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ABSTRAKT
Předmětem diplomové práce „Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu v ulici
U Školy v Liberci“ je analyzovat současný stav v oblasti ulice U Školy a přilehlých
křižovatek s ulicemi 28. října a Jeronýmova se zaměřením na pohyb chodců a dopravu
v klidu. Na základě této analýzy a provedených průzkumů pak navrhnout alternativní řešení
pro zklidnění dopravy a uspokojení potřeb dopravy v klidu.

ABSTRACT
The aim of diploma theses „The increase of safety and the improvement of traffic in U Školy
street in Liberec” is to analyse the current state of the area of U Školy street and adjacent
crossroads with 28. řijna street and Jeronýmova street. Special attention is paid to pedestrian
movement and traffic. On the basis of this analysis and conducted research an alternative
solution to traffic calming and the satisfaction of needs of traffic will be suggested.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
SDZ

Svislé dopravní značení

VDZ

Vodorovné dopravní značení

MHD

Městská hromadná doprava

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

ZŠ

Základní škola

RZ

Registrační značka

OOSP

Osoba s omezenou schopností pohybu

ČSN

Česká technická norma

TP

Technická podmínka
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1 Úvod
Hlavním cílem této diplomové práce je zvýšení bezpečnosti chodců. Řešená oblast
se nachází mezi dvěma školními budovami Základní školy v Liberci v ulici U Školy, nedaleko
vzdáleným Gymnáziem v ulici Jeronýmova a několika sportovišti. Díky těmto zařízením
se v dané oblasti vyskytuje velmi frekventovaný pohyb dětí přes ulice, kde jezdí vozidla
s vysokou rychlostí. Pohyb osob mezi zmíněnými budovami je nejčastější v ulici U Školy
a k ní přilehlým křižovatkám s ulicemi 28. října a Jeronýmova. V blízkosti těchto dvou
křižovatek se nacházejí přechody, které jsou nejkritičtější částí pro chodce, a tím i jedním
z hlavních bodů této práce. Z toho důvodu budou na těchto místech provedeny průzkumy
rychlosti vozidel. Dále zde budou navržena opatření ke zklidnění dopravy. Navržená opatření
u těchto přechodů budou provedena ve více variantách. Prvotní účel dopravního zklidňování
je snížit rychlost vozidel a zvýšit pozornost řidiče. To povede ke zvýšení bezpečnosti provozu
a lepším podmínkám pro chodce.
Zaměření na kritické úseky při pohybech chodců je důležité, nicméně je potřeba myslet na
trasy chodců celkově. Z toho důvodu bude prověřena ulice U Školy i ulice Jeronýmova od
budovy Gymnázia k autobusové zastávce “Aréna“.
Dalším bodem této práce je řešení dopravy v klidu v ulici U Školy a části ulice Jeronýmova.
Umístění budov se zaměřením na školství a sport přivádí do ulic mnoho odstavených vozů.
Ty bohužel mnohdy parkují nelegálně na chodnících a zákazech zastavení. Z toho důvodu
bude proveden průzkum dopravy v klidu a navržení nových parkovacích stání.
Úvod této práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a nedostatků v řešené oblasti.
Součástí je i zmínka o proběhlých dopravních nehodách. Dále následuje zpracování
a vyhodnocení dopravních průzkumů a před závěrem jsou popsána navržená opatření.
Všechny návrhy vycházejí z platných českých technických norem, technických podmínek,
zákonů a vyhlášek.
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2 Analýza současného stavu řešené oblasti
Hranici zkoumané oblasti tvoří ulice U Školy, křižovatka ulic U Školy x 28. října, křižovatka
ulic U Školy x Jeronýmova a část ulice Jeronýmova začínající Gymnáziem a končící
autobusovou zastávkou „Aréna“. V těchto prostorech se nachází Základní škola v ulici
U Školy, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v ulici Jeronýmova a několik
sportovních objektů, např. zimní a letní stadion, sportovní hala Dukla Liberec, Sportpark
Liberec a sportovní hala KORT. Pro lepší představu je zájmové území s okolními budovami
vyobrazeno na obrázku 1.

Obrázek 1: Přehledná situace 1

V řešených ulicích je díky okolním objektům častý pohyb chodců, zejména dětí. Při analýze
oblasti a prováděných průzkumech bylo zpozorováno, že pozornost dětí vzhledem
k ostatním účastníkům provozu není dostačující. Děti často spěchají do školy, na tréninky,
případně jsou zabrány do hovoru se spolužáky a nesledují okolní situaci.

Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-04-08], upraveno autorem [2019-04-09]
1
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Hlavní řešená místa pro přechod chodců ve dvou zmíněných křižovatkách s ulicí U Školy
jsou v této oblasti města nejkritičtější místa pro přecházení. Dochází zde ke kombinaci
nepřiměřených rychlostí projíždějících vozidel s vysokou frekvencí chodců.
Vysokým rychlostem vozidel v ulici 28. října a ulici Jeronýmova může přispívat několik
faktorů, např. přednost v jízdě, délka ulic, charakter zástavby a přímé vedení komunikace.
Ulice 28. října je dlouhá cca 1000 m a ulice Jeronýmova cca 700 m. Celé ulice jsou
vyznačeny na obrázku 2. V průběhu obou ulic je potřeba dát přednost v jízdě jinému vozidlu
až na jejích konci nebo začátku. Východní konec ulice Jeronýmova vytváří křižovatku s ulicí
28. října.

Obrázek 2: Ulice 28.října a Jeronýmova 2

Ulice 28. října je ve své jedné polovině, k východnímu konci, vedena podél křovin oddělující
železniční trať a podél průmyslových domů sousedících s komunikací zarostlým plotem nebo
parkovištěm. V této části se může řidiči zdát, že ho na jeho cestě nemůže nic vyrušit, neboť
tento úsek působí opuštěným dojmem, který je po prvních 200 m narušen autobusovou
zastávkou téměř ukrytou v křovinách. Před autobusovou zastávkou se nachází přechod
pro chodce, který směřuje také k podchodu pod železniční trať. Za dalších 300 m dojede řidič
Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-05-10], upraveno autorem [2019-05-11]
2
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k přechodu pro chodce u zmiňované křižovatky ulic U Školy x 28. října. K tomuto přechodu
je řidič přiveden po trase v oblouku, za kterým se náhle podél komunikace objeví domy a po
90 m i přechod. Výstražná značka „A12 – Děti“ je umístěna 20 m před přechodem. Ta jako
první upozorňuje na chodce.
Ulice Jeronýmova je bezmála celá lemována chodníky a obytnými domy. Možná přítomnost
chodců je tak jasně patrná. Tato ulice je v podstatě celá vedená v přímé, a to může vážně
ovlivňovat rychlosti vozidel. Zmiňovaná křižovatka ulic U Školy x Jeronýmova se nachází
ve dvou třetinách ulice.
Oba frekventované přechody postrádají fyzické zklidňující prvky, které by vytvořily větší
bezpečí pro chodce.
Východní konec ulice 28. října směřuje k centru města Liberec, k autobusovému nádraží
a obchodnímu domu Fórum u ulice Fügnerova. Z tohoto autobusového nádraží jsou do
zkoumané oblasti přiváděny autobusové linky číslo 17 a 35. Dalším objektem u tohoto konce
ulice je MÚK silnice I. třídy, číslo 35. Nachází se na 22. kilometru a spojuje se zde se silnicí
I. třídy, číslo 14.
V řešených ulicích U Školy, Jeronýmova a 28. října se nacházejí místní komunikace III. třídy
– obslužné komunikace.

2.1

Ulice U školy a přilehlá křižovatka s ulicí

28. října
Ulice U Školy s přilehlou křižovatkou s ulicí 28. října spojuje dvě budovy ZŠ v ulici U Školy.
První, hlavní budova se nachází v ulici U Školy a druhá je za křižovatkou s ulicí 28. října.
Druhá budova slouží pro 1. a 2. třídu a školní družinu. Z toho vyplývá, že přechod pro
chodce před druhou budovou školy je využíván především dětmi okolo šesti let věku. Na
obrázku 3 je tento přechod ke škole zdokumentován. Jedná se o první kritické místo pro
přechod chodců, které zkoumá tato diplomová práce. Fotografie je nafocena směrem od
křižovatky ulic U Školy x 28. října a zachycuje nelegální parkování na chodníku za
přechodem pro chodce a u vstupu do budovy školy (viz také obr. 5 a 6). Přechod pro chodce
je doplněn psychologickými prvky zklidňování dopravy. Jedná se o optické brzdy v podobě
příčných pruhů v celé šířce jízdního pruhu, přesné označení tohoto VDZ je „V18 – Optická
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psychologická brzda“. Dále se zde nachází i SDZ, které upozorňuje na pohyb dětí v obou
směrech příjezdu k tomuto přechodu. Jedná se o výstražnou dopravní značku „A12 – Děti“.
Prostor před II. budovou ZŠ je od komunikace oddělen zábradlím v délce cca 13 m. Zábradlí
končí cca 7 m před přechodem pro chodce.
Obrázek 4 zachycuje velmi důležitý směr pro chodce. Ten je zde převádí na západní stranu
komunikace ulice U Školy, kde se nachází hlavní budova ZŠ. Pokud se v tomto případě
jedná o přechod pro chodce, tak postrádá VDZ a signální pás nesplňuje kritérium dle ČSN
736110. Ta uvádí, že signální pás může být odsazen od přirozené vodící linie nejvíce
o 0,30 m, což v tomto případě není dodrženo. Naopak, pokud by se mělo jednat o místo pro
přecházení, je zde přebytečný signální pás. Vzhledem k tomu, že se úsek nachází v místě
křižovatky a není označený SDZ, není možné rozeznat, o jaký typ se jedná. Díky vysoké
frekvenci chodců by tato část měla obsahovat přechod pro chodce s jasným dopravním
značením pro větší bezpečí chodců.
Ulice U Školy je jednosměrnou komunikací, přivádějící vozidla od severu, z ulice 28. října do
ulice Jeronýmova. V začátku ulice, na západní straně je umístěn záliv za potřebným
přechodem pro chodce s šířkou komunikace 7 m. Po 25 metrech se šířka komunikace zužuje
na 5 m.

