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1. Identifikační údaje  

1.1 Stavba 
Název stavby:  „Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze“ 

Místo: Hlavní město Praha, městská část Praha 9  

Katastrální území: 730891 Libeň 

Stupeň zpracování: Studie  

1.2 Objednatel:  
 České vysoké učení technické v Praze  

Fakulta stavební  

Katedra silničních staveb  

Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6  

IČ: 68407700  

DIČ: CZ68407700 

1.3 Zhotovitel:  
 Tishkov Mykyta  

 tishkov.myk@gmail.com / mykyta.tishkov@cvut.cz 

2.  Podklady  

2.1 Vstupní podklady 

 Digitální mapa ve formátu DWG a PDF 

2.2 Seznam použitých webů  

 https://www.google.com  

 https://www.mapy.cz  

 http://www.pjpk.cz 

 https://nehody.cdv.cz/statistics.php 

 https://www.unmz.cz 

 https://dspace.cvut.cz 

 https://www.zakonyprolidi.cz 

 https://cs.wikipedia.org 
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 https://www.cdv.cz 

 https://www.cvut.cz 

 

2.3 Literatura  

 Normy: 

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6058  Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6102   Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

 

 Technické podmínky (TP): 

TP 218   Navrhování zón 30 

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních 

komunikacích 

TP 85    Zpomalovací prahy 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro 

provozní informace 

TP 179    Navrhování komunikací pro cyklisty 

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových 

prvků pozemních komunikací 

TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - 

všeobecná část, katalog, návrhová metoda 

 

 Zákony a vyhlášky:  

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 
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 Bakalářské práce: 

Josef Schreier Návrh variantního řešení rekonstrukce ulice ve 

strouhách v Praze 6 v režimu dopravně zklidněném 

 

 

2.4 Použity software  

 Microsoft Office 

 Autodesk AutoCAD 2021 

 Foxit Software Foxit Reader 
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1. Popis řešené ulice 

1.1 Základní údaje  

 

Obrázek 1 (zdroj: mapy.cz) 

Ulice Drahobejlova je obslužná komunikace ve čtvrti Libeň, městská část Praha 

8. Tato komunikace jé přímá, má celkovou délku cca 730 m a nachází se v zóně 30. 

Ulice se začíná v křižovatce Českomoravská – Na Rozcestí – Drahobejlova (odbočení 

je možné pouze z ulice Českomoravská, ulice Na Rozcestí je jednosměrná směrem 

od Drahobejlovy) a konči se křížením s ulici K Moravině. Po celé délce komunikaci 

protínají 5 ulic: Lihovarská, Kurta Konráda, U Svobodárny, Kovářská, U Skládky. Celá 

ulice se nachází v ochranném pásmu metra.  

Ulice Drahobejlova kombinuje jednosměrný a obousměrný provoz. Podrobné 

směrovaní dopravy je patrné z obrázku 2. 
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Obrázek 2 (zdroj: mapy.cz) 

1.2 Technické parametry 
 Délka:     730 m 

 Prostor místní komunikace: 18,65 m – 19,05 m 

 Hlavní dopravní prostor:  10,79 m – 11,02 m 

 Šírka chodníku:   3,75 m – 4,15 m  

 Počet přechodů pro chodce: 7 

 Kryt vozovky:   Asfalt 

 Kryt chodníku:   Asfalt, betonová dlažba, mozaika  

Podrobné parametry viz stávající situace a příčné řezy.     

1.3 Význam z hlediska motorové dopravy 

Provoz na této komunikaci je poměrně slabý. Ulice Drahobejlova není tranzitní, 

protože veškerou dopravu směrem od centra na východ a zpátky berou na sebe ulice 

Českomoravská a Sokolovská. Navíc, řešená ulice nevede k objektům, které by 

vyvolávaly vysokou koncentraci automobilové dopravy.  

Ulice přednostně plni pobytovou funkci a je využívaná pro přistup k prací, tím 

pádem je vyvoláno velké množství dopravy v klidu. Parkovací místa s podélným, 

kolmým a šikmým stáním se nachází po celé délce ulice z obou stran.  Podrobná 

analýza režimu parkování a vytížeností je ve článku 2.2. 
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1.4 Význam z hlediska pěší dopravy  

Pěší doprava v ulici je mírně významná. Většinu zástavby tvoří 5-7 podlažní 

bytové domy, v přízemi se poměrně často nachází restaurace, obchody a jiné objekty 

podnikaní. Část zástavby tvoří i kancelářské budovy. U stykové křižovatky s ulici U 

Skládky se nachází vestibul stanice metra Českomoravská a autobusový terminál. 

