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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá studií dopravního řešení ulic Meluzínova, Františky 

Skaunicové a Komprdova nacházejících se ve městě Brno, konkrétně v městské části 

Brno – Židenice. 

Důležitým impulsem pro výběr tohoto tématu byl stávající stav řešeného 

území, který neodpovídá současným zvýšeným nárokům na moderní pojetí 

uspořádání dopravního prostoru. Jedná se především o důraz na bezpečnost 

provozu, řešení statické dopravy a v neposlední řadě i hledisko ekologické a 

ekonomické. 

Další podnět byl čistě praktický. Jedná se o lokalitu, ve které dlouhodobě žiji, a 

tudíž se mohu více zaměřit na konkrétní problémy tohoto území.   

Cílem diplomové práce bylo následné vypracování několika variant návrhu, 

které zohlední stávající nedostatky z hlediska dopravního řešení a následně, aby 

výsledná nejvýhodnější varianta splňovala v co největší míře výše uvedené 

požadavky, tj. ekonomické a ekologické hledisko, řešení statické dopravy a 

bezpečnost uživatelů uličního prostoru.   

Jednotlivé varianty byly následně zpracovány ve formě studie v podobě 

výkresů situací, vzorových příčných řezů a podélného profilu u vybrané varianty. 
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2. Průvodní zpráva 

2.1. Identifikační údaje  

2.1.1. Stavba  

Název stavby: Studie dopravního řešení ulic Meluzínova, 

Františky Skaunicové a Komprdova v Brně

        

Místo stavby:    Brno – Židenice 

      Okres Brno – město 

      Kraj Jihomoravský 

Katastrální území:   Brno – Židenice [611115] 

Stupeň dokumentace:  Studie  

2.1.2. Zadavatel/objednatel  

Název:  VUT FAST v Brně – Ústav pozemních 

komunikací  

Adresa:     Veveří 331/95, Brno 602 00  

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

2.1.3. Zhotovitel studie 

Projektant:    Klára Tkáčová 

Adresa:    Dr. Malého 214, 702 00 Ostrava 
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2.2. Zdůvodnění studie 

2.2.1. Účel studie a sledované cíle 

Studie rekonstrukce vybraného území, tj. ulic. Meluzínova, Františky Skaunicové, 

Komprdova, je řešena z důvodů nevyhovujícího stavu dopravního prostoru. Nároky 

obyvatel jednotlivých městských částí jsou čím dál tím větší, především co se týká 

statické dopravy. Vysoký nárůst počtu dopravních vozidel, dlouhé stavební řízení a 

nedostatek pozemků k budování parkovacích domů a záchytných parkovišť vede 

odpovědné osoby k úpravám stávajících ploch tak, aby splňovaly všechny potřebné 

požadavky k využití tohoto prostoru. 

Samotná studie by následně měla respektovat a zohledňovat kromě výše 

uvedených hledisek i další otázky, které rezonují v poslední době ve společnosti, tj. 

především dodržení bezpečnosti účastníků dopravního prostoru (využití 

bezbariérových úprav, dodržení požadovaných rozhledů), dále zachování zeleně na 

úkor další výstavby a rovněž i vhodné provedení odvodnění zpevněných ploch. 

2.3. Zájmové území 

2.3.1. Poloha stavby  

Řešené území, tj. ulice Meluzínova, Františky Skaunicové a Komprdova, se nachází 

ve městě Brno, v městské části Brno – Židenice. 

Konkrétní poloha zájmového území je znázorněna v příloze B.1. Situace širších 

vztahů a D.1. Fotodokumentace. 

2.3.2. Možnosti napojení území na veřejnou dopravní infrastrukturu 

Předmětná lokalita je ohraničena ul. Svatoplukovou (jedná se o silnici I/42, která 

tvoří Velký městský okruh v Brně), dále ul. Rokytovou. Ve východní části je řešené 

území ohraničeno areálem hřbitova Brno-Židenice. 

Napojení jednotlivých ulic vychází ze stávajícího stavu, tj. ul. Meluzínova je 

napojena na silnici I/42 (ul. Svatoplukova) a ul. Komprdova, Františky Skaunicové 

jsou napojeny na ul. Rokytova.  

Dále ul. Meluzínova kříží ul. Viniční, Františky Skaunicové a ul. Komprdova. 

Z ulice Komprdova je také přístup k soukromým garážovým stáním a 

k přilehlému parkovišti, které slouží jak pro místní obyvatele, tak především pro 

návštěvníky místního hřbitova Brno – Židenice. 

Poloha jednotlivých ulic je zřejmá z přílohy B.1.Situace širších vztahů a D.1. 

Fotodokumentace. 
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2.3.3. Seznam dotčených pozemků 

Dotčené pozemky mají přibližnou rozlohu cca 15 700 m2 a patří dvěma 

vlastníkům, konkrétně Statutárnímu městu Brno a fy STAVBA, k.s. 

Konkrétní údaje byly převzaty z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a 

jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce č. 1. 