Obrázek 3: Přechod pro chodce před II. budovou ZŠ 3

3
4

Obrázek 4: Hmatové úpravy v křižovatce ulic
U Školy x 28. října 4

Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
Foto autor, pořízeno [2019-04-05]

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 12 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

Obrázek 5: Parkování na chodníku před II. budovou
ZŠ 5

Obrázek 6: Parkování na chodníku před II. budovou
ZŠ 6

Po úvodních 15 metrech řidič projede okolo SDZ „IP25a – Zóna s dopravním
omezením“, jejíž obsahem jsou dopravní značky „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“
snižující maximální povolenou rychlost na 30 km/h a výstražná značka „A12 – Děti“. Ty jsou
doplněny výstižným textem „CESTA DO ŠKOLY“. Tato zóna je ukončena v následující ulici
Jeronýmova.

Obrázek 7: Hlavní budova ZŠ v ulici U Školy 7

Obrázek 8: Prostor před vstupem do hlavní budovy
ZŠ v ulici U Školy 8

Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
7 Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
8 Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
5
6
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Parkování v této ulici není vyhrazeno žádným dopravním značením. Nicméně podél celé
východní strany dochází k podélnému parkování, vyjma jednoho vjezdu na soukromý
pozemek. Z důvodu absence vodorovného dopravního značení zde dochází k nepřiměřeným
rozestupům zaparkovaných vozidel. Na západní straně ulice dochází v úvodu také
k podélnému parkování. To po cca 30 metrech přerušuje svislá dopravní značka
„B28 – Zákaz zastavení“. Následuje zelený pás oddělující chodník, vjezd na soukromý
pozemek a za ním znovu zelený pás.
Podél druhé poloviny západní strany této ulice se nachází hlavní budova ZŠ v ulici U Školy
(obr. 7). Toto území začíná vjezdem přes chodník k bráně do zadních prostor a hlavnímu
vchodu školy (obr. 9). Na pohyb vozidel po chodníku zde upozorňuje varovný pás v celé
šířce chodníku. Za vjezdem následuje zelený pás široký 2 m a dlouhý 57 m. Tento pás vede
podél celé budovy školy a odděluje pruh pro chodce od komunikace. Také je v něm
umístěno zábradlí vedené v celé délce zeleného pásu. Zábradlí je nevhodně voleno
a studenti na něm sedají v bezprostřední blízkosti u silnice. Ohrožují tak všechny účastníky
provozu a především sebe. Pruh pro chodce je zde široký cca 9 m a měl by sloužit
především studentům, neboť se nachází před vstupem do budovy školy. Namísto toho slouží
jako dopravním značením neoznačené parkoviště (obr. 8) a studenti jsou tak o tento prostor
připraveni. Možná z toho důvodu posedávají na zábradlí u silnice. Výjezd z tohoto prostoru je
opět přes chodník označený varovným pásem (obr. 10). Za tímto výjezdem se nachází už
pouze přechod pro chodce před křižovatkou s ulicí Jeronýmova.

Obrázek 9: Vjezd přes chodník k vstupu do hlavní
budovy ZŠ v ulici U Školy 9

9

Obrázek 10: Výjezd přes chodník od vstupu do
hlavní budovy ZŠ v ulici U Školy 10

Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
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U severního konce ulice U Školy není dodrženo kritérium minimální šířky pruhu pro chodce
dle ČSN 736110. „Šířka chodníku nemá na místní komunikaci se zástavbou klesnout pod
2,00 m (chodci mají mít možnost vyhnutí) a mají být dodrženy bezpečnostní odstupy.“11 Úsek
se nachází na východní straně komunikace a aktuálně je zde nejmenší šířka chodníku
1,45 m.

2.2

Ulice Jeronýmova

Zkoumaná část ulice Jeronýmova vede od Gymnázia po autobusovou zastávku „Aréna“.
Celý tento úsek uvádí a ukončuje SDZ „IP25a – Zóna s dopravním omezením“, jejíž
obsahem jsou dopravní značky „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“ snižující maximální
povolenou rychlost na 30 km/h a výstražná značka „A12 – Děti“. Tato zóna s omezením platí
v ulici Jeronýmova v neefektivní délce 480 m. Úsek zahrnuje dvě křižovatky s ulicemi
U Školy a Herbenova. Ty mají charakter jednosměrné komunikace se směrem do ulice
Jeronýmova. Ulice U Školy na omezení upozorňuje ve svém začátku (viz. Kap. 3.1.).
Neefektivní délka způsobuje, že řidiči jsou v kritických místech pro přechod chodců méně
obezřetní.
Gymnázium nacházející se na západním konci ulice má ze severní strany komunikace dva
vchody, před kterými dochází k nelegálnímu parkování vozidel (obr. 11). Podél celé budovy
Gymnázia je v této ulicí zákaz zastavení (obr. 13), který řidiči také porušují odstavováním
vozidel na chodníku.

Obrázek 11: Nelegální parkování před vchodem do
budovy Gymnázia 12

Obrázek 12: Nelegální parkování před halou KORT 13

ČSN 736110, citováno [2019-05-02]
Foto autor, pořízeno [2019-03-14]
13 Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
11
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Naproti budově Gymnázia se nachází vstup do sportovní haly KORT. Před tímto vstupem
začíná podélné parkování z části na chodníku označené SDZ „IP11g – Parkoviště (částečné
stání na chodníku podélné“. Za ním se nacházejí schody k vstupu do sportovní haly, pod
kterými je v celé šířce VDZ „V12c – Zákaz zastavení“ na kterém též dochází k nelegálnímu
parkování vozidel (obr. 12). Navíc při zaparkování na těchto místech hrozí nebezpečí, že
podélně zaparkovaná vozidla zabrání výjezdu z tohoto místa.
Podélné parkování před sportovní halou ukončuje po 120 m křižovatka s ulicí Herbenova.
I přes absenci SDZ za touto křižovatkou dochází nadále k podélnému parkování, částečně
na chodníku, až k budově Zimního stadionu. Přes zmiňovanou jednosměrnou komunikaci
v ulici Herbenova vede přechod pro chodce v nevyhovujícím stavu (obr. 13). VDZ není
kompletní, postrádá „V07 – Přechod pro chodce“, obsahuje pouze vodící pás přechodu
a varovný pás nenavazuje na signální pás.
Za

křižovatkou

s ulicí

U

Školy

se

směrem

ke

Gymnáziu,

na

severní

straně

komunikace, nachází SDZ „B28 – Zákaz stání“. I zde dochází k jeho porušování (obr. 14).

Obrázek 13: Přechod pro chodce u Gymnázia

14
15

14

Obrázek 14: Porušení zákazu zastavení 15

Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
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Křižovatka ulic Jeronýmova x U Školy je zdokumentována na obrázcích 15 a 16. Tyto
fotografie jsou foceny z ulice Jeronýmova a zachycují druhé kritické místo pro přechod
chodců. V ulici Jeronýmova řidiči porušují minimální povolenou rychlost 30 km/h a vytvářejí
tak nebezpečné prostředí pro chodce. Ti jsou mimo dopravního omezení chráněni jen
psychologickými prvky zklidňování dopravy v podobě SDZ „A12 – Děti“. Přechod v ulici
Jeronýmova je označen SDZ „IP06 – Přechod pro chodce“ a v jízdním pásu je vybudován
vodící pás přechodu. Naopak na jižní straně postrádá varovný i signální pás. Na jižní
straně, za přechodem pro chodce, se nachází vstup na Zimní stadion a do Sportparku
Liberec. V tomto úseku je pás pro chodce osazen šestihrannými květníky oddělující pás pro
chodce od komunikace.

Obrázek 15: Křižovatka ulic Jeronýmova x U Školy

Obrázek 17: Prostor před vjezdem na soukromé
parkoviště u Letního stadionu 18

16

Obrázek 16: Křižovatka ulic Jeronýmova x U Školy 17

Obrázek 18: Vjezd k soukromému parkovišti u
Letního stadionu 19

Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
18 Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
19 Foto autor, pořízeno [2019-03-14]
16
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U křižovatky ulic Jeronýmova x U Školy se nachází vjezd na menší soukromé parkoviště
u Letního stadionu (obr. 17 a 18). Parkoviště je osazeno závorou a je přístupné pouze
držitelům čipových karet. Vjezd na parkoviště je umožněn širokým pásem přes chodník.
Prostor před závorou hraničí s objektem Zimního stadionu. V této části objektu jsou umístěna
vrata s označením „ZÁSOBOVÁNÍ“ a SDZ „B28 – Zákaz zastavení“. Tento zákaz je často
porušován, neuspořádaným odstavováním vozidel na chodníku. Vozidla zde porušují i VDZ
„V12c – Zákaz zastaveni“ u sníženého obrubníku pro příjezd k zásobování a parkovišti.
Prostor před závorou není k parkování vozidel nijak označen, ale je k tomuto účelu často
využíván. Nachází se totiž nejblíže u okolních sportovišť. Řidiči zde parkují i přesto, že jsou
jen o několik metrů dále volná bezpečnější parkovací místa. Svou rychlostí a zbrklou snahou
zabrat nejbližší volné místo ohrožují chodce, kteří tudy jen prochází nebo míří do areálu
Letního stadionu.
Východní konec řešené části ulice Jeronýmova před autobusovou zastávkou „Aréna“ nabízí
podélné parkování v zálivu po obou stranách komunikace v celkové délce cca 75 m. V této
části ulice se nachází několik malých prodejen s oblečením, sportovním vybavením nebo
potravinami. Některé z prodejen mají u vchodu zřízena soukromá parkoviště (obr. 19). Ta
jsou přístupná přes chodník, který má vlivem pojíždění vozidel uvolněnou zámkovou dlažbu
(obr. 20).

Obrázek 19: Soukromé parkoviště v ulici
Jeronýmova 20

20
21

Obrázek 20: Nevyhovující stav chodníku v ulici
Jeronýmova 21

Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
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Ve východní části ulice Jeronýmova dochází k různým druhům nelegálního parkování, např.
v křižovatce, nebo na chodníku (obr. 21 a 22).