Tato místa zvyšují intenzitu chodců v daném úseku.      

  

1.5 MHD 
Ulice Drahobejlova není součástí stávající ani potenciální trasy MHD.  

 

1.6 Cyklistická doprava.  
 Vzhledem k tomu, že ulice se nachází v zóně 30, cyklisté mají možnost 

pohybovat společně s automobily na vozovce. 

 

1.7 Vztahy na křižujících se ulicích  
 Ulice Na Rozcestí, Lihovarská směrem k Sokolovské, Kurta Konráda, U 

Svobodárny, Kovářská, U Skládky a K Moravině také se nachází v zóně 30, mají 

podobný význam a režim dopravy. Není potřeba řešit ulici Drahobejlovu s ohledem na 

zvláštní podmínky v těchto ulicích. Ulice Lihovarská směrem k Českomoravské je 

řešená jako obytná zóna, což je potřeba respektovat při návrhu rekonstrukce.  
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2. Současný stav a průzkumy  

2.1 Vizuální prohlídka  
  Ulice se nachází v zóně 30, prostor místní komunikace pohybuje v rozmezí cca 

18,5 – 19 m. Šířka hlavního dopravního prostoru je cca 11 m, z tohoto jízdní pruhy 

tvoři cca 5 m, přidružený dopravní prostor tvoří 2 chodníky z obou stran šířky cca 3,5-

4 m. V každém mezikřižovatkovém úseku se vyskytují parkovací pásy a pruhy, přičemž 

vždy z jedné strany je parkovací pás a z jiné parkovací pruh. V parkovacích pruzích je 

kolmé a šikmé stáni. Povrchy vozovky i chodníků často vykazují mírné opotřebení. 

Některý úseky buly opravený v nedávné době (například jižní část chodníku v úseku 

mezi ulicemi Kovářská a U Skládky) a jsou v dobrém stavu. Žulové obrubníky jsou 

většinou v dobrém stavu a dá se je použit i po rekonstrukci. 

Na základě vizuální prohlídky bylo zjištěno že prostor místní komunikace 

neodpovídá současným požadavkům na bezpečnost a není dostatečně humanizován. 

I když ulice se nachází v zóně 30, doprava v této přímé a přehledné ulici není fyzický 

zklidněna, tím pádem omezení rychlosti pro řidiče není zřejmé a pochopitelné. 

Nepřítomnost stavebních opatření pro zklidňovaní dopravy vede k překročení nejvyšší 

dovolené rychlostí což nejprve ohrožuje chodce. Nebezpečným je také uspořádaní 

parkovacích stání — auta vždy vyjíždějí z kolmého a šikmého stání, které se nachází 

po celé délce řešené ulice. Délky všech přechodů pro chodce překročují minimální 

dovolenou délku neděleného světelně neřízeného přechodu (7.00 m dle ČSN 73 

6110). Navíc, v zóně 30 se nedoporučuje označovat vodorovným dopravním značením 

přechody pro chodce. Je také patrné nadměrné množství svislého dopravního 

značení.  

Ulice je přetížená velkým množstvím zaparkovaných aut. Po celé délce ulice 

nejsou žádné zatravněné plochy a stromy. Povrch chodníků je tvořen asfaltem, 

žulovou mozaikou a různými druhy betonové dlažby. Tim pádem chodník nepůsobí 

jednotně z estetického hlediska.  

 

2.2 Průzkum dopravy v klidu 

Ulice byla rozdělená na 6 úseků mezi křižovatkami a sčítaní bylo provedeno 3krát 

v každém z nich:  
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 17:00-18:00, pracovní den   
 9:00-10:00, pracovní den   
 16:00-17:00, víkend 

Rozdělení je graficky znázorněno na obrázku 3. Výsledky sčítaní jsou uvedený 

v tabulce 1. 

 

 

Obrázek 3. Rozdělení na úseky (Zdroj: Mapy.cz.) 