 

č.
Číslo 

parcely

Výměra 

[m2]:
Druh pozemku: Způsob využití: Číslo LV: Vlastníci:

1 8390/113 110 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

2 8390/112 68 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

3 8390/10 77 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

4 8390/107 36 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

5 6177/1 309 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

6 6177/2 526 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

7 6176/4 282 ostatní plocha zeleň 10001 Statutární město Brno

8 6848/8 74 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

9 6848/9 139 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

10 6848/10 300 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

11 6777/6 56 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

12 6777/1 916 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

13 6777/2 555 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

14 6791/4 43 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

15 6777/3 413 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

16 6736/11 10 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

17 6736/2 139 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

18 6736/10 136 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

19 6736/4 47 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

20 6736/8 24 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

21 6736/7 118 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

22 6736/6 108 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

23 6736/1 218 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

24 6736/5 66 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

25 6736/9 4 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

26 6736/3 386 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

27 6625/16 5104 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

28 6625/14 38 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

29 6625/65 2 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

30 6690/5 142 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

31 6690/3 252 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

32 6690/6 265 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

33 6690/7 25 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

34 6690/8 95 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

35 6690/9 105 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

36 6690/1 61 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

37 6690/4 63 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

38 6690/14 110 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

39 6690/10 115 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

40 6690/11 63 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

41 6690/12 108 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

42 6690/13 263 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

43 6690/2 17 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

44 7480/10 363 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno

45 7480/9 54 trvalý travní porost - 5716 PLS mont s.r.o.

46 7480/7 179 trvalý travní porost - 5716 PLS mont s.r.o.

47 7480/6 44 trvalý travní porost - 10001 Statutární město Brno

48 7480/11 147 trvalý travní porost - 5233 STAVBA, k.s.

49 7481 228 ostatní plocha silnice 10001 Statutární město Brno

50 7482/18 168 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 Statutární město Brno
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Tabulka 1: Seznam dotčených parcel 

2.3.4. Obecný popis – stávající stav 

Předmětné ulice jsou dle dopravního významu a stavebně technického vybavení 

zařazeny mezi místní komunikace III. třídy. Dále dle urbanisticko – dopravní funkce 

se jedná o místní komunikace funkční podskupiny C (komunikace obslužná, typ  

Zóna 30). 

Dále je nutné podotknout, že do 08/2021 nebyla v zájmové lokalitě statická 

doprava nijak řešena, tzn. že prostor pro odstavení nebo parkování vozidel nebyl 

upraven svislým nebo vodorovným dopravním značením. Po 08/2021 byla v rámci 

jízdního pruhu vymezena parkovací stání pomocí vodorovného a svislého 

dopravního značení. Šířka parkovacího stání je 2,00 m. Ve všech ulicích je parkování 

řešeno formou podélného stání. 

Rovněž je nutno podotknout, že stávající stav v žádném případě nerespektuje 

vyhlášku č. 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V celé zájmové lokalitě chybí jakékoliv 

bezbariérové úpravy a pohyb „hendikepovaných“ osob je velmi složitý. 

Konstrukce vozovky a přilehlých komunikací pro pěší jsou v nevyhovujícím stavu. 

Odvodnění zpevněných ploch je rovněž nefunkční. 

ulice Komprdova 

V současnosti je šířkové uspořádání na ulici Komprdova následovné.  

Šířka dopravního prostoru je 9,05 m, šířka komunikace pro pěší je 3,00 m a šířka 

jízdního pásu je 4,05 m. Dále se zde nachází parkovací pruh šířky 2,00 m, který je 

umístěn po pravé straně ve směru vjezdu z ul. Rokytova. 

Pohyb vozidel na komunikaci je řešen obousměrným provozem. 

 

 

č.
Číslo 

parcely

Výměra 

[m2]:
Druh pozemku: Způsob využití: Číslo LV: Vlastníci:

51 7482/4 415 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

52 7482/3 254 ostatní plocha silnice 10001 Statutární město Brno

53 7482/16 63 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

54 7482/17 118 ostatní plocha silnice 10001 Statutární město Brno

55 7482/2 416 ostatní plocha silnice 10001 Statutární město Brno

56 7482/15 365 ostatní plocha silnice 10001 Statutární město Brno

57 7482/14 684 ostatní plocha ostatní komunikace 5233 STAVBA, k.s.

58 7482/19 206 ostatní plocha silnice 10001 Statutární město Brno
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ulice Františky Skaunicové 

V současnosti je šířkové uspořádání na ulici Františky Skaunicové následovné. 

Šířka dopravního prostoru je 9,95 m, šířka komunikace pro pěší je 1,95 m, šířka 

jízdního pruhu je 4,00 m a znovu šířka komunikace pro pěší je 2,00 m. Rovněž i zde 

se nachází parkovací pruh šířky 2,00 m, který je umístěn po levé straně ve směru 

vjezdu z ul. Rokytova. 

Pohyb vozidel na komunikaci je řešen jednosměrným provozem. Vjezd na ul. 

Františky Skaunicové je umožněn pouze z ulice Rokytova. 

ulice Meluzínova 

V současnosti je šířkové uspořádání na ulici Meluzínova následovné. 