Obrázek 21: Nelegální parkování v ulici
Jeronýmova 22

2.3

Obrázek 22: Nelegální parkování v ulici
Jeronýmova 23

Dopravní značení

2.3.1

SDZ

V řešeném území se nachází několik ohnutých, případně vyvrácených svislých dopravních
značek (obr. 23) a ve dvou případech SDZ zakrývá vzrostlá zeleň (obr. 24).
21

22
23

Foto autora, pořízeno [2019-03-14]
Foto autora, pořízeno [2019-03-14]
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Obrázek 23: Ohnuté a vykloubené SDZ 24

2.3.2

Obrázek 24: Zeleň zakrývající SDZ 25

VDZ

V místech, kde dochází k podélnému parkování, schází VDZ, které by vedlo k lepšímu
využití prostoru, a nedocházelo by tak k nepřiměřeným rozestupům zaparkovaných vozidel.
Podélné parkování před halou KORT, částečně na chodníku, je z počátku označeno VDZ. To
se však po dvou metrech vytrácí.
Optické brzdy u přechodu u křižovatky ulic U Školy x 28. října jsou vybledlé a vytrácejí se.

2.4

Dopravní nehody v řešené oblasti

Na webových stránkách www.jdvm.cz (jednotná dopravní vektorová mapa), pod záložkou
„Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v zadané lokalitě“

, bylo zjištěno,

26

k jakým dopravní nehodám v řešené oblasti došlo. Jedná se o časové období
1.1.2007 – 3.4.2019.
Celkem zde došlo ke 41 nehodám. Z toho 4 srážky s chodcem, 27 srážek se zaparkovaným
vozidlem, 7 srážek s jedoucím nekolejovým vozidlem a 3 srážky s pevnou překážkou.
Graf 1 ukazuje procentuální rozložení jednotlivých druhů nehod v řešeném území.
Foto autora, pořízeno [2019-03-14]
Foto autora, pořízeno [2019-03-14]
26 Jednotná dopravní vektorová mapa, dostupné na:
http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape [2019-05-12]
24

25
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Procentuální rozložení jednotlivých druhů
dopravních nehod v řešeném území
srážka se zaparkovaným
vozidlem
17,1%

65,9%

srážka s jedoucím
nekolejovým vozidlem
srážka s chodcem

9,8%
srážka s pevnou překážkou
7,3%

Graf 1: Procentuální rozložení jednotlivých druhů dopravních nehod v řešeném území 27

Z nehod, kde došlo ke srážce s chodcem, byla pouze jedna zaviněná řidičem a odehrála
se na vyznačeném přechodu pro chodce. Z toho vyplývá, že 75 % nehod s chodcem zavinili
sami chodci.

2.5

Stávající nabídka parkovacích stání

Stávající počet parkovacích stání v řešeném území je potřebný k vyhodnocení průzkumu
dopravy v klidu. Zjištění množství stání však značně ztížila absence VDZ ve většině
řešeného území. Výsledné kapacity jednotlivých ulic byly tedy stanoveny pomocí rozměrů
parkovacích ploch dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056.
Nabízené kapacity v řešené části ulice Jeronýmova a ulice U Školy je možno vidět
v tabulce 1:
Stávající nabídka parkovacích míst
druh
počet
podélná
52
šikmá
16
kolmá
2
CELKEM: 70
Tabulka 1: Kapacity parkovacích stání 28
27
28

Graf autor, vytvořeno [2019-05-13]
Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-12]
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3 Dopravní průzkumy
3.1

Teorie

Důležitým zdrojem pro zmapování stávajícího stavu dané problematiky jsou dopravní
průzkumy. Z výstupů těchto průzkumů můžeme dále pokračovat v eliminaci problémů
a navrhnout optimální řešení.
Využití průzkumů: 29
a) K zajištění podkladů pro
•

projektování a modernizaci silniční sítě,

•

zlepšení dopravních poměrů na stávajících komunikacích,

•

návrh ploch pro dopravu v klidu,

•

návrh dopravní obsluhy území.

b) K hodnocení stávajícího dopravního stavu
•

např. po zavedení některých návrhů a opatření.

Druhy průzkumů podle zjišťované charakteristiky dopravy:

29

A. Průzkum intenzity
•

Uskutečňuje se pro zjištění počtu vozidel nebo osob, které projedou nebo
projdou daným profilem komunikace za časovou jednotku.

B. Směrový průzkum
•

Zjišťuje počet vozidel individuální a hromadné dopravy nebo osob, které
projedou nebo projdou mezi jednotlivými zdroji nebo cíli za časovou
jednotku, tj. zjišťuje se, odkud a kam cesty míří.

C. Průzkum rychlosti
•

Slouží ke zjištění pohybových charakteristik dopravních proudů vozidel
IAD, MHD, autobusové, železniční dopravy a pěších.

„Je

jisté,

že

žádný

spolehlivost, nemůže

být

dopravní
absolutně

průzkum

nemůže

objektivní

(není

mít
to

absolutní
prakticky

vypovídající
proveditelné).

Proto, abychom zajistili jejich potřebnou a standardní věrohodnost, musíme respektovat
jednak zásady objektivnosti sledování dopravy a určitou statickou spolehlivost sledovaných
dat.“ 29
Kočárková D., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství, skripta ČVUT Praha, 2009,
citováno [2019-05-14]
29
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Průzkumy mají být prováděny v průběhu pracovního týdne v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek.
V průběhu roku pak v měsíci březnu, dubnu, květnu, červnu, září nebo v říjnu a v období
mezi 5. hod ranní a 21. hod večerní. 30

Průzkum dopravy v klidu

3.1.1

Poptávka po parkovacích a odstavných plochách narůstá společně s počtem vlastněných
vozidel. Tím spíše v prostorách sídlišť a centrech měst kde nedochází k úměrnému rozvoji
odstavných ploch. Průzkum dopravy v klidu stanovuje maximální možnosti stávajícího stavu
ve sledovaném území, které je třeba si pro průzkum jednoznačně ohraničit. Dále je třeba
stanovit délku intervalu, po který se bude daný prostor prozkoumávat a celkovou dobu, po
kterou se bude průzkum provádět. 30
Předmětem měření je: 30
•

počet parkujících vozidel na sledovaném území,

•

délka doby parkování,

•

účel parkování,

•

zdroj a cíl cesty.

Z naměřených dat poté zjistíme: 30
•

časový průběh parkování,

•

obsazenost parkovacích stání,

•

průměrnou dobu parkování,

•

počet parkujících za určitý časový úsek,

•

obratovost vozidel (využívání parkovacích stání),

•

počet nelegálně odstavených vozidel.

3.1.2

Průzkum rychlosti vozidel

„Počet a závažnost dopravních nehod se zvyšující se rychlostí vzrůstá. Čím větší je procento
řidičů, kteří překračují nejvyšší dovolenou rychlost, tím větší je četnost dopravních nehod.
Nepřiměřená rychlost jízdy je příčinou nejméně 40 % všech smrtelných nehod a významným
faktorem přispívá ke vzniku prakticky všech nehod v silničním provozu. Rychlost vozidla při
nárazu výrazně ovlivňuje závažnost poranění osob.“ 31

Žďárecká E., Jirava P., Karlický P.: Dopravní průzkumy a prognózy, skripta ČVUT Praha, 1980,
citováno [2019-05-14]
31 Havránek P., Lipl M., Simonová E., Striegler R., Frič J.: Metodika stanovení délky a rozsahu
průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních
prostředků, Centrum dopravního výzkumu, Brno, 2014, citováno [2019-05-14]
30

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 23 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

„Pro zjištění rychlosti se využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace
o všech vozidlech projíždějících daným profilem (v obou směrech). Měření se provádí
tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna.“ 31
Druhy měření rychlosti: 31
•

okamžité,

•

úsekové.

Sledované veličiny: 31
•

počet vozidel [-],

•

rychlost V85 [km/h],

•

průměrná rychlost [km/h],

•

míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti [%],

•

rozložení rychlostí dle kategorií [km/h].

3.2

Vlastní provedený průzkum dopravy v klidu

Předmětem tohoto průzkumu je zjištění stavu dopravy v klidu ve vybraném území. Klíčovým
bodem je potvrzení podezření na nelegální parkování a zjištění v jaké míře k němu dochází.
Dalším důležitým bodem je zmapování odstavování vozidel v šikmých stáních přímo před
vchodem do budovy ZŠ v ulici U Školy.

3.2.1

Provedení průzkumu

Dopravní průzkum byl uskutečněn ve čtvrtek 14.3.2019 v celkovém trvání 13 hodin, a to od
7:00 do 20:00. V průběhu dne bylo zataženo a odpoledne kolem 17:00 začalo pršet.
Zkoumaná silniční síť o délce přibližně 550 m se nachází v ulici U Školy a části ulice
Jeronýmova, viz obrázek 25. Vzhledem k délce a podobnému charakteru využívání
parkovacích stání v obou ulicích, jsou sloučeny a řešeny jako jeden úsek. Soukromá
parkoviště do tohoto průzkumu nebyla zahrnuta.

Havránek P., Lipl M., Simonová E., Striegler R., Frič J.: Metodika stanovení délky a rozsahu
průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních
prostředků, Centrum dopravního výzkumu, Brno, 2014, citováno [2019-05-14]
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Obrázek 25: Schéma průzkumu dopravy v klidu 32

Vzhledem k malé rozloze území určeného pro průzkum bylo možné využít pouze jednoho
sčítače. V odpoledních hodinách doba záznamu překračovala 45 minut, a tak byl pro zápis
zaparkovaných vozidel v území zvolen interval 60 minut. Jednalo se o průzkum dopravy
v klidu prováděný pozorováním a zapisováním celé RZ vozidel bez spolupráce účastníka
dopravy.
Naměřená data byla následně použita pro zjištění:
•

průměrné délky stání,

•

obsazenosti v závislosti na denní době

•

využívání parkovacích míst – obratovost,

•

počtu nelegálně odstavených vozidel.

3.2.2

Výsledky průzkumu

3.2.2.1 Délka parkování vozidel v celé oblasti
Z grafu 2 vyplývá, že nejčastěji byla vozidla zaparkována krátkodobě, a to v délce do jedné
hodiny. Těchto 261 krátkodobě parkujících vozidel činí 55,8 % z celkového počtu

Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-04-08], upraveno autorem [2019-05-19]
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468 parkování. Naopak nejmenší počet připadá na délku 12 hodin (0,2 %). Tu v době
průzkumu využilo pouze jediné vozidlo.
Graf 3 nabízí pohled na procentuální rozložení délek parkování v celé oblasti.