 

Tabulka 1 (zdroj: vlastní) 

 Poté bylo spočteno celkové množství parkovacích míst v každém úseku. Na 

základě těchto dat byl spočten maximální počet zaparkovaných aut a zjištěná 

vytíženost jednotlivých úseků. Výsledky se nachází v tabulce 2. Maximální vytíženost 

na základě průzkumu je grafický znázorněná na obrázku 4. 

Čas Den Čas Den Čas Den 
17:00-18:00 Pracovní 9:00-10:00 Pracovní 16:00-17:00 Víkend

1

2

3

4

5

6

Celkem 

44 38 33

189 177 146

36 37 28

14 15 11

31 36 26

Úsek 

Počet zaparkovaných aut v ulici Drahobejlova

32 32 25

32 19 23
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Tabulka 2 (zdroj: vlastní) 

 

Obrázek 4. Maximální vytíženost dopravou v klidu (zdroj: mapy.cz) 

Čas Den Čas Den Čas Den 
17:00-18:00 Pracovní 9:00-10:00 Pracovní 16:00-17:00 Víkend

1 43 32
2 45 32
3 39 15
4 57 36
5 52 44
6 40 37

celkem 276 189

1 43 18
2 45 26
3 39 28
4 57 31
5 52 19
6 40 12

celkem 276 130

1 43 74
2 45 71
3 39 38
4 57 63
5 52 85
6 40 93

Maximální 
hodnota 

54 63 46
85 73 63
90 93 70

Procento vytíženosti úseku 
74 74 58
71 42 51
36 38 28

8 14 19
4 3 12

87 99 130

13 26 22
25 24 28
26 21 31

36 37 28
189 177 146

Počet volných míst
11 11 18

14 15 11
31 36 26
44 38 33

úsek
Celkový počet 

míst
Počet zaparkovaných aut 

32 32 25
32 19 23
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Barva            
Rozmezí [%] 0-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

  

 Maximální počet zaparkovaných aut v celé délce ulice je 189 (17:00-18:00 

pracovní den). Celkový počet míst ke stání je 2761). Je přípustná redukce o 87 míst po 

celé délce. Nejvytíženější jsou úseky 1, 2, 5, 6. Největší koncentrace dopravy v klidu 

je na konci ulice a vedle vestibulu metra. Z časového hlediska největší počet dopravy 

v klidu je v pracovních dnech v nepracovních hodinách.  

 Celkem kapacita parkovaní je maximálně využita na cca 70 %. Během 

průzkumu nebylo zaznamenáno parkovaní mimo vyznačený prostor, na chodnících 

nebo na křižovatkách.  

1) Poznámka: Bylo provedeno sčítaní skutečného počtu aut a parkovacích míst.   

Výsledky můžou neodpovídat teoretickým hodnotám předpokládaným při předchozím 

projektovaní ulice, protože řidiči se neparkuji přesně tak, jak to bylo myšleno.  

 

2.3 Analýza nehodovosti dle portálu nehody.cdv.cz 

 

Obrázek 5. Nehodovost v dané lokalitě (zdroj: nehody.cdv.cz) 

 Ulice byla rozdělená na 6 úseků stejným způsobem jako v předchozím článku 

(obrázek 3.), nehody byly rozdělený podle druhů a příčin. Statistika je znázorněná 

v tabulkách 3 až 6.  
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Tabulka 3. Statistika nehod podle druhu  

 

Tabulka 4. Statistika nehod podle druhu (celkem) 
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Tabulka 5. Statistika nehod podle příčiny 
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Tabulka 6. Statistika nehod podle příčiny (celkem) 

 

Podle statistiky od roku 2006 po rok 2020 na dané ulici se stalo 109 dopravních 

nehod, z nichž 3 se zraněním. Analýza nehodovosti ukazuje, že většinu nehod tvoří 

srážky s vozidlem zaparkovaným, odstaveným (celkem 70 nehod). Srážky s jedoucím 

nekolejovým vozidlem tvoří 36 nehod. Jedná nehoda je srážka s chodcem (nicméně 

je to nehoda se zraněním). Dále byla zaznamenaná jedná srážka s pevnou překážkou 

a jedná nehoda jiného druhu. Z hlediska příčiny je patrné převažující množství nehod 

přičiněných „jiným druhem nesprávného způsobu jízdy“.  