Šířka uličního prostoru je 12,00 m, šířka komunikace pro pěší je 3,00 m, šířka 

jízdního pásu je 4,00 m a znovu šířka komunikace pro pěší je 3,00 m. Rovněž i zde se 

nachází parkovací pruh šířky 2,00 m, který je umístěn po levé straně ve směru vjezdu 

z ul. Svatoplukova, po pravé straně za křížením s ul. Viniční a po levé straně za 

křížením s ul. Františky Skaunicové. 

Pohyb vozidel na komunikaci je řešen obousměrným provozem. Pouze úsek mezi 

ul. Viniční a ul. Františky Skaunicové je řešen jako jednosměrný, tzn. že z ul. Viniční 

je vjezd na ul. Meluzínova zakázán svislým dopravním značením. 

2.3.5. Chráněná území z hlediska ŽP 

Zájmová lokalita se nenachází v chráněné oblasti z hlediska životního prostředí. 

2.3.6. Záplavová území 

Zájmová lokalita se nenachází v záplavové oblasti.  

2.3.7. Provedené průzkumy a podklady 

Před zahájením zpracovávání diplomové práce byla provedena pochůzka 

zájmový územím. Rovněž byla zpracována fotodokumentace, která je nedílnou 

součástí práce jako příloha D.1. FOTODOKUMENTACE. Dále byly získány na Magistrátu 

města Brna mapové podklady (polohopis, výškopis). Na portále CDV bylo rovněž 

nahlédnuto do statistik přehledu nehod silničního provozu. Posouzení nehodovosti 

je nedílnou součástí práce jako příloha D.2 POSOUZENÍ NEHODOVOSTI.  

Dopravní průzkum nebyl zpracován na základě domluvy s vedoucím diplomové 

práce.  
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Podklady: 

- Pochůzka zájmovým územím – vypracování fotodokumentace 

- Magistrát města Brna – mapové podklady (polohopis, výškopis) 

- Portál CDV – statistika / přehled nehod v silničním provozu 

- Portál ČUZK – seznam dotčených pozemků 

2.3.8. Etapizace výstavby 

Vzhledem k členitosti zájmového území se předpokládá výstavba v několika 

etapách. Konkrétní harmonogram výstavby bude vyhotoven po odsouhlasení 

výsledné varianty a získání veškerých potřebných povolení.  

2.4. Obecné charakteristiky variant 

Vzhledem k zachování stávající zeleně, travnatých porostů, a především z důvodu 

záboru pozemků vychází návrh dopravního prostoru ze stávající šířky. Návrh je 

vyhotoven na již dotčených pozemcích, a tudíž není potřeba dlouhých jednání 

spjatých se záborem dalších pozemků. 

Dále bylo zachováno i zařazení komunikací do funkční skupiny C místních 

komunikací s úpravou silničního provozu ve formě Zóna 30. 

Veškeré návrhy respektují a odpovídají požadovaným technickým normám a 

podmínkám viz. čl. 4. Seznam použitých zdrojů.  

Poznámka: 

Vzhledem k členitosti je ul. Meluzínova rozdělena na dvě části: 

Meluzínova – část 1: část komunikace od vjezdu z ul. Svatopluka po křížení s ul. 

Viniční 

Meluzínova – část 2: část komunikace od křížení s ul. Viniční po křížení s ul. 

Komprdovou 

2.4.1. Šířkové uspořádání 

2.4.1.1. Varianta A 

Ul. Komprdova 

Předmětná ulice je navržená jako obousměrná. Šířka dopravního prostoru je 9,05 

m. Dopravní prostor je následně složen z jízdního pásu šířky 5,05 m, prostoru pro 

parkovací stání šířky 2,00 m a z prostoru komunikace pro pěší šířky 2,00 m. Výjimkou 

jsou místa v dopravním prostoru, kde se nenachází parkovací stání a další výjimkou 

je část ulice Komprdova za křížení s ul. Meluzínova (v místě sjezdu do administrativní 

budovy). Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.1. 

Situace – Varianta A. 
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Prostor pro parkovací stání a komunikace pro pěší se převážně nacházejí na 

pravé straně (ve směru staničení) jízdního pásu. Příčný sklon jízdního pásu je 

jednostranný 2,50 %. Příčný sklon parkovacího stání a komunikace pro pěší je rovněž 

jednostranný s hodnotou 2,00 %.  Po levé straně (ve směru staničení) jízdního pásu 

se nachází sjezdy k přilehlým garážovým stáním a parkoviště, jehož dispoziční 

uspořádání vychází ze stávajícího stavu. Dochází zde pouze k úpravě jednotlivých 

povrchů. Konkrétní šířkové uspořádání a použití jednotlivých konstrukcí vozovek 

parkoviště je patrné z přílohy C.4. Vzorové příčné řezy – Varianta A. 

Poznámka: 

V místě sjezdu nebo vstupu do přilehlých nemovitostí, kde dochází z důvodu 

napojení na stávající stav ke vzniku proměnlivého příčného sklonu chodníků, sjezdu, 

bude toto následně dořešeno v dalším stupni projektové dokumentace (podrobné 

geodetického zaměření, vypracování vrstevnicového plánu a jednání s vlastníky 

nemovitostí). V tomto místě by následně došlo k osazení betonového 

odvodňovacího žlabu. 