POČET PARKUJÍCÍCH VOZIDEL
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Graf 2: Délky parkování 33

Délka stání parkujících vozidel v %
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Graf 3: Délky parkování v procentech 34

Krátkodobé parkování v této oblasti můžeme vysvětlit např. častým odvážením nebo
vyzvedáváním dětí a příjezdem učitelů či trenérů u škol a sportovišť.
Vysoký počet krátkodobého parkování je zkreslen nedostatečnou dobou průzkumu dopravy
v klidu. To se týká vozidel opouštějících zkoumanou oblast hodinu po začátku průzkumu
nebo hodinu před jeho koncem. Rezidenti, kteří v oblasti parkovali přes noc a odcestovali po
33
34

Graf autor, vytvořeno [2019-05-15]
Graf autor, vytvořeno [2019-05-15]
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8 hodině ranní, byli započítáni jako odstavení vozidla na jednu hodinu (tj. od začátku
průzkumu v 7 hodin). Stejný problém nastává u vozidel zaparkovaných mezi šestou až
sedmou hodinou večerní (předposlední sledovaný interval). Všechna tato odstavená vozidla
byla v průzkumu započítána s délkou parkování na jednu hodinu (tj. do konce průzkumu ve
20 hodin).

3.2.2.2 Obsazenost parkovacích míst
Na základě dopravního průzkumu bylo zjištěno, že k přesycení nabízených kapacit
parkovacích stání dochází od 8 hodiny ranní v následujícím průběhu celého dne. Stávající
nabídka parkovacích stání v řešené oblasti je 70 míst (viz. tabulka 1, kapitola 2.5).
Graf 4 zachycuje počet vozidel odstavených ve sledovaném území v hodinových intervalech.
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Graf 4: Obsazenost sledovaného území v hodinových intervalech 35

Volná stání nebo počet vozidel překračujících kapacitu stání v řešené oblasti je vyobrazen
v tabulce 3. Kladné hodnoty udávají množství volných stání, záporné hodnoty naopak počet
odstavených vozidel nad rámec stávající nabídky. Tato obsazenost je v tabulce vyjádřená
také v procentech. Pro zpřehlednění zde byla procentuální nasycenost kapacit barevně
rozlišena. Stanovené intervaly a barvy uvádí tabulka 2.

35
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Intervaly obsazenosti
0% - 100%
101% - 120%
121% - 140%
141% - 170%
Tabulka 2: Intervaly obsazených kapacit 36

Obsazenost parkovacích stání
Interval [h]
Obsazenost
[%]
7:00 - 8:00
27
61%
8:00 - 9:00
-11
116%
9:00 - 10:00
-22
131%
10:00 - 11:00
-21
130%
11:00 - 12:00
-22
131%
12:00 - 13:00
-16
123%
13:00 - 14:00
-18
126%
14:00 - 15:00
-19
127%
15:00 - 16:00
-32
146%
16:00 - 17:00
-49
170%
17:00 - 18:00
-40
157%
18:00 - 19:00
-36
151%
19:00 - 20:00
-25
136%
Tabulka 3: Obsazenost sledovaného území

37

3.2.2.3 Využívání parkovacích míst – obratovost
Z celkového počtu 428 vozidel, která v průběhu 13 hodin parkovala ve sledovaném
území, zaparkovalo 35 řidičů svůj vůz dvakrát, jeden řidič třikrát a jeden dokonce čtyřikrát.
Graf 5 znázorňuje procentuální rozložení opakovaného parkování.

36
37

Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-15]
Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-15]

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 28 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

Opakované parkování v průběhu
sledovaného časového období

8,2%

0,2%
0,2%

Parkoval 1x
Parkoval 2x
Parkoval 3x
Parkoval 4x

91,4%

Graf 5: Opakované parkování v řešeném prostoru 38

Počet vozidel, která přijela za účelem parkování, můžeme vidět v grafu 6 v hodinových
intervalech. Jsou uvedena až od osmé hodiny ranní, což je druhý sledovaný interval. Vozidla
zaznamenaná po sedmé hodině (první interval) nemají charakter právě přicestovaných
vozidel, ale spíše vozidel parkujících zde od předešlé noci. Z tohoto důvodu nejsou v tomto
grafu zahrnuta.
Vozidla, která z dané oblasti odcestovala v průběhu sledovaných intervalů, jsou analyzována
stejným způsobem. Znovu jsou uváděna až od osmé hodiny ranní. Výsledné hodnoty jsou
také zaneseny v grafu 6.
Nejvíce vozidel dorazilo do oblasti mezi čtvrtou až pátou hodinou odpolední v počtu
64 vozidel. Následující interval mezi pátou až šestou hodinou odpolední byl naopak
nejsilnější v hodnotách odjezdů vozidel, v počtu 66. Příčinou může být vyzvedávání dětí ze
škol či odvoz na tréninky.

38
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Příjezdy a odjezdy vozidel v průběhu
průzkumu
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Graf 6: Počet vozidel, která přijela nebo odjela z oblasti v průběhu sledovaných intervalů

39

3.2.2.4 Nelegálně odstavená vozidla
Přesycení stávající kapacity parkovacích míst vede k nelegálnímu parkování. To je v řešené
oblasti častým jevem. Zpozorovány byly čtyři typy nelegálního parkování, a to na chodnících,
křižovatkách, zákazech zastavení a vjezdech. Celkem bylo za dobu průzkumu napočítáno
140 nelegálně parkujících vozidel (tabulka 4). To je 30 % z celkového počtu
468 zaparkovaných vozidel. Nejčastěji vyskytujícím se typem bylo stání na chodníku, celkem
69 vozidel. Druhým typem s podobným počtem zastoupení je stání na zákazu zastavení,
celkem 65 vozidel. Příčinou může být poloha těchto míst v blízkosti škol a sportovních
areálů.
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Z časového hlediska se nejvíce jedná o odstavení na jednu či dvě hodiny. Tento časový
přehled uvádí graf 7.
Nelegální parkování
druh
počet
Chodník
69
Zákaz zastavení
65
Vjezd
4
Křižovatka
2
Tabulka 4: Nelegální parkování v řešené oblasti
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Graf 7: Časový interval jednotlivých typů nelegálního parkování
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3.2.2.5 Šikmá stání před vchodem do budovy ZŠ v ulici
U Školy
Místo před vchodem do hlavní budovy ZŠ v ulici U Školy dle 13 hodinového průzkumu
dopravy v klidu využilo 61 vozidel. To činí 13 % z celkového počtu 468 zaparkovaných
vozidel.
Dle grafu 8 je zde nejvyužívanější parkování do 1 hodiny, v počtu 28 vozidel. Tato hodnota
se blíží k 50 % a vypovídá o tom, že vozidla se v tomto místě často střídají.
Graf 9 zobrazuje obsazenost tohoto prostoru v hodinových intervalech.

Délka parkování pouze na šikmých stání před
hlavní budovou ZŠ v ulici U Školy
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Graf 8: Délka parkování pouze na šikmých stání před hlavní budovou ZŠ v ulici U Školy 42
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Obsazenost pouze šikmých stání před hlavní
budovou ZŠ v ulici U Školy
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Graf 9: Obsazenost pouze šikmých stání před hlavní budovou ZŠ v ulici U Školy 43

3.3

Vlastní

provedený

bodový

průzkum

rychlosti vozidel
Předmětem tohoto průzkumu je prokázání podezření na překračování povolené rychlosti na
frekventovaných přechodech pro chodce. Hlavní sledované hodnoty jsou rychlosti nad
50 km/h a nad 30 km/h.

3.3.1

Provedení průzkumu

Průzkum profilových rychlostí byl proveden za pomoci laserového radaru Riegel, který byl po
celou dobu průzkumu obsluhován pověřenou osobou. Ta zaměřením laseru na RZ vozidla
zjišťovala jednotlivé rychlosti přijíždějících vozidel.
Průzkum se uskutečnil v blízkosti dvou frekventovaných přechodů pro chodce (obr. 26),
u kterých dochází k nepřiměřeným rychlostem projíždějících vozidel. U přechodu v ulici
28. října

43

proběhla dvě měření (pro oba směry

přijíždějících

vozidel)

ve

dnech
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12.3.2019 a 13.3.2019 v čase 7:00 – 11:00, tedy v délce trvání 2 x 4 hodin. U přechodu
v ulici Jeronýmova byla provedena též dvě měření ve dnech 12.3.2019 a 13.3.2019 v čase
13:00 – 17:00, tedy v délce trvání 2 x 4 hodiny.

Obrázek 26: Vybraná místa pro profilový průzkum rychlostí vozidel

44

Osoba zaměřující rychlosti vozidel zaujala místo vždy cca 20 m za přechodem od
sledovaného směru a zaměřovala přijíždějící vozidla ve vzdálenosti 30 – 50 metrů, tedy
zhruba 10 – 30 metrů před přechodem pro chodce. Měření probíhalo ze zaparkovaného
vozidla. Tím pádem nebyl radar rozpoznán a měření z tohoto hlediska nebylo ovlivněno.
V průběhu měření se občas vyskytl problém se zamezením výhledu zaparkovaným vozidlem
před vozidlo, z kterého bylo prováděno měření. To však bylo vyřešeno prosbou
o přeparkování, na kterou všichni řidiči kladně zareagovali.

3.3.2

Výsledky průzkumu

Z naměřených dat ze čtyř sledovaných směrů byl posléze vyhodnocen kvantil V85. Kvantil
85 % znamená, že 85 % naměřených hodnot je nižších nebo rovných této hodnotě. Pokud je
hodnota V85 větší než maximální dovolená rychlost, tak je nutné navrhnout taková opatření,
která povedou ke snížení rychlosti.

Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-04-08], upraveno autorem [2019-05-17]
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Dále byl zjištěn podíl překračování rychlosti, jehož hodnota udávala procento vozidel
překračujících v daném směru maximální povolenou rychlost.

3.3.2.1 Ulice 28. října – směr vozidel přijíždějících od
východu
•

Maximální povolená rychlost - 50 km/h

•

Kvantil V85 – 45 km/h

•

Podíl překračování rychlosti – 4 %

•

Maximální naměřená rychlost – 64 km/h

Podrobná data k tomuto směru nalezneme v grafu 10 a 11.

3.3.2.2 Ulice 28. října – směr vozidel přijíždějících od
západu
•

Maximální povolená rychlost - 50 km/h

•

Kvantil V85 – 43 km/h

•

Podíl překračování rychlosti – 3 %

•

Maximální naměřená rychlost – 58 km/h

Podrobná data k tomuto směru nalezneme v grafu 12 a 13.