V mezikřižovatkových úsecích se převažují nehody se zaparkovanými vozidly 

přičiněný „jiným druhem nesprávného způsobu jízdy“, „nesprávným otáčením nebo 

couváním“, „řidič se plně nevěnoval řízení vozidla“ a „vyhýbáním bez dostatečného 

bočního odstupu (vůle)“. Největší koncentrace nehod se zaparkovanými vozidly je 
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v úseku 1, 2 (Jedná se o úseky s obousměrným provozem), 4 (poměrně dlouhý úsek) 

a 5.  

Na křižovatkách převažují nehody vyvolány nedaním předností zprava. Větší 

koncentrace nehod je na křižovatkách s ulicemi Kurta Konráda (8 nehod), U 

Svobodárny (9 nehod). 

Ze získaných dat vyplývá že kolize nejčastěji vznikají se zaparkovanými vozidly. 

Příčinou z inženýrského hlediska může být velké množství zaparkovaných aut 

v omezeném prostoru. Zvýšená koncentrace nehod v 1. a 2. úseku také vyvolaná 

režimem jízdy — kvůli nedostatečné šířce pro umístění 2 jízdních pruhů se protijedoucí 

vozidla nemohou bezpečně vyhnout, a proto je v tomto místě je zavedená přednost 

jednoho směru (vyznačená značkami „P 7 Přednost protijedoucích vozidel“ a „P 8 

Přednost před protijedoucími vozidly“, viz výkres 2.1 „Situace. Stávající stav ke dni 

30.9.2020„). Toto řešení zřejmě není bezpečné.  

  

2.4 Výsledky a závěr  
 Na základě vizuální prohlídky, průzkumu dopravy v klidu a analýzy nehodovosti 

jsou patrné následující problémy:  

 Chybí bezpečnostní opatření pro chodce, délky přechodu nesplňují současné 

požadavky.  

 Omezení rychlosti není zřejmé, doprava není zklidněná. 

 Velká nehodovost s odstavenými vozidly.  

 V 1. a 2. úseku je zavedená přednost jednoho směru, což není bezpečné 

řešení. 

 Doprava není kanalizovaná. 

 Na vjezdu do zóny 30 není patrná změna nejvyšší dovolené rychlosti. 

 Chybí zeleň. 

 Prostor ulice není humanizován, je přetížen velkým množstvím zaparkovaných 

aut. 

 Velké množství dopravního značení.  

 Velký nárok na parkovaní  

 

Obě varianty návrhu mohou vyřešit co největší počet výše uvedených 
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problémů.  

 

3. Varianta 1. Humanizace a bezpečnost  

3.1 Popis 
 Tato varianta je přednostně nacílena na maximální zvýšení bezpečnosti, 

zejména chodců, humanizace a zpříjemnění uličního prostoru.  

Budou aplikovaná opatření pro zklidňovaní dopravy na všech křižovatkách, 

zmenšená šířka jízdních pruhů, přidaná zeleň a místa pro stromy. Režim dopravy bude 

zachován – úseky mezi ulicemi Na Rozcestí a Kurta Konráda zůstaly obousměrný, ve 

zbylé části ulice bude zachován jednosměrný provoz.  

 Všechny křižovatky budou řešeny jako zvýšené křižovatkové plochy. Všechna 

napojeni budou udělána tak, že šířka mezi obrubami bude 4,5 m až 5.5 m v případě 

jednosměrného provozu a 6 m až 6.5 m v případě obousměrného. Všechna místa pro 

přecházení budou mít šířku min. 4 m a délku max. 7 m v souladu s ČSN 73 6110 

„Projektování místních komunikací“ a budou bezbariérové dle Zákonu č. 361/2000 Sb. 

a vyhlášky MD ČR č. 30/2001 Sb. Všechny poloměry v křižovatkách a šířky budou 

upravený dle vlečných křivek vozidla pro svoz komunálního odpadu, viz výkres 3.3 

„Vlečné křivky. Varianta 1“. 

3.2 Vjezd  
 Vjezd z ulici Českomoravská bude řešen jako zvýšená křižovatková plocha po 

celé ploše okolo stávajícího ostrůvku. Ostrůvek bude zachován. Jižní část vjezdu 

zůstane stejné šířky, západní část vjezdu bude mít šířku 6 m (2x jízdní pruh 2,75 m). 

