 a 42/65. V úseku mezi těmito vjezdy  je 

v km 0,141 125 a km 0,144 957 navrženo odstranění dvou rostlých stromů, jejichž kořenový 

systém a přilehlý svah zasahuje do uličního prostoru. Pro podepření svahu je od 

km 0,134 565 navržena zárubní zeď délky 12,6 m z betonových palisád výšky 0,6 - 0,8 m 

(dle výšky přilehlého svahu, viz příčný řez č.10 v příloze 4.4). Zárubní zeď je umístěna 

s bezpečnostním odstupem 0,5 m od vozovky, který se skládá ze silničních betonových 

obrubníků 15/25 výškově osazených +12 cm nad úrovní vozovky a 0,35 m širokého pásu 

s krytem z dlažby, či asfaltu. Druhý úsek s jednostranným (v tomto případě pravostranným) 

sklonem je navržen od staničení km 0,258 000 až do km 0,460 000 v délce 202 m včetně 

vzestupnic. I v tomto případě se využitím jednostranného sklonu podařilo vyřešit některé 

z problémových vjezdů (viz přílohu 4.3.3 Vzorový příčný řez C-C' - km 0,366 57), neboť 

pravostranný sklon v tomto úseku lépe kopíruje stávající terén.   

U chodníků je příčný sklon navržený jednotně v hodnotě 2%. Parkovací stání v parkovacích 

pruzích jsou navržena rovněž s příčným sklonem 2% (výjimečně 4%). Podélný sklon 

parkovacích stání je v případě parkovacích pásů navržen v hodnotě 2%, či 3%. 

U vyhrazených stání je kromě podélného sklonu 2% nutné dodržet také nejvyšší možný 

příčný sklon 1:40 (2,5%). 

Zpevněné plochy jsou navrženy v následujících konstrukcích: 

Komunikace 

Návrh konstrukce komunikace vychází z TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací. Pro návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení TDZ V, 

odpovídající hodnotám průměrné denní intenzity těžkých nákladních vozidel 

15 až 100 voz/den, byla z katalogových listů v příloze A vybrána konstrukce D1-N-1 

s následující tloušťkou vrstev.[25]   

 Asfaltový beton (obrusná vrstva)   ACO 11  40 mm 

 Asfaltový beton (podkladní vrstva)  ACP 16+  60 mm 

 Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK            150 mm  

 Štěrkodrť     ŠD            200 mm  
Celkem                 450 mm 
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Chodníky 

 Dlažba       DL   60 mm 

 Ložní vrstva     L   30 mm 

 Štěrkodrť     ŠD            150 mm  
Celkem                 240 mm 
 

Návrh konstrukce chodníků, stejně jako dalších dlážděných ploch (vjezdy, parkovací stání), 

vychází z TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.[26] 

Vjezdy na pozemky (včetně vyrovnávacích částí) 

 Dlažba       DL   80 mm 

 Ložní vrstva     L   40 mm 

 Štěrkodrť     ŠD            150 mm  
Celkem                 270 mm 
 

V případě vjezdu do průmyslového areálu přes chodníkový přejezd je z důvodu pojíždění 

těžkými nákladními vozidly konstrukce zesílena o další vrstvu štěrkodrti tloušťky 200 mm 

(celkem 470 mm). 

Parkovací stání 

 Dlažba       DL   80 mm 

 Ložní vrstva     L   40 mm 

 Štěrkodrť     ŠD            150 mm 

 Šterkodrť     ŠD            200 mm  
Celkem                 470 mm 

 

Okraje vozovky jsou v návrhu opatřeny zejména silničním betonovým obrubníkem 15/25/100 

výškově osazeným +12 cm nad úrovní vozovky a uloženým do betonového lože tloušťky 

0,1 m se zkosením opěrky v poměru 1:2. V místě parkovacích pásů navržených pro převis 

vozidla délky 0,5 m bude osazení silničního obrubníku sníženo na +8 až 10 cm nad úrovní 

vozovky. Vjezdy na pozemky jsou v místech chodníků provedeny přes snížené obrubníky 

(silniční nebo nájezdové) na +2 cm. Šířka vjezdů vychází ze stávajícího stavu (šířka brány či 

vjezdových vrat). Úseky, kde těsně za sebou navazují dva vjezdy, jsou navrženy jako jeden 

