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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je variantní řešení rekonstrukce místní komunikace v obytné 

zástavbě, která se nachází v městské části Brno-Slatina. V rámci práce byly navrženy tři varianty, 

které byly následně zpracovány formou studie. Cílem rekonstrukce je zejména šířkové 

sjednocení, nová skladba vozovky, ale také návrh organizace dopravy.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rekonstrukce, obytná zóna, zóna 30, místní komunikace, chodník, dopravní značení. 

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with variant solution of reconstruction of local road in the city district 

Brno-Slatina. Three variants were proposed in the thesis, which were processed as a study. The 

aim of the reconstruction is mainly the unification of the width, the new structure of the road, 

but also the arrangement of traffic. 

KEYWORDS  

Reconstruction, residential zone, zone 30, local road, pavement, traffic signs. 
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je zpracování studie dopravního řešení v lokalitě Vlnitá - Vyškovská, která 

se nachází v městské části Brno-Slatina. Jde o obytnou zástavbu, kde je situováno 32 bytových 

domů. Důvodem návrhu je plánovaná rekonstrukce, a to zejména kvůli nevyhovujícímu stavu 

vozovky a chodníků a různorodé šířce komunikace i chodníků. Z hlediska organizace dopravy je 

navržena změna ulice Vlnité na jednosměrnou, a to z důvodu malé šířky dopravního prostoru. 

V práci práce jsou taktéž navržena kontejnerová stání a mobiliář. Celkem jsou v rámci studie 

zpracovány tři varianty. 

Varianta 1 

Navržena jako ,,obytná zóna‘‘ se sjednocením dopravního prostoru pro automobilovou dopravu 

a chodce. U této varianty se šíře dopravního prostoru ponechá a nedojde k zásahu do okolních 

pozemků. 

Varianta 2  

Navržena jako ,,zóna 30‘‘, kde je navrženo rozšíření chodníků a komunikace, tudíž dojde i k zásahu 

do přiléhajících pozemků.  

Varianta 3 

Taktéž jako ,,zóna 30‘‘, avšak chodníky a komunikace navrženy tak, aby dopravní prostor zůstal 

v původní šíři. Tato varianta je navržena pro účel, kdy by se plánovaná rekonstrukce prováděla 

bez potřeby záborů pozemků, avšak na úkor šíře chodníku. 

U všech variant je navržena taktéž rekonstrukce a doplnění parkovacích stání, nové dopravní 

značení, případně zrušení některého stávajícího svislého dopravního značení.  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 STAVBA 

Název stavby:   Studie dopravního řešení lokality Vlnitá-Vyškovská v Brně 

Místo stavby:    Jihomoravský kraj; okres Brno-město, MČ Brno-Slatina 

Katastrální území:   Slatina [612286] 

Stupeň dokumentace: Studie (ST) 

1.2 ZADAVATEL DOKUMENTACE 

Název:    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Adresa:    Veveří 331/95, Brno 602 00 

Odpovědný zástupce:  Ing. Michal Radimský, Ph.D. 

1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE 

Jméno:    Vanda Glosová 

Adresa:   Rezkova 1668, Hranice 753 01 

2 ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

Studie je zpracována za účelem plánované rekonstrukce lokality Vlnitá - Vyškovská, a to zejména 

z důvodu havarijního stavu komunikací. Ve studii je návrh rekonstrukce a novostavby zpevněných 

ploch, což zahrnuje i potřebné rozšíření. S cílem zlepšení dopravy je i návrh organizace dopravy, 

tedy místní úprava provozu. V neposlední řadě je nutná aplikace prvků pro bezbariérové užívání 

stavby.  

3 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Zájmová oblast se nachází v městské části Brno-Slatina, která je situována jako krajní část města. 

Ulice Vlnitá propojuje ulici Vyškovskou a Tilhonovu, na ni se v rámci zájmového území napojuje 
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ulice Vyškovská, která spojuje ulici Vlnitou a Tilhonovu. Obě ulice se prolínají zastavěným 

územím, zejména bytovými domy.  

Parcelní číslo dotčeného 
pozemku 

Parcelní číslo pozemku 
potřebného k rozšíření 

Výměra [m2] 

904 902, 905 991 

906 912, 1047, 1056 1161 

1057 1058/2, 1065, 1062 829 

Celkem 2981 

Tabulka 1 Zábory pozemků 

4 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

4.1 PODKLADY 

Mapové podklady, digitální 3D zaměření území, digitální podklad katastru nemovitostí, byly 

dodány firmou Brněnské komunikace a.s. 