Chodník ze severní strany bude rozšířen do 8.7 m a bude také přidaná zatravněná 

plocha šířky 4.5 m a délky 18.1 m, tím pádem vznikne ještě jedno místo pro 

přecházení.  

 

3.3 Usek Na Rozcestí – Lihovarská  
 V tomto úseku hlavní dopravní prostor bude tvořen dvěma protisměrnými 

jízdními pruhy 2.75 m a parkovacím zálivem s šikmým stáním 60° šířky 4.7 m (5.2 m 

– 0,5 převis vozidla) ze severní strany. Tak vznikne 17 parkovacích stání šířky 2,9 m 
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plus dvě vyhrazená šířky 3.5 m. Stání budou navržený v souladu s ČSN 73 6056 

„Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezd do přilehlé nemovitosti bude 

veden přes chodník v jedné úrovni.  

 Křižovatka s ulici Lihovarská bude řešená jako zvýšená plocha. Chodníkové 

plochy budou vysazené z jedné strany. Rozměr vysazených ploch bude upraven podle 

rozhledových trojúhelníků, viz výkres 3.2 „Rozhledy. Varianta 1“. Křiži se dvě 

komunikace s obousměrným provozem, proto šířka všech větví bude 6.0 m (2 x 2,75 

m). Napojení na obytnou zónu (jižní část ulici Lihovarské) bude také zklidněno 

navrženou zvýšenou křižovatkovou plochou. Vzhledem k tomu, že tato část je v jedné 

úrovni s chodníkem, není potřeba dělat příčný práh.  

 

3.4 Usek Lihovarská – Kurta Konráda  
 Tento úsek bude řešen podobným způsobem jako předchozí. Hlavní dopravní 

prostor bude tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy 2.75 m a parkovacím zálivem 

s šikmým stáním 60° šířky 4.7 m (5.2 m – 0,5 převis vozidla) ze severní strany. Celkem 

vzniká 22 parkovací stání šířky 2,9 m plus 1 vyhrazené šířky 3,5 m. Stání budou 

navržený v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. 

Vjezdy do přilehlých nemovitostí budou vedeny přes chodník v jedné úrovni. 

 Křižovatka s ulici Kurta Konráda bude řešená jako zvýšená plocha. Ve všech 

směrech budou vysazené chodníkové plochy a tím pádem místa pro přecházení budou 

splňovat požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Rozměr 

vysazených ploch bude upraven podle rozhledových trojúhelníků, viz výkres 3.2 

„Rozhledy. Varianta 1“.  

 

3.5 Úsek Kurta Konráda – U Svobodárny  
 V tomto úseku hlavní dopravní prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 

3.75 m a parkovacími zálivy s podélným stáním šířky 2 m s obou stran. Celkem vzniká 

17 parkovací stání plus 1 vyhrazené šířky 3,5 m. Stání budou navržený v souladu s 

ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezdy do přilehlých 

nemovitostí budou vedeny přes chodník v jedné úrovni. 
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 Chodník bude rozšířen z obou stran a ze severní strany je navrženo stromořadí. 

Podrobné vegetační úpravy budou řešeny ve vyšších stupních projektové 

dokumentace.  

 Křižovatka s ulici U Svobodárny bude řešená jako zvýšená plocha. Ve všech 

směrech budou vysazené chodníkové plochy a tím pádem místa pro přecházení budou 

splňovat požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Rozměr 

vysazených ploch bude upraven podle rozhledových trojúhelníků, viz výkres 3.2 

„Rozhledy. Varianta 1“. 

 

3.6 Úsek U Svobodárny – Kovářská  
 Tento úsek bude řešen podobným způsobem jako předchozí. Hlavní dopravní 

prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 3.75 m a parkovacími zálivy s 

podélným stáním šířky 2 m s obou stran. Celkem vzniká 32 parkovací stán plus 2 

vyhrazená šířky 3,5 m. Stání budou navržený v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel“.  Vjezdy do přilehlých nemovitostí budou vedeny 

přes chodník v jedné úrovni. 

 Chodník bude rozšířen z jižní strany a bude navrženo stromořadí. Podrobné 

vegetační úpravy budou řešeny ve vyšších stupních projektové dokumentace. 