3.3.2.3 Ulice Jeronýmova – směr vozidel přijíždějících od
východu
•

Maximální povolená rychlost - 30 km/h

•

Kvantil V85 – 43 km/h

•

Podíl překračování rychlosti – 73 %

•

Maximální naměřená rychlost – 58 km/h

Podrobná data k tomuto směru nalezneme v grafu 14 a 15.

3.3.2.4 Ulice Jeronýmova – směr vozidel přijíždějících od
západu
•

Maximální povolená rychlost - 30 km/h

•

Kvantil V85 – 42 km/h

•

Podíl překračování rychlosti – 64 %

•

Maximální naměřená rychlost – 58 km/h

Podrobná data k tomuto směru nalezneme v grafu 16 a 17.
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Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici
28. října, směr příjezdu od východu
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Graf 10: Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici 28. října, směr příjezdu od východu 45

Vývoj průměrné rychlosti v hodinových
intervalech v ulici 28. října, směr příjezdu od
východu
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Graf 11: Vývoj průměrné rychlosti v hodinových intervalech v ulici 28. října, směr příjezdu od východu
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Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici
28. října, směr příjezdu od západu
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Graf 12: Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici 28. října, směr příjezdu od západu 47
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Graf 13: Vývoj průměrné rychlosti v hodinových intervalech v ulici 28. října, směr příjezdu od západu
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Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici
Jeronýmova, směr příjezdu od východu
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Graf 14: Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici Jeronýmova, směr příjezdu od východu
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Graf 15: Vývoj průměrné rychlosti v hodinových intervalech v ulici Jeronýmova, směr příjezdu od východu
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Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici
Jeronýmova, směr příjezdu od západu
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Graf 16: Počet vozidel v závislosti na rychlosti v ulici Jeronýmova, směr příjezdu od západu 51
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Graf 17: Vývoj průměrné rychlosti v hodinových intervalech v ulici Jeronýmova, směr příjezdu od západu
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4 Vlastní navržená řešení
Všechna navržená řešení byla vypracována dle českých technických norem a technických
podmínek vypsaných níže.
•

ČSN 73 6056

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

•

ČSN 73 6110

Projektování místních komunikací

•

ČSN 73 6102

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

•

TP 65

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

•

TP 85

Zpomalovací prahy

•

TP 132

Zásady

návrhu

dopravního

zklidňování

na

místních

komunikacích
•

TP 133

Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních

komunikacích
•

TP 171

Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků

pozemních komunikací
Při realizaci nového návrhu byl brán zřetel na zvýšení bezpečnosti provozu, především na
bezpečnost chodců. Výsledky profilového průzkumu rychlosti vozidel prokázaly, že na
řešeném přechodu pro chodce v ulici Jeronýmova je potřeba vybudovat zklidňující prvky,
které povedou ke snížení rychlosti vozidel. Naopak v ulici 28. října kvantil V85 sice nepřekročil
maximální povolenou rychlost, ale i přesto zde docházelo k vážným dopravním excesům
jako například rychlosti projíždějících vozidel až 64 km/h. S přihlédnutím k tomu, že přechod
je využíván především dětmi okolo 6 let věku bylo vyhodnoceno, že je zde také potřeba
navrhnout prvky, které povedou k regulaci rychlosti.
„Princip regulace rychlosti tkví v tom, že cíleně navazujeme a regulujeme pocit dané
rychlosti. Neboť řidič nevnímá svou rychlost jako číselnou hodnotu, ale vyhodnocuje
ji pomocí optických, kinetických a akustických impulsů.“

53

Prostor u dvou kritických přechodů pro chodce v ulicích 28. října a Jeronýmova je navržen ve
třech variantách pro každý z nich. Vzhledem k větší koncentraci chodců, zejména dětí, je ve
všech navrhovaných variantách omezena rychlost u kritických přechodů na 30 km/h.
V celém řešeném území je dodržena nejmenší šířka jednopruhového jízdního pásu 3,00 m.
Tím je zajištěn průjezd vozidel hasičských záchranných sborů.
Ing. Zuzana Čarská,
citováno [2019-05-19]
53
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Délka signálního pásu v prodloužené ose přechodu splňuje ve většině případů minimální
délku 1,50 metrů. Výjimku tvoří pouze střední dělící ostrůvky šířky 2,00 m. V nich je signální
pás délky 1,20 m.
Výška obruby mezi varovným pásem a jízdním pruhem je navržena do 0,02 m nad
vozovkou.
Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky od vnějšího okraje vozovky je
stanovena na 0,30 m.

4.1

Zklidnění dopravy v ulici 28. října
První varianta

4.1.1

Podrobné výkresy k této variantě se nachází v přílohách:
•

B1.2 – Situace 2

•

B2.2 – Dopravní značení 2

Pro přehlednější představení následujícího popisu je zde obrázek 27 se základním
vyobrazením návrhu.

Obrázek 27: První varianta zklidnění dopravy v ulici 28. října 54

První variantou zklidnění této části komunikace je zvýšená plocha celého křižovatkového
úseku společně s prostorem před II. budovou ZŠ v ulici U Školy. V místě hlavního řešeného
přechodu pro chodce byl navíc zřízen střední dělící pás pro větší ochranu chodců. Díky

54

Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]
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střednímu dělícímu pásu došlo k vyosení jízdních pruhů, a vznikl tak další zklidňující prvek
v podobě šikany.
Zvýšená plocha jízdních pruhů v délce 50 m je od pruhů pro chodce oddělena obrubníkem
s výškovým rozdílem 0,02 m. Pro zajištění bezpečí chodců a zamezení najetí vozidel do
vyčkávacího prostoru přechodů bylo podél severní strany komunikace zřízeno zábradlí. To
přerušují dva přechody a jeden vjezd k soukromému pozemku. V prostoru před vchodem do
budovy školy je aktuálně umístěno nevyhovující zábradlí, které je nutno nahradit vhodnějším
typem. Je nezbytné, aby zábradlí bylo vykonstruováno tak, aby na jeho vrchní části nemohli
žáci sedět, a dále zvolit typ se svislou, nebo plnou výplní k zamezení podlézání. Tím
se zamezí zbytečnému ohrožování všech účastníků provozu. Možný typ zábradlí je na
obrázku 28. V prostoru před vchodem do budovy školy jsou umístěny lavičky pro uspokojení
potřeb žáků.

Obrázek 28: Vhodné zábradlí 55

Na jižní straně pruhu pro chodce je zvýšení bezpečnosti v blízkosti vyčkávacího prostoru
zajištěno zeleným pásem s šířkou 1,00 m.
Střední dělící ostrůvek je široký 2,00 m, dlouhý 8,00 m s náběhy na obou stranách v délce
10,00 m. Náběhy jsou doplněny VDZ „V13a – Šikmé rovnoběžné čáry“. Okraje středního
dělícího ostrůvku jsou lemovány obrubníkem s výškovým rozdílem 0,20 m a obsahují SDZ
„C04a – Přikázaný směr objíždění vpravo“. Tyto skutečnosti a umístění přechodu na zvýšené
ploše zvyšují míru bezpečnosti chodců a současně tvoří bezbariérový přechod pro osoby
s omezenou schopností pohybu.
Vzor zábradlí, dostupný na:
https://www.wisniowski.pl/cz/ [2019-05-19]
55
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Šířka komunikace 6,50 m před náběhy k ostrůvku umožňuje šířku jednoho jízdního pruhu
3,25 m. Tato šířka se v úseku s ostrůvkem zužuje na 3,00 m.
Před ukončením zvýšené plochy v ulici U Školy je umístěn přechod pro chodce vzdálený od
nájezdové rampy 1,00 m. Na západním konci zvýšené plochy je navržen přechod pro chodce
vzdálený od rampy 1,75 m. Před východním začátkem zvýšené plochy se nachází odbočka
do slepé komunikace. V tomto úseku je navrženo místo pro přecházení zrealizované VDZ
„V07b – Místo pro přecházení“ a varovnými pásy v šířce 3,00 m. Za tímto místem pro
přecházení, směrem před budovu školy docházelo k nelegálnímu parkování vozidel na
chodníku. Tomu v novém navržení brání plocha zeleně o šířce 1,50 m a délce 4,00 m.
Přechody

pro

chodce

nenacházející

se

v místě

křižovatky

jsou

osazena

SDZ

„IP06 – Přechod pro chodce“.
Sklon nájezdových ramp je 1:10, v délce 1,00 m. Výška zvýšené plochy je tedy rovna
0,10 m.
Vozidla přijíždějící k tomuto úseku od východu jsou upozorněna SDZ „A07b – Pozor
zpomalovací práh“ 24 m před začátkem zvýšené plochy. U rampy se pak nachází SDZ
„A12 – Děti“ společně s „E12 – Text“ a „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“ stanovující
maximální dovolenou rychlost na 30 km/h. Tyto značky jsou umístěny v poli ze žluté
fluorescenční retroreflexní fólie pro lepší viditelnost ve tmě.
Od západní strany se nachází SDZ „A07b – Pozor, zpomalovací práh“ a „B20a – Nejvyšší
povolená rychlost“, omezující maximální rychlost na 30 km/h, 14,00 m před začátkem
zvýšené plochy. U rampy pak narazíme na „A12 - Děti“ společně s „E12 - Text“
a „IP02 – Zpomalovací práh“ znovu na poli ze žluté fluorescenční retroreflexní fólie.
Vzhledem k následné křižovatce s ulicí U Školy je bezprostředně za ní znovu umístěno SDZ
„B20a - Nejvyšší povolená rychlost“. To ukončuje SDZ „B20b – Konec nejvyšší povolené
rychlosti“ ihned za koncem zvýšené plochy.
Prvky zklidnění dopravy jsou navrženy opakovaně s rostoucí razancí.

4.1.2

Druhá varianta

Podrobné výkresy k této variantě se nachází v přílohách:
•

C1.1 – Situace – ulice 28. října – Varianta 2

•

C2.1 – Dopravní značení – ulice 28. října – Varianta 2
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Pro přehlednější představení následujícího popisu je zde obrázek 29 se základním
vyobrazením návrhu.