Ul. Františky Skaunicové 

 Tato ulice je řešená jako jednosměrná (vjezd pouze z ul. Rokytova), kde šířka 

dopravního prostoru je 9,95 m. Dopravní prostor je následně složen z jízdního pruhu 

šířky 3,50 m, z prostoru pro parkovací stání šířky 2,00 m a obousměrných 

komunikací pro pěší šířky 2,45 m a 2,00 m.  

 Prostor pro parkovací stání se nachází podél pravé strany jízdního pruhu (ve 

směru staničení). Příčný sklon jízdního pruhu je jednostranný 2,50 %. Příčný sklon 

parkovacího stání a komunikace pro pěší je rovněž jednostranný s hodnotou 2,00 %. 

Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.1. Situace – 

Varianta A. 

Poznámka: 

V místě sjezdu nebo vstupu do přilehlých nemovitostí, kde dochází z důvodu 

napojení na stávající stav ke vzniku proměnlivého příčného sklonu chodníků, sjezdu, 

bude toto následně dořešeno v dalším stupni projektové dokumentace (podrobné 

geodetického zaměření, vypracování vrstevnicového plánu a jednání s vlastníky 

nemovitostí). V tomto místě by následně došlo k osazení betonového 

odvodňovacího žlabu. 

Ul. Meluzínová část – 1 

Předmětná část ul. Meluzínové je řešena jako obousměrná. Jedná se o část ul. 

mezi vjezdem z ul. Svatoplukova po křížení s ul. Viniční. Dopravní prostor je šířky 



11/25 
 

12,00 m, je složen z jízdního pásu šířky 5,00 m, prostoru pro parkovací stání šířky 

2,00 m a obousměrných komunikací pro pěší šířky 2,00 m a 1,50 m. Podél prostoru 

pro parkovací stání se nachází pás zeleně šířky 1,50 m. Součástí prostoru pro 

parkovací stání jsou rovněž místa pro osoby se sníženou možnosti pohybu. V tomto 

místě je šířka parkovacího stání rozšířená o 1,50 m (na úkor zeleného pásu) na 

celkovou šířku 3,50 m.  

Příčný sklon jízdního pásu je jednostranný 2,50 %. Příčný sklon parkovacího stání 

a komunikace pro pěší je rovněž jednostranný s hodnotou 2,00 %. 

Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.1. Situace – 

Varianta A. 

Ul. Meluzínová část – 2 

Jedná se o část ul. Meluzínové mezi křížením s ul. Viniční a ul. Komprdovou. 

Komunikace je zde rovněž řešená jako obousměrná. Dopravní prostor je šířky 11,50 

m, je složen z jízdního pruhu šířky 3,50 m, obousměrného prostoru pro parkovací 

stání šířky 2,00 m a z obousměrných komunikací pro pěší šířky 2,00 m. V místech, 

kde nebylo možné z hlediska rozhledových poměrů navrhnout parkovací stání je 

zřízen pás zeleně o šířce 2,00 m. 

Příčný sklon jízdního pruhu je jednostranný 2,50 %. Příčný sklon parkovacích stání 

a komunikací pro pěší je rovněž jednostranný s hodnotou 2,00 %. 

Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.1. Situace – 

Varianta A. 

2.4.1.2. Varianta B 

V předmětné variantě dochází ke změně návrhu pouze v ul. Meluzínová – část 2. 

Ostatní návrhy jsou totožné dle varianty A, viz. PZ bod 2.4.1.1. Varianta A. 

Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.7. Situace – 

Varianta B. 

Ul. Meluzínová část – 2 

 Komunikace je rovněž obousměrná, dochází však ke změně skladby 

dopravního prostoru. 

Dopravní prostor je šířky 11,50 m, je složen z jízdního pásu šířky 5,50 m, 

obousměrných komunikací pro pěší šířky 2,00 m a přilehlého prostoru pro parkovací 

stání šířky 2,00 m. Tento prostor se zde nachází pouze na pravé částí přilehlé 

komunikace (ve směru od ulice Viniční). 
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Dále zde dochází ke změně konstrukce skladby vozovky v místě křížení s ul. 

Viniční, s ul. Františky Skaunicové a s ul. Komprdova. V těchto místech jsou navržené 

zvýšené křižovatkové plochy ze zámkové dlažby. 

Jednotlivé změny jsou patrné z přílohy C.7. Situace – Varianta B. 

2.4.1.3. Varianta C 

V předmětné variantě dochází ke změně návrhu pouze v ul. Meluzínová – část 2. 

K nepatrné změně dochází také v části u. Komprdova. Ostatní návrhy jsou totožné 

dle varianty A, viz. PZ bod 2.4.1.1. Varianta A. 

Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.11. Situace – 

Varianta C. 

Ul. Komprdova 

V části ul. Komprdova, tj. v místě za křížením s ul. Meluzínovou (za administrativní 

budovou), je na místo parkovací plochy (Varianta A) navržena komunikace pro pěší.   

Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.11. Situace – 

Varianta C. 