úsek se sníženým obrubníkem. V místech problémových vjezdů s většími výškovými rozdíly 

oproti hraně vozovky, jsou tyto obrubníky osazeny až na +5 cm nad úrovní vozovky se 

sklonem nájezdové rampy max. 12,5% a se zajištěním min. 0,90 m širokého průchozího 

prostoru s příčným sklonem max. 2%. Samostatné vjezdy mimo chodníky jsou rovněž 

provedeny standardně přes snížené obrubníky na +2cm. Nicméně vzhledem k výškovým 

poměrům je většina těchto vjezdů provedena přes sklopené obrubníky. Všechna místa 

s bezbariérovou úpravou (místa pro přecházení, rampy v místech ukončení chodníků) jsou 
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navržena s nášlapem max. 2 cm. Chodníky jsou ze strany navržených zelených pásů 

a nemovitostí ohraničeny zapuštěnými chodníkovými obrubníky 8/20/100. V úsecích mimo 

podezdívky plotů či hran přilehlých budov (přirozená vodící linie) je nutné tento obrubník 

výškově osadit na +6 cm nad plochu dlažby. Konstrukce dalších zpevněných ploch 

(nájezdové rampy zpomalovacích prahů, zpomalovací polštáře) jsou navrženy s krytem 

z kamenné či betonové dlažby. Zvýšený dělící ostrůvek délky 7,75 m začínající ve staničení 

km 0,040 124 je opatřen silničními obrubníky výškově osazenými +3 cm nad úrovní vozovky 

(viz přílohu 4.3.1 Vzorový příčný řez A-A' - km 0,045 00). Kryt je navržen z drobné žulové 

kostky 10/10/10 uložené do betonového lože tloušťky 80 mm.  

Odvodnění uličního prostoru je řešeno příčnými sklony komunikace (střechovitým, 

jednostranným) v hodnotě 2,5%, chodníků v hodnotě 2% a parkovacích stání v hodnotě 

2 až 4%. Dešťová voda bude s ohledem na velké podélné klesání svedena povrchově do 

většího počtu uličních vpustí napojených do nově zřízené dešťové kanalizace. V místě 

vjezdů ve staničení km 0,191 000 (viz přílohu 4.3.2 Vzorový příčný řez B-B' - km 0,191 00) je 

v rámci jejich odvodnění navržen odvodňovací žlab s mříží šířky 0,13 m. Ten je umístěn 

rovnoběžně ve vzdálenosti 2 m od hrany obrubníku v úseku, kde se vlivem stávajících 

příčných poměrů nachází nejnižší místo lomů sklonu a kde by docházelo ke hromadění vody. 

Trasy stávajících inženýrských sítí poskytnuté Odborem dopravy města Liberec jsou 

zakresleny v koordinační situaci (viz přílohy 4.1.1 a 4.1.2). Návrhy přeložek či zavedení 

nových inženýrských sítí (kanalizace) nejsou v této diplomové práci řešeny. 

Navržené úpravy veřejně přístupných komunikací a ploch jsou v souladu s vyhláškou 

MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb pro OsSSPaO. Podle celkového počtu parkovacích stání v této variantě jsou 

navržena tři vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

a osoby doprovázející dítě v kočárku. Výškové rozdíly na místech pro přecházení jsou 

navrženy v hodnotě max. 20 mm. Maximální podélný sklon navržených chodníků je 7,55% 

a příčný sklon všech chodníků je navržený jednotně v hodnotě 2%. V místech vjezdů, kde to 

stávající poměry umožňují, jsou úpravy navrženy standardně se sníženým obrubníkem 

osazeným do výšky 20 mm nad úroveň vozovky. Pro tento způsob nevyhovující vjezdy jsou 

upraveny se zachováním průchozího prostoru min. 0,90 m s příčným sklonem 2%. Sklon 

nájezdové rampy je směrem k obrubníku max. 12,5%. Obrubník je osazen maximálně do 

výšky 50 mm nad úroveň vozovky. V místě vjezdu do průmyslového areálu je navrženo 

snížení chodníku v celé jeho šíři. Sklony nájezdových ramp jsou v tomto případě navrženy 

v hodnotě 5%. Vodící linie jsou tvořeny především přirozenými liniemi (zdi budov, 
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podezdívky plotů). V úsecích, kde se nenachází tyto přirozené vodící linie je nutné vytvořit 

umělou vodící linii v podobě zvýšeného chodníkového obrubníku na výšku alespoň 0,06 m.  

Signální pásy šířky 0,8 m jsou navrženy pouze pro navedení k místu pro přecházení před 

restaurací a jako součást úpravy vjezdu do ulice Letní jakožto Obytné zóny. U zbývajících 

dvou míst pro přecházení nebylo signální pásy s min. délkou 1,5 m z nedostatečných 

šířkových poměrů navrhnout. Na místech pro přecházení však není za těchto podmínek 

nutné zřizovat ani signální pás ani vodící pás přechodu v jízdním pásu. Varovné pásy šířky 

0,4 m jsou navrženy na všech místech se sníženým obrubníkem a tato místa přesahují až do 

výškového rozdílu 0,08 m mezi přechodovým obrubníkem a vozovkou. Varovnými pásy jsou 

dále opatřena všechna místa pro přecházení a nároží zvýšené křižovatkové plochy. Varovné 

a signální pásy jsou navrženy z reliéfní dlažby s kontrastní nezaměnitelnou strukturou 

povrchu pro zajištění dostatečného hmatového a barevného kontrastu vůči chodníkové 

dlažbě.                 