 Křižovatka s ulici Lihovarská bude řešená jako zvýšená plocha. Ve všech 

směrech budou vysazené chodníkové plochy a tím pádem místa pro přecházení budou 

splňovat požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Rozměr 

vysazených ploch bude upraven podle rozhledových trojúhelníků, viz výkres 3.2 

„Rozhledy. Varianta 1“. Jižní větev bude zúžená do 6.5 m.  

 

3.7 Úsek Kovářská – U Skládky  
 V tomto úseku hlavní dopravní prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 

3 m, parkovacím zálivem s podélným stáním šířky 2 m ze severní strany a šikmým 

stáním 60° šířky 4.7 m (5.2 m – 0,5 převis vozidla) z jižní strany. Celkem vznikne 35 

parkovacích stání. Stání budou navržený v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezdy do přilehlých nemovitostí budou vedeny 

přes chodník v jedné úrovni. 
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Chodník z jižní strany (vedle vestibulu metra) bude rozšířen a vzniknou tam 

zatravněné plochy. Vedle vestibulu metra tím pádem vznikne veřejný prostor, který 

bude řešen ve vyšších stupních projektové dokumentace.   

 Křižovatka s ulici U Skládky bude řešená jako zvýšená plocha. Ve všech 

směrech budou vysazené chodníkové plochy a tím pádem místa pro přecházení budou 

splňovat požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Rozměr 

vysazených ploch bude upraven podle rozhledových trojúhelníků, viz. výkres 3.2 

„Rozhledy. Varianta 1“. 

 

3.8 Úsek U Skládky – K Moravině  

 Tento úsek bude řešen podobným způsobem jako předchozí. Hlavní dopravní 

prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 3 m, parkovacím zálivem šířky 2 m 

ze severní strany a šikmým stáním 60° šířky 4.7 m (5.2 m – 0,5 převis vozidla) z jižní 

strany. Celkem vznikne 33 parkovací stání plus 2 vyhrazené šířky 3,5 m. Stání budou 

navržený v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. 

Vjezdy do přilehlých nemovitostí budou vedeny přes chodník v jedné úrovni. 

 

3.9 Výjezd 
 Ve výjezdu bude umístěn zvýšený přechod a budou navržený vysazené 

chodníkové plochy s obou stran, tím pádem místa pro přecházení budou splňovat 

požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. 

3.10 Doprava v klidu 

 Počet parkovacích míst po rekonstrukci je 156. Vzhledem k tomu, že maximální 

počet zaparkovaných aut dle průzkumu (viz článek 2.2 Průzkum dopravy v klidu) je 

189, jedná se o výrazném poklesu míst ke stání. Nicméně, tato varianta je zamířena 

především na bezpečnost a zpříjemnění prostoru, což vyžaduje redukci dopravy 

v klidu. Rozšířené chodníky mohou být využité pro výsadbu stromů a zatravnění, a 

prostory bez aut působí mnohem příjemněji.  
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4. Varianta 2. Parkovaní a menší náklady 

4.1 Popis 
 Tato varianta je méně náročná a je nacílená na zachovaní co největšího počtu 

parkovacích míst.  

Linie obrubníků bude zachovaná v co největší míře. Budou aplikovaný některá 

opatření pro zklidňovaní dopravy. Režim dopravy bude zachován – úseky mezi ulicemi 

Na Rozcestí a Kurta Konráda zůstanou obousměrný, ve zbylé části ulice bude 

zachován jednosměrný provoz.  

 Před přechody pro chodce budou navržený zpomalovací polštáře. Je to vhodné 

řešení pro zklidňovaní dopravy, a navíc polštáře nemají vliv na jízdu cyklistů, kteří je 

mohou objet. Všechna napojeni budou uděleny tak, že šířka mezi obrubami bude 5 m 

až 5.5 m v případě jednosměrného provozu a 6.0 m až 6.5 m v případě obousměrného 

provozu.  

V této variantě jsou navržený přechody pro chodce oproti míst pro přecházení 

v předchozí variantě. Všechna přechody pro chodce budou mít šířku min. 4 m a délku 

max. 7 m v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a budou 

bezbariérové dle Zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhlášky MD ČR č. 30/2001 Sb. Všechny 

poloměry v křižovatkách a šířky budou upravený dle vlečných křivek vozidla pro svoz 

komunálního odpadu, viz výkres 4.3 „Vlečné křivky. Varianta 2“. 