Ul. Meluzínová část – 2 

Ke změně dochází jak v režimu dopravního provozu komunikace, v této variantě 

je komunikace jednosměrná, tak ke skladbě dopravního prostoru. 

Dopravní prostor je šířky 11,80 m, je složen z jízdního pruhu šířky 3,50 m, 

obousměrných komunikací pro pěší šířky 1,50 m a 2,00 m, přilehlého prostoru pro 

parkovací stání šířky 4,80 m. Tento prostor se zde nachází pouze na pravé částí 

přilehlé komunikace (ve směru od vjezdu z ulice Viniční). 

Parkovací stání je zde řešeno pro šikmé řazení vozidel (s úhlem 45 o). 

Konkrétní šířkové uspořádání jednotlivých míst je patrné z přílohy C.11. Situace – 

Varianta C. 

2.4.2. Konstrukce vozovek 

Jednotlivé skladby konstrukce vozovky byly navrženy dle příslušných technických 

podmínek TP 170, s důrazem na zachování skladby vozovky využité při rekonstrukci 

přilehlé ul. Viniční. Při návrhu skladby konstrukce vozovky byl rovněž vyloučen 

pohyb těžkých nákladních vozidel, pouze je brán v potaz občasný pohyb vozidel pro 

svoz komunálního odpadu. 
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Níže uvedené konstrukce vozovek jsou platné pro Variantu A, B i C. 

Konstrukce vozovky pro automobilovou dopravu 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu             ACO 11+  50 mm 

Spojovací postřik 0,20 kg/m²   PS-EK   

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu  ACP 22+  70 mm  

Infiltrační postřik 1,00 kg/m²   PI-EK  

Směs stmelená cementem     SC, C 8/10  180 mm 

Štěrkodrť 0/63     ŠD   220 mm 

Celkem           min. 520 mm 

 

Konstrukce vozovky pojezdové dlažby (parkovací plochy a samostatné sjezdy) 

Zámková dlažba – šedá    DL 80   80 mm 

Ložní vrstva  4/8 mm               L40   40 mm 

Směs stmelená cementem     SC, C 8/10  150 mm 

Štěrkodrť 0-32     ŠD   150 mm 

Celkem           min. 420 mm 

 

Konstrukce chodníku 

Zámková dlažba – šedá    DL 60   60 mm 

Ložní vrstva 4/8 mm           L30   30 mm 

Štěrkodrť 0-32     ŠD   150 mm 

Celkem         min. 240 mm 

 

Konstrukce vozovky pojezdové dlažby (zvýšené křižovatkové plochy) 

Zámková dlažba – červená    DL 80   80 mm 

Ložní vrstva  4/8 mm               L40   40 mm 

Směs stmelená cementem     SC, C 8/10  180 mm 

Štěrkodrť 0/63     ŠD   220 mm 

Celkem           min. 520 mm 

2.4.3. Odvodnění 

Odvádění dešťových vod z povrchu komunikace je ve všech variantách (A, B, C) 

zajištěno pomocí příčného jednostranného sklonu 2,50 % a pomocí podélných 

sklonů. Podélné profily byly zpracovány pouze pro výslednou Variantu A, a jejich 

hodnoty jsou patrné z přílohy C.3. Podélný profil – Varianta A. 

Odvádění srážkových vod z ploch parkovacích stání a z ploch komunikací pro pěší 

je zajištěno příčným jednostranným sklonem 2,00 % a podélným sklonem.  

Odvádění dešťových vod se předpokládá za pomocí soustavy uličních vpustí, 

které jsou následně zaústěny do stávající kanalizace. 
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Pouze v části ul. Meluzínova – část 1 je odtok vody z komunikací pro pěší odveden 

do přilehlého pásu zeleně, což vede k zachytávání vody v krajině a k zamezení 

zbytečného odtoku vody do stávající kanalizace. 

Většina stávajících uličních vpustí bude zrušena a ve vhodných místech bude 

navrženo osazení nových uličních vpustí, jejíž konkrétní návrh bude stanoven v další 

fázi projektové dokumentace vycházející z hydrotechnických výpočtů. 

Předpokládaný návrh rozmístění jednotlivých uličních vpustí je patrný z přílohy C.1. 

Situace – Varianta A. 

Důležitým aspektem pro správný odvod dešťových vod z povrchu komunikace je 

pravidelné čištění kalových košů uličních vpustí tak, aby nedocházelo k zaplavování 

komunikace jako doposud. 

Odvádění vody ze zemní pláně je zajištěno příčným sklonem 3,00 % a následně je 

voda odvedena soustavou podélných trativodů. 

Poznámka: 

V místě sjezdu nebo vstupu do přilehlých nemovitostí, kde dochází z důvodu 

napojení na stávající stav ke vzniku proměnlivého příčného sklonu chodníků, sjezdu, 

bude toto následně dořešeno v dalším stupni projektové dokumentace (podrobné 

geodetického zaměření, vypracování vrstevnicového plánu a jednání s vlastníky 

nemovitostí). V tomto místě by následně došlo k osazení betonového 

odvodňovacího žlabu. 