4.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE KOMUNIKACÍ 

Část ulice Vlnitá je místní obslužná komunikace obousměrná s šířkou jízdního pruhu/pásu  

2,7-3,3 m a chodníky 0,8-1,2 m, což bylo shledáno jako nevyhovující, proto v návrhu nových 

variant dojde buďto ke sjednocení dopravního prostoru v rámci ,,obytné zóny‘‘, nebo v případě 

,,zóny 30‘‘ k rozšíření chodníků a komunikace. V rámci této trasy se nachází tři směrové oblouky 

o poloměrech v rozmezí 10-15 m. Stávající jednostranný příčný sklon je 2,50 %. Ve variantě 2 je 

navrženo zpevnění přilehlých dvou sjezdů a na ně navazující nezpevněné plochy, které mohou 

být využívány jako parkovací stání. Ulice Vlnitá je na počátku úseku 101 lemovaná zárubní zídkou, 

která zůstane ve stávajícím stavu. Taktéž na konci úseku 101, na ulici Vyškovská.  

Druhá část ulice Vlnité je užívána jako stezka pro cyklisty a chodce o šířce 3,0 m, v přímé o délce 

160 m, s příčným jednostranným sklonem 2,0 %. 

Ulice Vyškovská je místní komunikace obousměrná s šířkou 3,0-9,0 m, v přímé s jedním 

směrovým obloukem o poloměru 16 m. Stávající jednostranný příčný sklon o 2,5 %. Chodníky 

v této části jsou o šířce 0,8-2,0 m. Napojuje se zde sjezd využívaný pouze pro zásobování.  
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Na ulici Vyškovská se nachází parkovací stání kolmá a podélná, která budou stavebně upravena  

a v jednotlivých variantách bude využit prostor zeleně či silniční komunikace pro doplnění dalších 

stání. V rámci počtu parkovacích stání není třeba navrhovat nová, jelikož je tato obytná část 

opatřena množstvím parkovacích stání u jednotlivých bytových domů a 167 samostatně stojícími 

garážemi, u kterých se taktéž nachází další parkovací stání. 

Jak ulice Vlnitá, tak Vyškovská se napojují na ulici Tilhonovu v místech, kde jsou nyní zřízeny místa 

pro překonání komunikace. Ve variantách 2 a 3, kde se jsou navrženy i chodníky, je vyřešeno  

i napojení na tyto místa pro přecházení s doplněním varovných, příp. signálních pásů. 

4.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE 

Intenzita dopravy na ulici Vlnitá a Vyškovská – jedná se pouze o místní dopravu, tudíž zde 

neproběhlo sčítání dopravy. Přiléhající ulice Tilhonova je místní komunikací III. třídy využívaná 

zejména pro osobní automobilovou dopravu a linku trolejbusu. 

5 CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

5.1 CITLIVOST ÚZEMÍ PRŮCHOZÍCH KORIDORŮ Z  HLESDISKA ŽP 

Zpracované varianty nemají vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. Zásahy do zeleně budou 

minimální.  

5.2 ČLENITOST A GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ 

Město Brno leží na pomezí dvou geomorfologických provincií: České vysočiny a Západních Karpat. 

Zájmová oblast, jakožto jihovýchodní část Brna, spadá pod geomorfologický celek  

Dyjsko-svratecký úval. Z hlediska vývoje patří do soustavy Český masív, tedy pokryvné útvary  

a postvariské magmatity, oblast kvartér. Vyskytuje se zde nezpevněný sediment, speciálně spraše 

a sprašová hlína. Oblast se nachází v nadmořské výšce od 250 do 256 m n.m.  

5.3 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Roční úhrn srážek v městě Brně se pohybuje v rozmezí 500-600 mm. Oblast se řadí do povodí 

Dyje. Hornina na tomto území – spraše, jakožto eolické prachové části, jsou dobře propustné. 
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5.4 LOŽISKA NEROSTŮ 

V rámci zájmové oblasti se nenachází ložiska nerostů. 

5.5 SOUČASNÉ A BUDOUCÍ VYUŽITÍ 

Komunikace jsou majetkem statutárního města Brna, pod správou Brněnské komunikace a.s.  