Obrázek 29: Druhá varianta zklidnění dopravy v ulici 28. října 56

Druhá varianta reguluje dopravu u řešeného přechodu v ulici 28. října především dlouhým
prahem s integrovaným přechodem pro chodce. Ten doplňuje psychologický prvek
zklidňovaní v podobě předsazené SDZ „A07b – Pozor, zpomalovací práh“.
Zvýšená plocha prahu je dlouhá 6,00 m. Tato délka byla zvolena na základě rozvoru kol
projížděného autobusu MHD. V délce zvýšené plochy je po obou stranách mezi prahem
a obrubníkem veden liniový žlab široký 0,20 m (obr. 30) pro zajištění odtoku vody.

Obrázek 30: Liniový žlab 57

Díky integrovanému přechodu pro chodce v dlouhém prahu a výšce obruby nejvíce 0,02 m
je umožněn bezbariérový přechod pro OOSP. K zabránění vjezdu vozidel do vyčkávacího

Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]
Vzor liniového žlabu, dostupný na:
http://www.aco.cz/cs/produkty/liniove-zlaby/aco-multiline/ [2019-05-19]
56
57
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prostoru je na severní straně komunikace navrženo zábradlí. To se na tomto místě nachází
i v současném stavu. Bohužel jeho provedení není akceptovatelné, neboť umožňuje sezení
žáků, kteří tak ohrožují všechny účastníky provozu. Je potřeba jej nahradit novým (obr. 28).
Stejný problém je řešen v předešlé kapitole 4.1.1. Pro uspokojení potřeb žáků jsou před
vchodem do školy umístěny lavičky.
Na jižní straně komunikace je před dlouhým prahem umístěn zelený pás v šířce 1,00 m. Ten
slouží na této straně k ochraně chodců ve vyčkávacím prostoru.
Sklon nájezdových ramp je 1:20, v délce 2,00 m. Výška zvýšené plochy je tedy rovna
0,10 m. Sklon byl zvolen pro lepší průjezd vozidel MHD.
Upozornění řidičů na práh je provedeno v obou směrech cca 40 m před jeho začátkem za
pomoci SDZ „A07b – Pozor, zpomalovací práh“. V úseku se zpomalovacím prahem
je omezena rychlost na 30 km/h. Toto omezení udává SDZ „B20a – Nejvyšší povolená
rychlost“ umístěná 17,00 m před prahem na východ a 28,00 m před prahem na západ.

4.1.3

Třetí varianta

Podrobné výkresy k této variantě se nachází v přílohách:
•

D1.1 – Situace – ulice 28. října – Varianta 3

•

D2.1 – Dopravní značení – ulice 28. října – Varianta 3

Pro přehlednější představení následujícího popisu je zde obrázek 31 se základním
vyobrazením návrhu.

Obrázek 31: Třetí varianta zklidnění dopravy v ulici 28. října 58

58

Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]
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Třetí varianta nabízí přechod pro chodce umístěný na širokém zpomalovacím prahu
a chráněném dělícím ostrůvku. Díky dělícímu ostrůvku došlo k vyosení jízdních pruhů,
a vznikl tak další zklidňující prvek v podobě šikany.
Zvýšená plocha prahu je dlouhá 6,00 m. Tato délka byla zvolena na základě rozvoru kol
projížděného autobusu MHD. V délce zvýšené plochy je po obou stranách mezi prahem
a obrubníkem veden liniový žlab široký 0,20 m (obr. 30) pro zajištění odtoku vody. Výškový
rozdíl obrubníku nad prahem je 0,02 m. K zabránění vjezdu vozidel do vyčkávacího prostoru
je u nájezdových ramp zřízeno zábradlí. To musí splňovat požadavky uvedené v kapitole
4.1.1.
Střední dělící ostrůvek je široký 2,00 m, dlouhý 10,00 m s náběhy na obou stranách v délce
10,00 m. Náběhy jsou doplněny VDZ „V13a – Šikmé rovnoběžné čáry“. Šířka komunikace
před fyzickými prvky zklidnění komunikace je 6,50 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy
3,25 m. V úseku středního dělícího ostrůvku je jízdní pruh zúžen na 3,00 m plus 2 x 0,20 m
liniový žlab.
Střední část ostrůvku dlouhá 4,00 m slouží pro přechod chodců. V této části je výškový rozdíl
ostrůvku nad prahem 0,02 m. Okraje středního dělícího ostrůvku jsou lemovány obrubníkem
s výškovým rozdílem 0,20 m od zpomalovacího prahu. Na těchto okrajích se nachází SDZ
„C04a – Přikázaný směr objíždění vpravo“. Tyto skutečnosti a umístění přechodu na zvýšené
ploše zvyšují míru bezpečnosti chodců a současně tvoří bezbariérový přechod pro OOSP.
Sklon nájezdových ramp je 1:10, v délce 1,00 m. Výška zvýšené plochy je tedy rovna
0,10 m.
Z důvodu umístění liniových žlabů podél širokého prahu je potřeba navrhnout větší šířku
vyosení jízdních pruhů. Vlivem toho nastane problém s umístěním sloupu elektrického
vedení a veřejného osvětlení, které zasáhnou do jízdního pruhu. Je tedy nutno tyto sloupy
přemístit na prostor chodníku.

4.1.4

Výběr vyhovující varianty zklidnění dopravy

v oblasti řešeného přechodu v ulici 28. října
Po zjištění skutečnosti, že v řešeném úseku projíždějí vozidla MHD, byl kladen důraz na to,
aby zklidňující prvky narušovaly komfort těchto vozidel co možná nejméně. Z toho důvodu
byly vyloučeny krátké zpomalovací prahy.
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Dlouhý zpomalovací práh s integrovaným přechodem přizpůsobený délkou zvýšené plochy
a sklonem ramp pro průjezd autobusu MHD je v rámci možností dobrou volbou, avšak
nevytváří dostatečné zvýšení bezpečnosti pro přechod chodců.
Přechod pro chodce umístěný na širokém zpomalovacím prahu a chráněný dělícím
ostrůvkem je vhodnější variantou. Nicméně je zde problém s přesunem sloupu elektrického
vedení a sloupu veřejného osvětlení. Tím se dostáváme k první variantě se zvýšenou
plochou a středním dělícím ostrůvkem v místě řešeného přechodu pro chodce. Ta se jeví
jako nejvhodnější, neboť zklidňuje nejen přechod před vstupem do školy, ale také celou
křižovatku ulic 28. října x U Školy. V této křižovatce se nacházejí další dva přechody pro
chodce,

využívané

především

dětmi.

Navíc

díky

délce

zvýšené

plochy

vytváří

nejkomfortnější variantu pro projíždění vozidel MHD.

4.2

Ulice U školy

Podrobné výkresy ulice U Školy se nacházejí v přílohách:
•

B1.1 – Situace 1

•

B2.1 – Dopravní značení 1

V nově navrženém stavu zůstal zachován jednosměrný provoz od ulice 28. října. Na základě
výběru v předchozí kapitole je na začátku ulice ukončena zvýšená plocha nájezdovou
rampou o sklonu 1:10 a délce 1,00 m.
Šířka jízdního pruhu je na začátku komunikace 4,00 m. V následujících 25 – ti metrech
se pozvolna zužuje na šířku 3,25 m. Ta je zachována až do konce této ulice. Důvodem
je zachování vzrostlé zeleně.
Podél celé východní strany ulice je navržen parkovací záliv, který je přerušen vjezdem na
soukromý pozemek a přechodem pro chodce. Vytváří nově 15 podélných stání.
Západní strana v úvodním pozvolném zúžení komunikace nabízí parkovací záliv pro jedno
vozidlo. Následuje pruh pro chodce, oddělený od komunikace zeleným pásem. Před hlavní
budovou ZŠ v ulici U Školy došlo k zamezení vjezdu vozidel přímo před vchod do budovy
školy. Nově jsou zde navržena šikmá stání s příjezdem přímo z komunikace, pod úhlem 75°,
v celkovém počtu 13 stání. Tato stání přerušují původní zelený pás tak, aby nedošlo ke
kácení stromků. Díky nově navrženým šikmým stáním došlo také ke zrušení nevyhovujícího
zábradlí vedeného v celé délce zeleného pásu. Za šikmým stáním se ve vzdálenosti 1,50 m
nacházejí plochy zeleně s šířkou 1,50 m a různými délkami (7,00 – 12,00 m). Ty jsou zvoleny
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tak, aby mezery mezi nimi vytvářely přirozený průchod od šikmých stání. U zelených ploch
jsou navrženy lavičky, především pro potřeby žáků přilehlé školy.
V blízkosti vchodu do hlavní budovy školy je umístěn signální pás navádějící na nově
navržený přechod pro chodce v ulici U Školy. Ten je označen SDZ „A12 – Děti“ společně
s „IP06 – Přechod pro chodce„ vzdálené 8,50 m od přechodu a umístěné na poli ze žluté
fluorescenční retroreflexní fólii pro lepší viditelnost v noci. Pro zvýšení bezpečnosti byl před
tento přechod navržen krátký zpomalovací práh (obr. 32). Výška prahu je 0,05 m, délka
0,43 m a šířka přes jízdní pruh 2,93 m. Na práh upozorňuje SDZ „A07b – Pozor,
zpomalovací práh“ 21,50 m před jeho umístěním.

Obrázek 32: Krátký zpomalovací práh 59

Před vchodem do školní budovy byla navržena dvě šikmá parkovací stání pro vozidla
přepravující osobu těžce pohybově postiženou. Rozměry těchto stání splňují požadavky dle
ČSN 736056 a vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Ty uvádějí šířku stání nejméně 3,50 m, která
zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1,20 m.
SDZ v úvodu ulice upozorňující na zónu s dopravním omezením maximální rychlosti na
30 km/h zůstalo zachováno. Doplněno bylo dopravní značení týkající se parkovacích stání.
Jedná se o SDZ „IP11c – Parkoviště (podélné)“, „IP11b – Parkoviště (kolmé nebo šikmé)“,
„IP12 – Vyhrazené parkoviště“ a VDZ „V10a – Stání podélné“, „V10c – Stání šikmé“. Díky
nově navrženým šikmým stáním došlo k posunutí některého SDZ.