2.4.4. Statická doprava 

Poloha odstavných a parkovacích stání vychází částečně z původního konceptu 

stávajícího stavu. V jednotlivých variantách je různý počet parkovacích a odstavných 

stání, především z důvodu různé skladby dopravního prostoru při dodržení 

požadovaných rozhledových poměrů, a z důvodu koncepce dopravního provozu 

(jednosměrná, obousměrná komunikace). 

Prostor parkovacích stání je řešen formou podélného stání se šířkou 2,00 m a 

délkou 5,75 m. V místech krajních parkovacích stání je délka rozšířená o 1,00 m, tzn. 

na 6,75 m.  

U parkovacích stání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je šířka 

parkovacího stání 3,50 m, délka 7,00 m. V místech krajních parkovacích stání je délka 

rozšířená o 1,00 m, tzn. na 8,00 m. 

Pouze ve Variantě C, úsek Meluzínova – část 2, je prostor parkovacích stání řešen 

formou šikmého stání (s úhlem 45 o). Základní šířka parkovacího stání je 2,75 m, 

skutečná šířka parkovacího stání je 2,50 m a délka parkovacího stání je 4,80 m. V 

místech krajních parkovacích stání je šířka rozšířená o 0,25 m. 
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Na parkovišti, které se nachází podél ul. Komprdova, poblíž areálu hřbitova Brno 

– Židenice, jsou parkovací stání řešená formou kolmého stání. Šířka parkovacího 

stání je 2,5 m, délka 5,0 m. V místech krajních parkovacích stání je šířka rozšířená o 

0,25 m.  

Parkovací stání bylo koncipováno pro osobní vozidla. 

2.4.5. Vjezd do ulic 

Navržené varianty A, B, i C vycházejí z původního stavu, tzn. že jednotlivé ul. jsou 

napojeny na stávající stav. Změna napojení jednotlivých vjezdů není řešena. 

Napojení na stávající komunikace bude zajištěno pomocí vyfrézování jednotlivých 

odstupňovaných vrstev po 0,50 m. A nároží křižovatky bude zaobleno prostým 

kružnicovým obloukem.  

2.4.6. Samostatné sjezdy 

Návrh variant A, B, C respektuje stávající sjezdy do všech přilehlých nemovitostí. 

V místech sjezdů bude provedena úprava konstrukce vozovky, budou provedeny 

veškeré požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, se zajištěním 

předepsaných rozhledových poměrů. 

2.4.7. Obruba 

V místech, kde dochází ke styku jízdního pruhu s komunikaci pro pěší je použita 

silniční obruba ABO 150/250/1000 mm, která bude následně osazena do 

betonového lože (beton C 12/15, X0) s uvažovaným výškových rozdílem nad 

povrchem komunikace 120 mm.  

Stejný typ obruby, s totožným výškovým rozdílem, je navržen ve styku 

komunikace – zeleň. 

Tato obruba je také navržena ve styku komunikace pro pěší s prostorem pro 

parkovací stání, pouze je zde jiný výškový rozdíl nad povrchem konstrukce vozovky. 

Výškový rozdíl je zde 80 mm. 

Dále je použita obruba ABO 150/150/1000 mm, která je osazena v místech styku 

jízdního pruhu s místem pro parkovací stání.  Tyto obruby jsou rovněž vloženy do 

betonového lože (beton C 12/15, X0). Uvažovaný výškový rozdíl nad povrchem 

komunikace je 20 mm.  

Tato obruba je také použita v místech samostatných sjezdů do přilehlých 

nemovitostí a v místech, kde dochází ke snížení výšky obruby z důvodu místa pro 

přecházení. 
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V místě styku komunikace s prostorem pro parkovací stání, kde dochází k návrhu 

protisměrných příčných sklonů, je u tohoto typu obruby navržena přídlažba z prvků 

beton. dlažby, dvouřádek 200/100/80 mm. Přídlažba je rovněž osazena do 

betonového lože (beton C 12/15, X0) s uvažovaným výškovým rozdílem nad 

povrchem komunikace 20 mm. 

Dalším typem obruby je chodníkový obrubník ABO 50/250/1000 mm, jež je rovněž 

zapuštěn do betonového lože beton (beton C 12/15, X0) a nachází se v místech styku 

chodníků a zeleně. Výškový rozdíl je zde 60 mm. 

Posledním typem použité obruby je obrubník 100/250/1000 mm, který je navržen 

pouze ve Variantě B, a to v místě zvýšených křižovatkových ploch ze zámkové dlažby. 

Tento typ obruby slouží pouze k oddělení jednotlivých typů konstrukcí vozovek. 

Totožný typ obruby je také navržen na přilehlém parkovišti, kde ve styku 

komunikace s parkovacím stáním je výškový rozdíl 0 mm, a v případě styku 

parkovací stání – zeleň je výškový rozdíl 120 mm. 