9.2 Ověření průjezdu návěsových souprav k průmyslovému areálu vlečnými 

křivkami 

Vzhledem k navrženému vedení nákladní dopravy k průmyslovému areálu pouze z ulice 

Čerchovská byly navržené hrany v kritických místech této trasy prověřeny vlečnými křivkami 

největšího dopravního prostředku, který k průmyslovému areálu zajíždí, a sice návěsové 

soupravy délky 16,5 m (viz přílohu 4.5). Prvním kritickým místem je křižovatka ulic 

Čerchovská, Topolová, Volgogradská resp. odbočovací manévr do ulice Volgogradská 

směrem k průmyslovému areálu a od průmyslového areálu zpět do ulice Čerchovská. Vlečné 

křivky prokázaly, že při dostatečném najetí do křižovatky a do protisměru s využitím 

rozšířeného místa vjezdu do ulice Volgogradská, je průjezd tohoto dopravního prostředku 

možný bez větších problémů. Při setkání s jiným vozidlem však bude záviset na 

ohleduplnosti řidičů. Druhým kritickým místem je odbočení na vjezdu do a z průmyslového 

areálu. I v tomto místě vlečné křivky prokázaly, že průjezd návěsové soupravy je možný 

a navržené úpravy hran tedy vyhovují. 
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10 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení stávajícího stavu, návrh organizace 

dopravy a návrh úpravy uličního prostoru Volgogradské ulice v Liberci, jakožto zklidněné 

Zóny tempo 30. Navržené změny byly zaměřeny na odstranění nejzávažnějších současných 

nedostatků (překračování nejvyšší dovolené rychlosti, průjezdy těžké nákladní dopravy ulicí, 

neorganizované parkování). Největší důraz byl kladen na zajištění bezpečnosti všech 

účastníků provozu, zejména těch zranitelných (chodci a cyklisté), a na celkové zklidnění 

dopravy v této obytné čtvrti. Za tímto účelem byly s ohledem na místní poměry navrženy 

zásadní úpravy spočívající v provedení vjezdů do ulice, změn šířkového uspořádání 

a směrového vedení komunikace a umístění různých typů zklidňovacích opatření dle principů 

zklidňování v Zónách tempo 30. V kombinaci s návrhem organizace dopravy bylo v obou 

navržených variantách dosaženo v úseku Kubelíkova až vjezd do průmyslového areálu  

vyloučení nežádoucí těžké nákladní dopravy a jejího převedení do kratšího úseku s nižšími 

negativními dopady na místní obyvatele. V budoucnu by však bylo více než příhodné zajistit 

přestěhování průmyslového areálu mimo ulici Volgogradská, respektive obecně mimo 

jakoukoli obytnou zástavbu. Vlivem opatření regulujících rychlost a zavedením organizace 

dopravy v klidu bylo v návrzích dále dosaženo zajištění bezpečného pohybu chodců, a to jak 

v příčném, tak v podélném směru. Oproti současnému stavu je výsledkem návrhů také 

vytvoření nové podoby ulice s vyšší architektonickou, estetickou a pobytovou hodnotou.   

Za účelem získání co nejvíce informací o provozu a seznámení se s místními podmínkami 

bylo provedeno několik místních šetření a dopravních průzkumů (směrový, průzkum dopravy 

v klidu) včetně radarového měření rychlostí. Kromě získaných dat z provedených průzkumů, 

byly v práci dále použity údaje o intenzitách a výsledky radarových měření poskytnuté 

odborem dopravy města a informace o nehodovosti za období 2007 - 2017 získané ze zdrojů 

Policie České republiky (JDVM). Kromě všech dostupných a získaných zdrojů jsem při tvorbě 

práce a výkresové dokumentace využil také veškerých svých znalostí o daném tématu, které 

jsem během pěti let studia na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického 

v Praze získal. Návrhy řešení byly vytvořeny v souladu s platnými Českými technickými 

normami a Technickými podmínkami. Výkresová dokumentace byla zpracována v programu 

AutoCAD Civil 3D, včetně jeho rozšíření o program Vehicle Tracking sloužící pro ověření 

průjezdnosti návrhů vlečnými křivkami dopravních prostředků. Textová část pak byla 

zpracována v programu MS Word. 

Věřím, že mnou navržená řešení budou městu Liberec a jeho občanům přínosná, a že 

veškeré poznatky získané při tvorbě této diplomové práce v budoucnu využiji i ve své profesi.  
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