 

4.2 Vjezd  
 Na vjezdu z ulici Českomoravské bude postaven zpomalovací polštář šířky 5 m 

a šířka mezi obrubami bude zmenšená do 7 m.  Ostrůvek bude zachován. Jižní část 

vjezdu zůstane stejné šířky.  

 

4.3 Usek Na Rozcestí – Lihovarská  
 V tomto úseku hlavní dopravní prostor bude tvořen dvěma protisměrnými 

jízdními pruhy 3 m a parkovacími zálivy s podélným stáním šířky 2.25 m z obou stran. 

Tak vznikne 24 parkovacích stání plus jedno vyhrazené. Stání jsou navržený v souladu 

s ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezd do přilehlé 

nemovitosti bude veden přes chodník v jedné úrovni.   
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Před přechody na křižovatce s ulici Lihovarská jsou navrženy zpomalovací 

polštáře šířky 4.5 m. Ve všech směrech budou vysazené chodníkové plochy a tím 

pádem přechody pro chodce budou splňovat požadavky ČSN 73 6110 „Projektování 

místních komunikací“. Rozměr vysazených ploch bude upraven podle rozhledových 

trojúhelníků, viz výkres 4.2 „Rozhledy. Varianta 2“. Napojení na obytnou zónu (jižní 

část ulici Lihovarské) nebude změněno. 

 

4.4 Usek Lihovarská – Kurta Konráda  
 Tento úsek bude řešen podobným způsobem jako předchozí. Hlavní dopravní 

prostor bude tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy 3 m a parkovacími zálivy 

s podélným stáním šířky 2.2 m až 2.25 m z obou stran. Tak vznikne 22 parkovacích 

stání plus 1 vyhrazené. Stání jsou navržený v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezd do přilehlé nemovitosti bude veden přes 

chodník v jedné úrovní. 

Před přechody na křižovatce s ulici Kurta Konráda jsou navrženy zpomalovací 

polštáře šířky 4.5 m ze západní strany a 2.5 m z východní strany. Ve všech směrech 

budou vysazené chodníkové plochy a tím pádem přechody pro chodce budou splňovat 

požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Rozměr vysazených 

ploch bude upraven podle rozhledových trojúhelníků, viz výkres 4.2 „Rozhledy. 

Varianta 2“. 

 

4.5 Úsek Kurta Konráda – U Svobodárny  
 V tomto úseku hlavní dopravní prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 

2.75 m a parkovacími zálivy s podélným stáním šířky 2.2 m z jižní strany a šikmým 

stáním 60° šířky 4.7 m (5.2 m – 0,5 převis vozidla) ze severní strany. Celkem vzniká 

28 parkovací stání plus 2 vyhrazená šířky 3,5 m. Stání jsou navržený v souladu s ČSN 

73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezdy do přilehlých 

nemovitostí budou vedeny přes chodník v jedné úrovni.  

 Na křižovatce s ulici U Svobodárny ve všech směrech budou navržený 

vysazené chodníkové plochy a tím pádem přechody pro chodce budou splňovat 

požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Rozměr vysazených 

ploch bude upraven podle rozhledových trojúhelníků, viz. výkres 4.2 „Rozhledy. 
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Varianta 2“. Z východní strany před přechodem bude umístěn zpomalovací polštář 

šířky 2 m.  

 

4.6 Úsek U Svobodárny – Kovářská  
 Tento úsek bude řešen podobným způsobem jako předchozí. Hlavní dopravní 

prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 2.75 m a parkovacími zálivy 

s podélným stáním šířky 2.2 m ze severní strany a šikmým stáním 60° šířky 4.7 m (5.2 

m – 0,5 převis vozidla) z jižní strany. Celkem vzniká 47 parkovací stání plus 2 

vyhrazená šířky 3,5 m. Stání jsou navržený v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezdy do přilehlých nemovitostí budou vedeny 

přes chodník v jedné úrovni. 