V současné době je území užíváno zejména chodci a osobní automobilovou dopravou. Uprostřed 

areálu, jež je obklopován ulicí Vlnitou, se nachází nové dětské hřiště. Je tedy kladen důraz na 

občanskou vybavenost. Zejména varianta 1, navržena jako ,,obytná zóna‘‘, jen přikládá důraz na 

funkčnost tohoto prostředí. Ve všech variantách je brán ohled na co nejmenší narušení těchto 

prostor pro rekreaci. Momentálně je nevhodně řešen přidružený prostor pro chodce, který je 

v kritických místech velmi úzký. Na tento problém navazuje varianta 2, kde jsou chodníky 

rozšířeny.  

Část ulice Vlnitá, jakožto stezka pro cyklisty a chodce, je využívána převážně chodci a cyklisty, ale 

v současné době není nijak zabráněno (fyzicky, šířkově) vjetí vozidla do této oblasti. Proto jsou 

varianty doplněny o sloupky, které by tomu měly zabránit.  

5.6 OCHRANNÁ PÁSMA 

Dotčené inženýrské sítě 

• DSP-CETIN: slaboproud 

• E.ON Česká republika, s.r.o.: NN podz. 

• Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: vodovod-pitná-podz. 

• Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: kanalizace-jednotná-podz. 

• INNOGY: plynovod NTL podz. 

• Technické sítě Brno, a.s.: silnoproud-VO-podz. 

Infrastruktura 

• Místní komunikace – statutární město Brno  
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6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

6.1.1 VARIANTA 1 

Tato varianta je navržena jako ,,obytná zóna‘‘. Šířka komunikace se odvíjí od stávajícího stavu. 

Vjezd do ,,obytné zóny‘‘ je upraven formou nájezdového obrubníku ve výšce 20 mm. Jako 

zpomalovací prvek zde přirozeně funguje směrové vedení trasy, a to díky směrovým obloukům  

a proměnlivé šířce. Po dohodě s vedoucím práce se dospělo k závěru, že není nutné navrhovat 

zpomalovací retardéry apod.  

V jednotné výšce dopravního prostoru se pak budou napojovat přístupové chodníky k přilehlým 

bytovým domům. Varianta se nezabývá řešením míst pro přecházení, protože cílem je co 

nejméně zásahu do okolních parcel.  

Úsek 101 je na vržen s délkou 0,40486 km, šířka 4,0-5,25 m. Komunikace je navržena s asfaltovým 

povrchem, jednostranným příčným sklonem 2,0 %. Na tomto úseku se nachází tři samostatné 

sjezdy. První je sjezd na nezpevněnou plochu ve staničení 0,17851 km, druhý nezpevněný 

v 0,20350 km, třetí ve staničení 0,37523 km určený pro zásobovaní, zpevněný. Na objektu 101 se 

nachází kolmá parkovací stání. Zpevněné parkovací plochy z betonových dlaždic o šířce 14,0  

a 8,1 m a šířce 5,05 m, předěleny zelení. A 15 nových kolmých parkovací stání s šířkou 2,5 m, 

délky 5,0 m.  

Úsek 102 je délky 0,04226 km ve směrovém oblouku, šířka 3,0-3,15 m, jednostranný příčný sklon 

2,0 %, s asfaltovým povrchem. Podél úseku je podélné stání vycházející ze stávajícího stavu šířky 

2,0 m ve staničení 0,01141-0,03188 km, s povrchem z betonových dlaždic. Úsek navazuje na úsek 

101 a napojuje se na ulici Vyškovskou paralelní. 

Úsek 103 je navržen s délkou 0,15827 km jako stezka pro chodce a cyklisty, šířky 3,0 m, 

v jednostranném příčném sklonu 2,0 %, s asfaltovým povrchem.  

Úsek 104 je spojnicí úseků 101 a 103, délky 0,04685 km, s jednostranným příčným skonem 2,0 %, 

šířky 3,0 m, s asfaltovým povrchem. Napojují se na něj přístupové chodníky k bytovým domům. 
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ÚSEK OZNAČENÍ STANIČENÍ [km] POLOMĚR SM. OBL. [m] POZN. 