2.4.8. Dopravní značení 

V rámci jednotlivých variant A, B, C dochází k úpravě stávajícího dopravního 

značení. Přehledné znázornění zrušeného, ponechaného a nově zřízeného 

dopravního značení je patrné z přílohy: 

 C.2. Situace dopravního řešení – Varianta A 

C.8. Situace dopravního řešení – Varianta B 

C.12. Situace dopravního řešení – Varianta C 

Níže uvádím seznam nově osazeného a nakresleného dopravního značení: 

Varianta A 

IP 11c (6x)   „Parkoviště podélné stání“  

IP 12+01 (4x)  „Vyhrazené parkoviště pro osoby na invalidním vozíku“ 

V 12a (2x)  „Žlutá klikatá čára“ 

V 10f (5x) „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce 

postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ 

Varianta B 

IP 11c (7x)   „Parkoviště podélné stání“  

IP 12+01 (4x)  „Vyhrazené parkoviště pro osoby na invalidním vozíku“ 

V 12a (2x)  „Žlutá klikatá čára“ 
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V 10f (5x) „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce 

postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ 

Varianta C 

IP 11c (5x)   „Parkoviště podélné stání“  

IP 12+01 (3x)  „Vyhrazené parkoviště pro osoby na invalidním vozíku“ 

B 2 (1x)  „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 

IP 4b (1x)  „Jednosměrný provoz“ 

V 12a (2x)  „Žlutá klikatá čára“ 

V 10f (4x) „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce 

postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ 

2.4.9. Podzemní kontejnery [12] 

Kromě standardních nádob na komunální odpad jsou na ul. Meluzínova rovněž 

navrženy dvě plochy pro osazení podzemních kontejnerů. Jedná se o nádoby 

s rozměry 2,00 x 2,00 m x 2,70 m, s celkovým objemem cca 4,00 m3. V rámci jedné 

navržené plochy se počítá s umístěním třech nádob na celkové ploše cca 6,40 x     

2,00 m.  

Hlavním impulsem k návrhu těchto nádob na samostatných plochách bylo 

stávající umístění standardních nádob pro komunální odpad do nároží křižovatek, 

kde zamezovaly požadovaným rozhledům. Výše uvedené je rovněž zřejmé z přílohy 

D.1. Fotodokumentace. 

Další důležitou výhodou je snížení frekvence svozu odpadu, zamezení 

vandalismu, estetické hledisko a čistota sběrného místa. 

Konkrétní výrobce a rozměry podzemních kontejnerů budou stanoveny v další 

fázi projektové dokumentace. 

2.4.10. Přeložky 

V rámci rekonstrukce jednotlivých ulic se předpokládá přeložení sítí veřejného 

osvětlení, úprava napojení uličních vpustí do stávající kanalizace. 

Informativní/předpokládané umístění jednotlivých inženýrských sítí je 

znázorněno v příloze B.2. Koordinační situace. 

Vyjádření vlastníků dotčených inženýrských sítí, aktuální vytýčení sítí a další 

podmínky spjaté s případnými přeložkami budou řešeny v další fázi projektové 

dokumentace.  
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2.5. Hodnocení variant  

Diplomová práce se zabývala studií rekonstrukce ulic Meluzínova, Františky 

Skaunicové a Komprdova, s tím, že důraz bude kladen především na vhodné 

vyřešení statické dopravy, zachování stávající zeleně a využití co nejmenšího záboru 

nových pozemků. Následně byla na základě multikriteriálního hodnocení vybrána 

nejvhodnější varianta, která byla dále rozpracována.  

Vyhodnocení jednotlivých variant dle důležitosti: 

- Největší počet parkovacích stání – Varianta A 

- Největší plocha nově vzniklé zeleně – Varianta A 

- Nejmenší výměra zpevněných ploch – Varianta A 

- Zjednosměrnění ul. Meluzínova – Varianta C 

 

Tabulka 2: Zhodnocení variant 

Na základě jednotlivých kritérii byla vybrána nejvýhodnější varianta – Varianta A, 

která nejlépe splňuje daná kritéria, o čemž je možné se přesvědčit ve výše uvedené 

tabulce 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLÁŽDĚNÉ  ASFALTOVÉ

A 4162,63 4109,05 853,59 74 NE ZUŽENÍ UL. MELUZÍNOVA

B 4689,90 3585,10 734,07 59 NE
ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKOVÉ 

PLOCHY

C 4167,79 4105,33 558,50 67 ANO
ZJEDNOSMĚRNĚNÍ UL. 

MELUZÍNOVA

ZPEVNĚNÉ PLOCHY [m2]
VARIANTA

NOVĚ VZNIKLÁ 

ZELEŇ [m2]

POČET NOVÝCH 

PARKOVACÍCH 

MÍST

ZJEDNOSMĚRNENÍ 

UL. MELUZÍNOVA

ZPŮSOB ZKLIDNĚNÍ 

DOPRAVY
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2.6. Základní charakteristiky varianty A  

2.6.1. Směrové vedení trasy 

Varianta A je tvořena z přímých a prostých kružnicových oblouků. 