Vzor krátkého zpomalovacího prahu, dostupný na:
https://www.kovovynabytek.cz/zpomalovaci-prah-prubezny-30-km-h-barevny/p208B/ [2019-05-19]
59
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4.3

Ulice Jeronýmova

Podrobné výkresy ulice Jeronýmova se nacházejí v přílohách:
•

B1.3 – Situace 3

•

B2.3 – Dopravní značení 3

V prostoru před gymnáziem je nově navržen přechod pro chodce pro bezpečnější obsluhu
parkovacích stání na protější straně komunikace. Vyčkávací prostor chodců je u tohoto
přechodu chráněn zábradlím provedeným dle kapitoly 4.1.1 a pruhem se zelení. Nově jsou
také před gymnáziem navržena 3 parkovací stání v podobě K+R na omezenou dobu
parkování max. 10 min. Zabránění vjezdu na chodník a stání vozidel v prostoru před
vchodem do gymnázia zabezpečuje nově navržené zábradlí a zelený pás.
Podélné parkování před halou KORT je nahrazeno šikmým stáním pod úhlem 75°,
v celkovém počtu 9 míst, z toho jedno pro OOSP.
Na jižní straně komunikace, od gymnázia po vjezd na soukromé parkoviště u letního
stadionu, je navržen parkovací záliv. Ten je po každých čtyřech parkovacích stáních
přerušen plochou zeleně. Umožňuje odstavení celkem 20 vozidel, z toho 2 pro OOSP. Na
severní straně komunikace ulice Jeronýmova, u budovy základní školy je navržen podélný
parkovací záliv pro 3 vozidla v podobě K+R na omezenou dobu parkování 30 min.

Obrázek 33: Betonové šestihranné květináče 60

Nově je navržena kanalizace prostoru před vjezdem na soukromé parkoviště u letního
stadionu pomocí šestihranných betonových květináčů (obr. 33). Květináče omezují pohyb

Vzor šestihranného květináče, dostupný na:
http://www.parkove-lavicky.cz/venkovni-betonove-kvetinace-15.html [2019-05-19]
60
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vozidel po chodníku na nezbytně nutný, a to k obsluze vrat zásobování, vjezdu na parkoviště
a nově navrženým kolmým stáním v podobě K+R s omezenou dobou parkování 30 min
v celkovém počtu 4 míst. Vjezd na tuto plochu je umožněn přes snížený obrubník výšky
0,02 m.
Tři varianty přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí U Školy jsou popsány v následujících
kapitolách. Součástí je i výběr nejvhodnějšího typu.
Na východním konci řešeného území ulice Jeronýmova, před autobusovou zastávkou
“Aréna“ byl navržen přechod pro chodce. Původní místo pro přecházení je zde doplněno
VDZ „V07 – Přechod pro chodce“ a SZD „IP06 – Přechod pro chodce“ z důvodu
bezpečnějšího přechodu k autobusové zastávce.
V prostoru zmiňované autobusové zastávky se nachází odbočka k soukromému parkovišti
a vjezdu do parkovacího domu. Na této odbočce je navrženo místo pro přecházení
vyznačené VDZ „V07b – Místo pro přecházení“ a varovnými pásy.
Zóna s dopravním omezením vyznačená SDZ „IP25a – Zóna s dopravním omezením“, jejíž
obsahem jsou dopravní značky „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“ snižující maximální
povolenou rychlost na 30 km/h a výstražná značka „A12 – Děti“, byla v ulici Jeronýmova
zkrácena na délku 250 m z původních 480 m. Nová délka dopravního omezení začíná před
autobusovou zastávkou a končí 50 m za křižovatkou s ulicí U Školy. Společně s působením
dopravního omezení i v ulici U Školy zahrnuje úsek pohybu dětí od základní školy
k autobusové zastávce „Aréna“ a přilehlým sportovištím. Délka byla zkrácena z důvodu
upoutání pozornosti řidičů na nejrizikovější oblast s pohybem dětí ze základní školy.

4.3.1

Přechod v ulici Jeronýmova – první varianta

zklidnění dopravy
Podrobné výkresy k první variantě se nachází v přílohách:
•

B1.3 – Situace 3

•

B2.3 – Dopravní značení 3

Pro přehlednější představení následujícího popisu je zde obrázek 34 se základním
vyobrazením návrhu.
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Obrázek 34: První varianta zklidnění dopravy v ulici Jeronýmova 61

První varianta navrhuje přechod pro chodce umístěný na středním dělícím ostrůvku
v kombinaci se zpomalovacími polštáři. Díky dělícímu ostrůvku došlo k vyosení jízdních
pruhů, a vznikl tak další zklidňující prvek v podobě šikany.
Střední dělící ostrůvek je široký 2 m, dlouhý 8 m s náběhy na obou stranách v délce 10 m.
Náběhy jsou doplněny VDZ „V13a – Šikmé rovnoběžné čáry“. Šířka komunikace před
fyzickými prvky zklidnění je 6,50 m. Šířka jednoho jízdního pruhu je tedy 3,25 m. V úseku
středního dělícího ostrůvku je severní jízdní pruh zúžen na 3,00 m. Jízdní pruh na jižní
straně ostrůvku zůstal s šířkou 3,25 m z důvodu projetí vozidel pro svoz odpadu. Vyosení
jízdních pruhů je navrženo pro oba směry.
Přechod vedený přes střední dělící ostrůvek je široký 4 m a v místě varovných pásů
je navržen obrubník ve výšce 0,02 m nad povrchem vozovky. Okraje ostrůvku jsou lemovány
obrubníkem s výškovým rozdílem 0,20 m od povrchu vozovky. Na těchto okrajích se nachází
SDZ „C04a – Přikázaný směr objíždění vpravo“.
Příchod k vyčkávacímu prostoru chodců je na severní straně chráněn zábradlím a na jižní
straně zeleným pásem šířky 1,5 m. Zábradlí musí splňovat požadavky uvedené
v kapitole 4.1.1.
Zpomalovací polštáře jsou navrženy tak, aby byl možný nerušený průjezd vozidel MHD. Jsou
umístěny vždy na začátku středního dělícího ostrůvku, ve vzdálenosti 1,50 m od přechodu
pro chodce. Šířka polštářů je 1,70 m a délka 2,00 m. Sklon nájezdových ramp je 1:10 na

61
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délce 0,65 m, výška zvýšené plochy je tedy 0,07 m. Boční rampy jsou ve sklonu 1:5 na délce
0,35 m. Vzdálenost hran zpomalovacího polštáře od obrubníků je 0,60 m a 0,75 m.
Na zpomalovací práh upozorňuje výstražné SDZ „A07b – Pozor, zpomalovací práh“
umístěné cca 30 m před prahem pro oba směry.
Přechod pro chodce je doplněn SDZ „IP06 – přechod pro chodce“ v obou směrech příjezdu
vozidel.

Přechod v ulici Jeronýmova – druhá varianta

4.3.2

zklidnění dopravy
Podrobné výkresy k druhé variantě se nachází v přílohách:
•

C1.2 – Situace – ulice Jeronýmova – varianta 2

•

C2.2 – Dopravní značení – ulice Jeronýmova – varianta 2

Pro přehlednější představení následujícího popisu je zde obrázek 35 se základním
vyobrazením návrhu.

Obrázek 35: Druhá varianta zklidnění dopravy v ulici Jeronýmova

62

Druhá varianta navrhuje přechod pro chodce integrovaný v dlouhém zpomalovacím prahu.
Ten má délku zvýšené plochy 6,00 m a sklon nájezdových ramp 1:20 pro komfortnější
průjezd vozidel MHD.

62
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V délce zvýšené plochy je po obou stranách mezi prahem a obrubníkem veden liniový žlab
široký 0,20 m (obr. 30) pro zajištění odtoku vody.
Výškový rozdíl obrubníku nad prahem je 0,02 m. Umístění přechodu pro chodce na zvýšené
ploše vytváří bezbariérový přechod pro OOSP.
Na zpomalovací práh upozorňuje výstražné SDZ „A07b – Pozor, zpomalovací práh“
umístěné cca 30 m před prahem pro oba směry. V prostoru nájezdových ramp je navrženo
VDZ „V17 – Trojúhelníky“.
Přechod pro chodce je doplněn SDZ „IP06 – přechod pro chodce“ v obou směrech příjezdu
vozidel.

Přechod v ulici Jeronýmova – třetí varianta

4.3.3

zklidnění dopravy
Podrobné výkresy ke třetí variantě se nachází v přílohách:
•

D1.2 – Situace – ulice Jeronýmova – varianta 3

•

D2.2 – Dopravní značení – ulice Jeronýmova – varianta 3

Pro přehlednější představení následujícího popisu je zde obrázek 36 se základním
vyobrazením návrhu.

Obrázek 36: Třetí varianta zklidnění dopravy v ulici Jeronýmova

63

63

Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 53 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

Třetí varianta navrhuje integrovaný přechod na širokém zpomalovacím prahu
a chráněném dělícím ostrůvku. Díky dělícímu ostrůvku došlo k vyosení jízdních pruhů,
a vznikl tak další zklidňující prvek v podobě šikany.
Střední dělící ostrůvek je široký 2,00 m, dlouhý 10,00 m s náběhy na obou stranách
v délce 10,00 m. Náběhy jsou doplněny VDZ „V13a – Šikmé rovnoběžné čáry“. Šířka
komunikace před fyzickými prvky zklidnění komunikace je 6,50 m. Šířka jednoho jízdního
pruhu je tedy 3,25 m. V úseku středního dělícího ostrůvku je jízdní pruh zúžen na 3,00 m
plus 2 x 0,20 m liniový žlab.
Střední část ostrůvku dlouhá 4,00 m slouží pro přechod chodců. V této části je výškový
rozdíl ostrůvku nad prahem 0,02 m. Okraje středního dělícího ostrůvku jsou lemovány
obrubníkem s výškovým rozdílem 0,20 m od zpomalovacího prahu. Na těchto okrajích
se nachází SDZ „C04a – Přikázaný směr objíždění vpravo“. Tyto skutečnosti a umístění
přechodu na zvýšené ploše zvyšují míru bezpečnosti chodců a současně tvoří
bezbariérový přechod pro OOSP.
Zvýšená plocha prahu je dlouhá 6,00 m. Tato délka byla zvolena na základě rozvoru kol
projížděného autobusu MHD. V délce zvýšené plochy je po obou stranách mezi prahem
a obrubníkem veden liniový žlab široký 0,20 m (obr. 30) pro zajištění odtoku vody.
Výškový rozdíl obrubníku nad prahem je 0,02 m. K zabránění vjezdu vozidel do
vyčkávacího prostoru chodců je u nájezdových ramp, na severní straně, zřízeno zábradlí.
To musí splňovat požadavky uvedené v kapitole 4.1.1. Na jižní straně nájezdových ramp
je navržen pruh zeleně v šířce 1,00 m a osazení betonovými, šestihrannými květináči
(obr. 33).
Sklon nájezdových ramp je 1:10, v délce 1,00 m. Výška zvýšené plochy je tedy rovna
0,10 m.