101 PŘÍMÁ 0,00000-0,05254   

OBLOUK 0,05254-0,06995 R=12  

PŘÍMÁ 0,06995-0,10694   

OBLOUK 0,10695-0,11458 R=15  

PŘÍMÁ 0,11458-0,20212   

SJEZD 0,17851  nezpevněný 

OBLOUK 0,20212-0,21022 R=23,75  

SJEZD 0,20350  nezpevněný 

PŘÍMÁ 0,21022-0,28930   

NAPOJENÍ „104“ 0,27094   

OBLOUK 0,28930-0,30501 R=10  

NAPOJENÍ „102“ 0,29970   

PŘÍMÁ 0,30501-0,34183   

NAPOJENÍ „103“ 0,034183   

PŘÍMÁ 0,34183-0,40486   

SJEZD 0,37523  zpevněný 

102 OBLOUK 0,00000-0,02805 R=28  

OBLOUK 0,02805-0,04226 R=19,5  

103 PŘÍMÁ 0,00000-0,15827   

NAPOJENÍ „104“ 0,13013   

104 PŘÍMÁ 0,00000-0,04685   

Tabulka 2 Směrové charakteristiky Varianta 1 

6.1.2 VARIANTA 2 

Tato varianta je navržena jako „zóna 30“. Šířka komunikace je již konstantnější oproti stávajícímu 

stavu. Vjezd do zóny z ulice Tilhonova navržen s poloměry nároží křižovatky R=7 m, výjezd z ulice 

Vlnitá R=5,5m. 

Úsek 101 je na vržen s délkou 0,40097 km, šířka 3,0-3,75 m. Komunikace je navržena s asfaltovým 

povrchem, jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Na tomto úseku se nachází tři samostatné 

sjezdy. První a druhý je sjezd je nově navržen jako zpevněný pro možnost parkování ve staničení 

0,17589 km a 0,20067 km. Třetí pro zásobování ve staničení 0,37416 km. Na objektu 101 se 

nachází kolmá parkovací stání. Zpevněné parkovací plochy z betonových dlaždic o šířce 30,0 m 

a šířce 5,05 m, původní zeleň zrušena. A 16 nových kolmých parkovací stání s šířkou 2,5 m, délky 

5,0 m. Na tomto úseku jsou nově navrženy chodníky příčného sklonu 2,0 %, z betonových dlaždic. 

Na ulici Vlnitá o šířce 1,65 m, na ulici Vyškovská šířky 1,05-1,75 m. Na ulici Vlnitá jsou nově 
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navržena místa pro překonání komunikace, a stávající jsou upravena. Všechny uzpůsobeny 

bezbariérovému užívání.  

Úsek 102 je délky 0,04226 km ve směrovém oblouku, šířka 3,0-3,15 m, jednostranný příčný sklon 

2,5 %, s asfaltovým povrchem. Podél úseku je podélné stání šířky 2,0 m ve staničení  

0,01141-0, 031 88 km, s povrchem z betonových dlaždic. Úsek navazuje na 101 a napojuje se na 

ulici Vyškovskou paralelní.  

Úsek 103 je navržen s délkou 0,16370 km jako stezka pro chodce a cyklisty, šířky 3,0 m, 

v jednostranném příčném sklonu 2,0 %, s asfaltovým povrchem. 

Úsek 104 je spojnicí úseků 101 a 103, délky 0,04685 km, s jednostranným příčným skonem 2,5 %, 

šířky 3,0 m, s asfaltovým povrchem. Napojují se na něj přístupové chodníky k bytovým domům. 

ÚSEK OZNAČENÍ STANIČENÍ [km] POLOMĚR SM. OBL. [m] POZN. 

101 PŘÍMÁ 0,00000-0,04988   

OBLOUK 0,04988-0,07024 R=13  

PŘÍMÁ 0,07024-0,10535   

OBLOUK 0,10536-0,11177 R=12,5  

PŘÍMÁ 0,11177-0,19937   

SJEZD 0,17589  zpevněný 

OBLOUK 0,19937-0,20644 R=14  

SJEZD 0,20067  zpevněný 

PŘÍMÁ 0,20644-0,28635   

NAPOJENÍ „104“ 0,26808   

OBLOUK 0,28635-0,30054 R=9  

NAPOJENÍ „102“ 0,29622   

PŘÍMÁ 0,30054-0,37780   

NAPOJENÍ „103“ 0,37780   

PŘÍMÁ 0,37780-0,40097   

SJEZD 0,37416  zpevněný 

102 OBLOUK 0,00000-0,02805 R=28  

OBLOUK 0,02805-0,04226 R=19,5  

103 PŘÍMÁ 0,00000-0,16370   

NAPOJENÍ „104“ 0,13622   

104 PŘÍMÁ 0,00000-0,04685   

Tabulka 3 Směrové charakteristiky Varianta 2 
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6.1.3 VARIANTA 3 