 

 

Tabulka 3: Směrové řešení Varianty A 

Ulice Komprdova

Staničení Směrový prvek Délka Poloměr

ZÚ 0,000 00 přímá 196,07 m -

TK 0,196 07 oblouk 7,79 m 5,00 m

KT 0,203 86 přímá 1,05 m -

TK 0,204 91 oblouk 1,16 m 5,00 m

KÚ 0,206 07 -

Ulice Františky skaunicové

Staničení Směrový prvek Délka Poloměr

ZÚ 0,000 00 přímá 140,14 m -

KÚ 0,140 14 -

Ulice Meluzínová část 1

Staničení Směrový prvek Délka Poloměr

ZÚ 0,000 00 přímá 3,20 m -

TK 0,003 20 oblouk 6,65 m 20,00 m

KT 0,009 85 přímá 80,94 m -

KÚ 0,090 79 -

Ulice Meluzínová část 2

Staničení Směrový prvek Délka Poloměr

ZÚ 0,000 00 přímá 171,70 m -

KÚ 0,171 70 -

Ulice Viniční

Staničení Směrový prvek Délka Poloměr

ZÚ 0,000 00 přímá 25,25 m -

KÚ 0,025 25 -
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2.6.2. Výškové vedení trasy 

 

Tabulka 4: Výškové řešení varianty A 

2.6.3. Příčný sklon 

Základní příčný sklon komunikace je jednostranný 2,50 %. Změna příčného 

sklonu je vždy 12,00 m od středu křižovatky a navazuje na podélný sklon křížící 

větve. Příčný sklon se vždy překlápí na 10,00 m. Jednotlivé změny příčného sklonu 

jsou patrné z podélného profilu.  

 

 

 

 

 

Ulice Komprdova

Staničení Sklon Délka Výška nivelety Paramatry

ZÚ 0,000 00 0,50% 107,61m 215,44 m.n.m.

LN 0,129 56 -0,54% 98,46 m 215,98 m.n.m. R= 4 200,00 m

T= 21,932 m

Y= 0,057 m

KÚ 0,206 07 215,45 m.n.m.

Ulice Františky Skaunicové

Staničení Sklon Délka Výška nivelety Paramatry

ZÚ 0,000 00 0,88% 128,14 m 212,30 m.n.m.

LN 0,128 14 -2,50% 12,00 m 213,43 m.n.m.

KÚ 0,140 14 213,13 m.n.m.

Ulice Meluzínova část 1

Staničení Sklon Délka Výška nivelety Paramatry

ZÚ 0,000 00 1,88% 78,79 m 209,09 m.n.m.

LN 0,078 79 2,00% 12,00 m 210,57 m.n.m. R= 5 00,00 m

T= 16,176 m

Y= 0,026 m

KÚ 0,090 79 210,80 m.n.m.

Ulice Meluzínova část 2

Staničení Sklon Délka Výška nivelety Paramatry

ZÚ 0,000 00 2,00% 12,00 m 210,80 m.n.m.

LN 0,012 00 2,84% 159,70 m 211,04 m.n.m.

KÚ 0,171 70 215,57 m.n.m.

Ulice Viniční

Staničení Sklon Délka Výška nivelety Paramatry

ZÚ 0,000 00 -0,36% 25,25 m 210,85 m.n.m.

KÚ 0,025 25 210,76 m.n.m.
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3. Závěr 
Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace ve fázi studie, která se 

zabývá rekonstrukcí dopravního řešení ulic Meluzínova, Františky Skaunicové a ul. 

Komprdova. 

Samotný návrh je zpracován ve třech odlišných variantách, kdy na základě 

posouzení multikriteriálního hodnocení byla vybrána optimální varianta, která byla 

dále podrobněji rozpracována včetně výškového řešení. 

Jednotlivé varianty jsou následně zpracovány ve formě situací, vzorových a 

charakteristických příčných řezů a dalších požadovaných výkresů tak, aby splňovaly 

veškeré potřebné technické normy a technické požadavky. 

Výsledná optimální Varianta A je nejvýhodnější z toho důvodu, že odráží veškeré 

potřebné požadavky na současné pojetí dopravního prostoru. Do výsledné varianty 

se podařilo navrhnout co nejvíce parkovacích stání, což je v dnešní době důležité pro 

obyvatele městských části a může být rovněž výhodné pro investora, v případě, že 

se do této městské části rozšíří tzv. „Modré zóny“.  

Dále je v této variantě rovněž zachováno co nejvíce zelených ploch. Nedochází 

zde ke zbytečnému záboru dalších pozemků, k úbytku zeleně a kácení již vzrostlých 

stromů. 
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5. Seznam použitých zkratek 
ZÚ   Začátek úseku 

KÚ   Konec úseku 

TK    Tečna – kružnice 

KT    Kružnice – tečna 

LN   Lom nivelety 

R               Poloměr oblouku 

ACO             Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu 

ACP             Asfaltový beton pro podkladní vrstvu 

DL              Zámková dlažba 

ABO             Silniční obruba 

ŠD   Štěrkodrť 

SC    Směs stmelená cementem  

PI-EK             Infiltrační postřik – asfaltová emulze kationaktivní 

PS-EK            Spojovací postřik– asfaltová emulze kationaktivní 

ŽP              Životní prostředí 

CDV   Centrum dopravního výzkumu 

ČUZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

PZ    Průvodní zpráva 
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