4.3.4

Výběr vyhovující varianty zklidnění dopravy

v oblasti řešeného přechodu v ulici Jeronýmova
I v tomto případě byl při výběru vhodné varianty brán zřetel na projížděná vozidla MHD.
Druhá varianta s dlouhým prahem integrovaným s přechodem pro chodce se svými rozměry
snaží vyhovět průjezdu vozidel MHD, ale zpomalovací polštáře v první variantě jsou v tomto
směru účinnější.
Třetí varianta přechodu pro chodce umístěného na dlouhém zpomalovacím prahu,
chráněném středním dělícím ostrůvkem splňuje lépe zvýšení míry bezpečnosti chodců než
Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 54 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

druhá varianta, avšak stejně jako druhá varianta nenabízí tak komfortní průjezd vozidel MHD
jako zpomalovací polštáře. V tomto ohledu dělají sklony ramp ze třetí varianty ještě horší typ,
než je varianta druhá.
Dle předchozích tvrzení je z nabízených variant vyhodnocena jako nejvhodnější první
varianta se zpomalovacími polštáři. Ty mají minimální vliv na vozidla MHD a společně
se středním dělícím ostrůvkem vytvářejí dostatečnou míru účinnosti v oblasti zlepšení
bezpečí pro pohyb chodců.

4.4

Obalové křivky

Navržená řešení byla v kritických úsecích vybraných variant prověřena obalovými křivkami
na projetí vozidla pro odvoz odpadu. Výkres obalových křivek se nachází v příloze B3.1
a B3.2.
Informace o vozidle:
•

2 nápravy

•

šířka 2,50 m

•

délka 9,03 m

4.5

Porovnání

nově

navržených

stání

se

stávajícími
V tabulce 5 je vidět porovnání stávajícího stavu parkovacích míst s nově navrženým.
Z pohledu počtu parkovacích stání nový stav navyšuje kapacitu o 8 míst. Je však potřeba
upozornit i na další důležité body zlepšení v novém návrhu. Jde především o provedení
šikmých stání před vchodem do hlavní budovy základní školy. Nový stav zamezil průjezd
vozidel přímo před vchodem, a tak je zajištěn bezpečnější pohyb studentů v prostoru před
školou. Tento prostor je navíc doplněn o prvky dotvářející příjemnější prostředí pro studenty.
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druh
podélná
šikmá
kolmá
Celkem:

Stávající stav
52
16
2
70

NOVĚ NAVRŽENÝ STAV
52
22
4
78

Tabulka 5: Porovnání parkovacích stání 64

Nová stání jsou navržena tak, aby přispívala k bezpečnějšímu pohybu chodců. Prostor pro
pohyb chodců a prostor pro odstavení vozidel je nyní oddělen a jasně vymezen.
Díky přehledně ohraničeným parkovacím místům VDZ nebude docházet k nepřiměřeným
rozestupům, které omezují kapacitu již tak nedostatečného prostoru k odstavování vozidel.
Parkovací stání v podobě K+R před budovou gymnázia odstraní nelegální parkování na
chodníku a zákazu zastavení, které vedlo k nebezpečným situacím pro všechny účastníky
provozu.

64

Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-15]
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5 Závěr
Při analýze řešené oblasti ulic U Školy, 28. října a Jeronýmova byla zjištěna kritická místa
pro pohyb chodců. V daném prostoru je umístěno několik škol a sportovišť, což má za
následek zvýšený pohyb chodců, zejména dětí. Zvláště pro děti byla navržena taková
opatření, která povedou k jejich bezpečnějšímu pohybu, zejména při cestách do škol.
Profilový průzkum dopravy v klidu prokázal porušování maximálních povolených rychlostí
vozidel v místě frekventovaných přechodů. Pro ně byla navržena řešení s prvky zklidnění
dopravy pro zajištění větší bezpečnosti pohybu chodců. Vzhledem k tomu, že přechody jsou
umístěny na trasách MHD, byla opatření pro regulaci dopravy přizpůsobena vozidlům MHD.
Vybudování zklidňujících prvků nevede k úplnému zabránění nebezpečí, a tak je potřeba,
především školáky nižšího věku varovat před hrozícím nebezpečím na komunikacích. Při
analýze oblasti bylo totiž zjištěno, že 75 % střetů vozidla s chodcem bylo zaviněno právě
chodcem. Především z tohoto důvodu byly přechody pro chodce doplněny zábradlím, které
se bude podílet na lepším nasměrování přecházejících chodců a zabránění přecházení
mimo přechod. Použití zklidňujících prvků je však namístě i v případě neukázněnosti chodců.
Dále vede k větší pozornosti řidičů, a tak i k případnému předvídání vývoje nebezpečné
situace.
Prostor před vchodem do budov škol by měl sloužit výhradně studentům, proto byl vjezd
vozidel před hlavní budovu základní školy zamezen plochami se zelení, které dotváří celkový
charakter prostranství. Tímto návrhem bude zabráněno nebezpečnému pohybu vozidel
bezprostředně před vchodem do budovy školy.
Průzkum dopravy v klidu prokázal vysokou poptávku po parkovacích místech. Ta ve většině
dne překračuje nabízené možnosti, a dochází tak k nelegálnímu parkování na zákazech
zastavení, chodnících, vjezdech a křižovatkách. Nově navržená stání navyšují počet
parkovacích míst, avšak nepokrývají celou poptávku. Skutečnost, že se v řešeném území
nachází několik škol a mnoho sportovišť, přivádí do ulic mnoho vozidel parkujících na krátký
časový interval. Tento fakt prokázal i průzkum dopravy v klidu, kde bylo největší zastoupení
zaparkovaných vozidel v časovém intervalu právě do jedné hodiny. Pro možné uspokojení
potřeb dopravy v klidu byly u významných objektů navrženy parkovací plochy v podobě K+R
pro umožnění časté výměny odstavovaných vozidel.

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 57 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

6 Seznam použité literatury, obrázků, tabulek
a grafů
[1] Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-04-08], upraveno autorem [2019-04-09]
[2] Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-05-10], upraveno autorem [2019-05-11]
[3, 4, 5, 6] Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
[7, 8] Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
[9, 10] Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
[11] ČSN 736110, citováno [2019-05-02]
[12] Foto autor, pořízeno [2019-03-14]
[13, 14] Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
[15, 16, 17, 18] Foto autor, pořízeno [2019-03-12]
[19] Foto autor, pořízeno [2019-03-14]
[20, 21] Foto autor, pořízeno [2019-04-05]
[22, 23, 24, 25] Foto autor, pořízeno [2019-03-14]
[26] Jednotná dopravní vektorová mapa, dostupné na:
http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape [2019-05-12]
[27] Graf autor, vytvořeno [2019-05-13]
[28] Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-12]
[29] Kočárková D., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství, skripta ČVUT
Praha, 2009, citováno [2019-05-14]
[30] Žďárecká E., Jirava P., Karlický P.: Dopravní průzkumy a prognózy, skripta ČVUT
Praha, 1980, citováno [2019-05-14]

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 58 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

[31] Havránek P., Lipl M., Simonová E., Striegler R., Frič J.: Metodika stanovení délky
a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní
vynakládání finančních prostředků, Centrum dopravního výzkumu, Brno, 2014, citováno
[2019-05-14]
[32] Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-04-08], upraveno autorem [2019-05-19]
[33, 34, 35] Graf autor, vytvořeno [2019-05-15]
[36, 37] Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-15]
[38, 39] Graf autor, vytvořeno [2019-05-15]
[40] Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-15]
[41, 42, 43] Graf autor, vytvořeno [2019-05-15]
[44] Seznam mapy, dostupné na:
https://mapy.cz, získáno [2019-04-08], upraveno autorem [2019-05-17]
[45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52] Graf autor, vytvořeno [2019-05-17]
[53] Ing. Zuzana Čarská, Ph.D., předmět Zklidňování dopravy, ČVUT Fakulta dopravní,
citováno [2019-05-19]
[54] Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]
[55] Vzor zábradlí, dostupný na:
https://www.wisniowski.pl/cz/ [2019-05-19]
[56] Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]
[57] Vzor liniového žlabu, dostupný na:
http://www.aco.cz/cs/produkty/liniove-zlaby/aco-multiline/ [2019-05-19]
[58] Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]
[59] Vzor krátkého zpomalovacího prahu, dostupný na:
https://www.kovovynabytek.cz/zpomalovaci-prah-prubezny-30-km-h-barevny/p208B/

[2019-

05-19]
[60] Vzor šestihranného květináče, dostupný na:
Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 59 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

http://www.parkove-lavicky.cz/venkovni-betonove-kvetinace-15.html [2019-05-19]
[61, 62, 63] Návrh autora, vytvořeno [2019-04-20]
[64] Tabulka autor, vytvořeno [2019-05-15]

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 60 z 63

květen 2019

Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu
v ulici U Školy v Liberci

7 Seznam příloh
A

Přehledná situace

B1.1

Situace 1

B1.2

Situace 2

B1.3

Situace 3

B2.1

Dopravní značení 1

B2.2

Dopravní značení 2

B2.3

Dopravní značení 3

B3.1

Vlečné křivky 1

B3.2

Vlečné křivky 2

B4

Příčné řezy

C1.1

Situace – ulice 28. října – Varianta 2

C1.2

Situace – ulice Jeronýmova – Varianta 2

C2.1

Dopravní značení – ulice 28. října – Varianta 2

C2.2

Dopravní značení – ulice Jeronýmova – Variant 2

D1.1

Situace – ulice 28. října – Varianta 3

D1.2

Situace – ulice Jeronýmova – Varianta 3

D2.1

Dopravní značení – ulice 28. října – Varianta 3

D2.2

Dopravní značení – ulice Jeronýmova – Variant 3

Bc. Anna-Marie Ondřichová
Diplomová práce

Stránka 61 z 63

květen 2019