Tato varianta je navržena taky jako „zóna 30“. Avšak oproti variantě 3 je šířka chodníků menší, 

z důvodu, aby nebylo třeba zasahovat do okolních parcel. Vjezdy a poloměry nároží se odvíjí od 

stávajícího stavu.  

Úsek 101 je navržen s délkou 0,40327 km, šířka 3,0-4,0 m. Komunikace je navržena s asfaltovým 

povrchem, jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Na tomto úseku se nachází tři samostatné 

sjezdy. První je sjezd na nezpevněnou plochu ve staničení 0,17559 km, druhý nezpevněný 

v 0,20140 km, třetí ve staničení 0,37305 km, zpevněný. Na objektu 101 se nachází kolmá 

parkovací stání. Zpevněné parkovací plochy z betonových dlaždic o šířce 14,0 a 8,1 m a šířce 

5,05 m, předěleny zelení. A 15 nových kolmých parkovací stání s šířkou 2,5 m, délky 5,0 m. Na 

tomto úseku jsou nově navrženy chodníky příčného sklonu 2,0 %, z betonových dlaždic. Na ulici 

Vlnitá o šířce 1,05 m, na ulici Vyškovská šířky 1,05-2,45 m. Stávající místa pro překonání 

komunikace jsou nově upravena, uzpůsobeny bezbariérovému užívání.  

Úsek 102 je délky 0,04226 km ve směrovém oblouku, šířka 3,0-3,15 m, jednostranný příčný sklon 

2,5 %, s asfaltovým povrchem.  Podél úseku je podélné stání šířky 2,0 m ve staničení  

0,01141-0, 031 88 km, s povrchem z betonových dlaždic. Úsek navazuje na 101 a napojuje se na 

ulici Vyškovskou paralelní.  

Úsek 103 je navržen s délkou 0,15764 km jako stezka pro chodce a cyklisty, šířky 3,0 m, 

v jednostranném příčném sklonu 2,0 %, s asfaltovým povrchem. 

Úsek 104 je spojnicí úseků 101 a 103, délky 0,04685 km, s jednostranným příčným skonem 2,5 %, 

šířky 3,0 m, s asfaltovým povrchem. Napojují se na něj přístupové chodníky k bytovým domům. 
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ÚSEK OZNAČENÍ STANIČENÍ [km] POLOMĚR SM. OBL. [m] POZN. 

101 PŘÍMÁ 0,00000-0,05169   

OBLOUK 0,05169-0,06965 R=12  

PŘÍMÁ 0,06965-0,10544   

OBLOUK 0,10544-0,11588 R=20  

PŘÍMÁ 0,11588-0,20138   

SJEZD 0,17559  nezpevněný 

OBLOUK 0,20138-0,20941 R=14,5  

SJEZD 0,20140  nezpevněný 

PŘÍMÁ 0,20941-0,28750   

NAPOJENÍ „104“ 0,27013   

OBLOUK 0,28750-0,30319 R=10  

NAPOJENÍ „102“ 0,29850   

PŘÍMÁ 0,30319-0,34011   

NAPOJENÍ „103“ 0,34011   

PŘÍMÁ 0,34011-0,40327   

SJEZD 0,37305  zpevněný 

102 OBLOUK 0,00000-0,02805 R=28  

OBLOUK 0,02805-0,04226 R=19,5  

103 PŘÍMÁ 0,00000-0,15764   

NAPOJENÍ „104“ 0,13016   

104 PŘÍMÁ 0,00000-0,04685   

Tabulka 4 Směrové charakteristiky Varianta 3 

V každé z variant jsou navržena nově parkovací stání se zpevněným povrchem z drenážních  

a zatravňovacích betonových dlaždic, s vjezdem z ulice Vyškovská u garáží, s příčným sklonem 

2,0 %. Z úseku spojující ulici Vlnitou a Vyškovskou (u garáží) se v návrhu počítá jako s komunikací, 

kde je zákaz vjezdu všech motorových vozidel. V současné době je využívána zejména chodci. 