 Na křižovatce s ulici Lihovarská ve všech směrech budou navržený vysazený 

chodníkové plochy a tím pádem přechody pro chodce budou splňovat požadavky ČSN 

73 6110 „Projektování místních komunikací“. Rozměr vysazených ploch bude upraven 

podle rozhledových trojúhelníků, viz. výkres 4.2 „Rozhledy. Varianta 2“.  

 

4.7 Úsek Kovářská – U Skládky  
 V tomto úseku hlavní dopravní prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 

3.25 m, parkovacím zálivem s podélným stáním šířky 2.1 m z jižní strany a šikmým 

stáním 45° šířky 4.3 m (4.8 m – 0,5 převis vozidla) ze severní strany. Celkem vznikne 

35 parkovací stání plus dva vyhrazená šířky 3.5 m. Stání jsou navržený v souladu s 

ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“. Vjezdy do přilehlých 

nemovitostí budou vedeny přes chodník v jedné úrovni. 

Před přechody na křižovatce s ulici U Skládky budou navrženy zpomalovací 

polštáře šířky 2.5 m. Ve všech směrech budou vysazený chodníkové plochy a tím 

pádem přechody pro chodce budou splňovat požadavky ČSN 73 6110 „Projektování 

místních komunikací“. Rozměr vysazených ploch bude upraven podle rozhledových 

trojúhelníků, viz. výkres 4.2 „Rozhledy. Varianta 2“. 

 

4.8 Úsek U Skládky – K Moravině  

 Tento úsek bude řešen podobným způsobem jako předchozí. Hlavní dopravní 

prostor bude tvořen jedním jízdním pruhem šířky 3.25 m, parkovacím zálivem s 
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podélným stáním šířky 2 m z jižní strany a šikmým stáním 45° šířky 4.3 m (4.8 m – 0,5 

převis vozidla) ze severní strany. Celkem vznikne 30 parkovací stání plus 2 vyhrazená 

šířky 3.5 m. Stání jsou navržený v souladu s ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací 

plochy silničních vozidel“. Vjezdy do přilehlých nemovitostí budou vedeny přes chodník 

v jedné úrovní. 

 

4.9 Výjezd 
 Ve výjezdu budou vysazené chodníkové plochy s obou stran a tím pádem 

přechody pro chodce budou splňovat požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních 

komunikací“. 

4.10 Doprava v klidu 

 Počet parkovacích míst po rekonstrukci bude 186. Vzhledem k tomu, že 

maximální počet zaparkovaných aut dle průzkumu (viz článek 2.2 Průzkum dopravy 

v klidu) je 189, tato varianta neovlivní kvalitu dopravy v klidu v této oblasti.  

5. Porovnaní 

5.1  Varianta 1. Výhody:  

 Větší bezpečnost 

 Zpříjemnění prostoru  

 Návrh zelených ploch  

 Nejvhodnější prvky zklidňovaní (zvýšené křižovatkové plochy) 

5.2 Varianta 1. Nevýhody: 

 Mnohem dražší (i z hlediska údržby) 

 Významná redukce parkovacích míst  

 Méně pohodlná pro cyklisty  

5.1 Varianta 1. Výhody:  

 Levnější  

 Zachovaní dostatečného počtu míst ke stání 

 Více pohodlná pro cyklisty  
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5.3  Varianta 1. Nevýhody: 

 Méně příjemný prostor, chybí zeleň 

 Méně vhodné prvky zklidňovaní (zpomalovací polštáře)  

5.4  Problémy, vyřešené v obou variantách:  

 Nepřítomnost bezpečnostních opatření pro chodce 

 Nesplnění požadavku norem – délky přechodu, rozhledy 

 Doprava není kanalizovaná 

 Omezení rychlosti není zřejmé 

 Na vjezdu do zóny 30 není patrná změna nejvyšší dovolené rychlosti 

 Nebezpečné řešení se zavedením přednosti jednoho směru při 

obousměrném provozu 

 

6. Závěr 
 Výsledkem práce je návrh dvou variant. Obě varianty řeší několik základních 

problémů a každá z nich je pák zamířena na řešení několika doplňujících. Konečný 

návrh může být kombinaci obou variant, například zatravněné plochy mohou být 

aplikovaný i ve 2. variantě. Pro další a kvalitnější postup by bylo vhodné zpracovat 

podrobnější návrhy.  

  

 

 

  

 

       
 

 

  

 

  