6.2 OVODNĚNÍ 

Odvod dešťové vody je navržen formou odtoku do zeleně, čemuž je přizpůsobena výška obruby 

0 mm, a následnému vsaku do půdy. Speciálně na úseku 101 a celý úsek 103. Na úsecích, kde 

není možné svést vodu do zeleně, bude odvod praktikován formou vpustí. Ve variantě 1 a 3 se 

ponechají stávající vpusti. Ve variantě 2 jsou navrženy nové uliční vpusti. Všechna parkovací stání 

jsou odvodněna sklonem do zeleně a formou přerušovaných obrub a pomocí drenážní betonové 



 

21 

 

dlažby. Zemní plán ve sklonu 3,0 % bude odvodněna podélnými trativody, s drenážní trubkou 

z  PVC ∅=100 m, uložena na štěrku frakce 16/32, obaleno geotextílií. 

6.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Svislé i vodorovné dopravní značení je zakresleno v jednotlivých variantách situací. Vodorovné 

dopravní značení (V10b) využito k vyznačení parkovacích stání.  

VARIANTA TYP SDZ POČET [ks] TEXT/SYMBOL STAV 

1 IZ5a + IZ5b 1  Nové  

IZ5a 1  Nové  

IZ5b 1  Nové  

B2 + E12b 3 Vjezd cyklistů v protisměru povolen Nové  

P4 2  Zrušení 

B1+E13 1 Mimo zásobování Stávající  

IP4b 1  Nové 

C9a+C9b 2  Stávající 

P4 2  Nové 

IP11b 3  Nové 

P2 1  Nové 

B1 1  Nové 

B24a+E12 2 Mimo cyklisty Nové  

B29 1  Stávající 

B28 1  Stávající 

B8 1  Nové 

Tabulka 5 Výčet svislého dopravního značení – varianta 1 
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2+3 IZ8a+b 1 ZÓNA 30 Nové 

IZ8a 1 ZÓNA 30 Nové 

IZ8b 1 ZÓNA 30  Nové 

P4 2  Stávající 

P4 2  Nové 

B1+E13 1 Mimo zásobování Stávající  

IP11b 5  Nové 

IP11c 1  Nové 

B2 3  Nové 

C9a+C9b 2  Stávající 

B29 1  Stávající 

B28 1  Stávající 

IP4b 1  Nové 

P2 1  Nové 

B1 1  Nové 

B24a 1  Nové  

Tabulka 6 Výčet svislého dopravního značení – varianta 2+3 

V rámci organizace dopravy je nově navržen jednosměrný provoz, a to na úseku 102 a na něj 

navazující úsek 101 ulice Vlnité, směr Tilhonova.  

6.4 ROZHLEDOVÉ POMĚRY  

Připojení místní komunikace na hlavní:  

• vd=50 km/h; XB=80,0m, XC=65,0m, Skupina vozidel 2 

Napojení sjezdů: 

• Varianta 1: vd=20 km/h; XB=Xc=11,0m, Skupina vozidel 2 

• Varianta 2,3: vd=30 km/h; XB=Xc=20,0m, Skupina vozidel 2 

Konstrukce rozhledových trojúhelníků jsou znázorněny ve variantních situacích.  

6.5 OBRUBNÍKY 

• Na rozhraní vozovka – zeleň bude uložen silniční obrubník ABO 150/250/100 s nášlapem 

120 mm. V případě odvodu vody do zeleně výšky 0 mm. 

• Na rozhraní vozovka – chodník bude uložen silniční obrubník ABO 150/250/100 

s nášlapem 120 mm.  



 

23 

 

• Na rozhraní vozovka – sjezd bude uložen obrubník ABO 150/150/100 nájezdový 

s nášlapnou hranou 20 mm.  

• Na rozhraní parkovacího stání – vozovka bude uložen obrubník ABO 150/150/100 

nájezdový s nášlapnou hranou 20 mm.  

• Na rozhraní parkovacího stání – zeleň bude uložen obrubník ABO 150/250/100 

s nášlapem 100 mm.  

• Na rozhraní chodník – zeleň bude uložen chodníkový obrubník ABO 100/250/100 

s nášlapem 60 mm.  

• V místech pro překonání komunikace bude uložen obrubník ABO 150/150/100 nájezdový 

s nášlapnou hranou 20 mm.  

6.6 KONSTRUKCE VOZOVKY 

6.6.1 KV1 – KONSTRUKCE KOMUNIKACE 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy      ACO 11  40 mm 

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0.2 kg/m2 PS-E   - 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy     ACP 16+  70 mm 

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2 PI-E   - 

Štěrkodrť         ŠDA0/32 GE  150 mm 

Štěrkodrť         ŠDA0/63 GE min.  150 mm 

Konstrukce vozovky celkem        min.  410 mm 

6.6.2 KV2 – KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ S DRENÁŽNÍ BET. DLAŽBOU 

Zatravňovací a drenážní betonová dlažba 200/100/80 (šedá)  DL   80 mm 

Drcené kamenivo fr. 4/8       L   40 mm 

Štěrkodrť         ŠDB 8/16 GE  50 mm 

Štěrkodrť         ŠDB 16/32 GE  200 mm 

Konstrukce parkovacího stání        370 mm 
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6.6.3 KV3 – KONSTRUKCE STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy      ACO 11  40 mm 

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0.2 kg/m2 PS-E   - 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy     ACP 16+  50 mm 

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2 PI-E   - 

Štěrkodrť         ŠDA0/32 GE  150 mm 

Štěrkodrť         ŠDA0/63 GE min.  150 mm 

Konstrukce stezky celkem        min.  390 mm 

6.6.4 KCH – KONSTRUKCE PĚŠÍ KOMUNIKACE 

Betonová dlažba 200/100/60 (šedá)     DL   60 mm 

Drcené kamenivo fr. 4/8       L   30 mm 

Štěrkodrť         ŠDB 8/16 GE min. 150 mm 

Konstrukce chodníku celkem        min.  240 mm 

6.6.5 KCH – KONSTRUKCE PĚŠÍ KOMUNIKACE – POJÍŽDĚNÁ – V MÍSTĚ SJEZDU 

Betonová dlažba 200/100/60 (šedá)     DL   60 mm 

Drcené kamenivo fr. 4/8       L   30 mm 

Štěrkodrť         ŠDB 0/32 GE min. 280 mm 

Konstrukce chodníku celkem        min.  370 mm 

6.7 VYBAVENÍ 

Ve variantě 2 dojde k přeložení uličních vpustí, buďto se přemístí nebo budou doplněny novými.  

Varianta 1 a 3 využije stávající vpusti. 

6.8 OSTATNÍ 

Ve všech variantách jsou navržena stání pro kontejnery a popelnice, navrženo umístění laviček  

a sloupků pro zamezení vjetí vozidel do prostoru pro chodce a cyklisty.  



 

25 

 

7 HODNOCENÍ VARIANT 

7.1 VARIANTA 1 

Tato varianta je navržena jako „obytná zóna“, kde dojde ke sjednocení dopravního prostoru pro 

automobilovou dopravu, chodce i cyklisty. Stavebně vychází pouze ze stávajícího stavu. Nedojde 

tedy k záborům přilehlých parcel. Stávající parkovací stání jsou upravena a doplněna a liší se 

svrchním povrchem konstrukce. Celá oblast je poměrně dost členěná, proto nebylo nutné 

navrhovat zpomalovací prvky. V této variantě se, pomocí obruby s nášlapnou hranou 20 mm, 

navazuje na stávající místa pro překonání komunikace, bez jejich úprav, které nejsou s ohledem 

na jejich stávající stav nutné. Rozmístěním ocelových sloupků se zamezí vjezdu vozidel na místa 

určená pouze pro chodce a cyklisty. Výhodou této varianty by bylo zejména její rychlé provedení 

a jednoduchost.  

7.2 VARIANTA 2 

Druhá varianta je navržena jako „zóna 30“. Z hlediska konstrukčních změn je nejrozsáhlejší. 

Podstata varianty tkví v rozšíření chodníků, protože stávající stav je z hlediska komunikací pro 

chodce nedostačující. Šířka chodníku je navržena tak, že bude pohodlně uživatelná jak pro osoby 

s omezenou schopností pohybu, tak pro maminky s kočárky. V rámci varianty je rozšířen výjezd 

z ulice Vlnitá, a naopak zúžen vjezd na ulici Vyškovská. V těchto místech jsou také navrženy 

úpravy míst pro překonání komunikace a v ulici Vlnitá byly navrženy nové. Je taktéž navrhnuta 

rekonstrukce parkovacích stání a doplnění o nové. Právě díky zkvalitnění prostoru pro chodce je 

varianta výhodná, avšak na druhou stranu se kvůli celkovému rozšíření dopravního prostoru stává 

variantou pracnější, a bude třeba zábor sousedních parcel.  

7.3 VARIANTA 3 

Třetí varianta, jako „zóna 30“, je založena na využití stávajícího dopravního prostoru. Jsou zde 

navrženy chodníky užší než ve variantě 2, přesto jsou širší než ve stávajícím stavu. Oproti variantě 

1, která se striktně drží stávající komunikace, se tato varianta liší v místech pro překonání 

komunikace, kde bylo navrženo jejich upravení a lepší návaznost na nároží křižovatky. Celkově je 

návrh velmi obdobný jako u varianty 2, ale pro uživatele je méně pohodlný. Na druhou stranu 
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splňuje cíl rekonstrukce chodníků, a zároveň není potřeba zábor pozemků. Přesto, že je prostor 

pro chodce menší, je uzpůsoben tak, že jej mohou využívat osoby s tělesným postižením.  

Jelikož je navržena změna organizace dopravy v ulici Vlnitá, bude zde provoz usměrněnější  

a spolu s paralelní stezkou pro cyklisty a chodce, by bylo možné tuto oválnou část využívat jako 

prostor pro bruslaře.  

Aby se co nejvíce omezilo odvodňování dešťových vod pomocí uličních vpustí, je částečně ve 

všech variantách navržen odtok povrchové vody jednostranným příčným sklonem přímo do 

zeleně přes obrubník s nášlapnou hranou ve výšce 0 mm. Díky přerušovaným obrubám  

a zatravňovacím a drenážním betonovým dlaždicím na místech parkovacích stání, může voda 

z komunikace odtékat také do zeleně. Z toho důvodu bych doporučila pro další stupně projektové 

dokumentace provést podrobný geologický a hydrogeologický průzkum zájmové oblasti.  

Rozhledové poměry byly ve všech variantách ověřeny a je zřejmé, že ve výhledu u výjezdů se 

vyskytují stromy, které lemují ulici Tilhonovu. Jsou však od sebe dostatečně daleko, tudíž netvoří 

souvislou překážku.  
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ZÁVĚR 

Výstupem bakalářské práce je zpracování návrhu dopravního řešení v lokalitě Vlnitá - Vyškovská 

v městské části Brno-Slatina. Důvodem je plánovaná rekonstrukce této oblasti, zejména z důvodu 

nevyhovující šířky dopravního prostoru, speciálně chodníků, a také špatný stav vozovky. 

Výstupem jsou tři varianty: „obytná zóna“ a dvě „zóny 30“. Jelikož se zájmová oblast nachází 

v obytné čtvrti, byl při návrhu kladen důraz na využívání prostoru chodci, zejména pak dětmi, 

které se pohybují uprostřed zeleně na dětském hřišti. Za nejvhodnější považuji  

variantu 1 – „obytnou zónu“, je nejpraktičtější z hlediska vysokého výskytu chodců. Je tedy 

vhodné spojit dopravní prostor s prostorem pro hry. Díky tomu, že se tato varianta drží stávajícího 

stavu, nebude třeba zasahovat do okolních parcel. Pokud by se však při rekonstrukci bral větší 

důraz na výstavbu chodníků, je pak vhodná varianta 2, kde je prostor pro chodce dostatečně 

široký, tedy komfortní, avšak na úkor pozemků. Všechny varianty jsou navrženy tak, aby se při 

rekonstrukci co nejméně rušily plochy zeleně. Z hlediska životního prostředí a snahy snížení 

využívání kanalizace, je velmi výhodný způsob odtoku a vsakování dešťových vod do zeleně.  
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MČ  městská část 

R   poloměr [m] 

V   rychlost km/h 

m n.m.  metrů nad mořem 

Pozn.   poznámka 

PVC  polyvinylchlorid 

NN  nízké napětí  

NTL  nízkotlakový plynovod 

VO   veřejné osvětlení 

ST  studie 

ABO  označení prefabrikovaného obrubníku 

Podz.  podzemní 
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