
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES

PARKOVACÍ GARÁŽ U FAKULTNÍ NEMOCNICE V BRNĚ
BOHUNICÍCH

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. RADOSLAV PUČÁLKA
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. JAN PAVLÍČEK, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2013



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

Studijní program N3607 Stavební inženýrství

Typ studijního programu Navazující magisterský studijní program s prezenční formou
studia

Studijní obor 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby
Pracoviště Ústav pozemních komunikací

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomant Bc. RADOSLAV PUČÁLKA

Název Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně
Bohunicích

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.

Datum zadání
diplomové práce 9. 3. 2012

Datum odevzdání
diplomové práce 11. 1. 2013

V Brně dne 9. 3. 2012

............................................. .............................................
doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Vedoucí ústavu
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

Děkan Fakulty stavební VUT



Podklady a literatura
Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy platné v ČR v době vypracovávání diplomové práce.
Zákon 13/1997 Sb. v platném znění.
Vyhláška 104/1997 Sb. v platném znění.
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (říjen 2004)
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích (listopad 2007)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (únor 2010)
Zásady pro vypracování
Vícepatrová parkovací garáž bude situována na jižní straně areálu Fakultní nemocnice. Její
dopravní napojení se předpokládá ze stávající křižovatky Jihlavská x Osová. Kapacita garáže
bude stanovena propočtem dle ČSN 73 61 10.
Koncepce diplomové práce bude koordinována s diplomovou prací Bc. Barbory Vaculíkové,
která řeší terminál VHD Nemocnice Bohunice.
Předepsané přílohy
Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací
01 Průvodní zpráva
02 Situaci s umístěním navrhovaného objektu a jeho dopravním napojením
03 Půdorys dvou vybraných podlaží
04 Podélný profil vybrané rampy
05 Příčné řezy parkovací garáží
06 Vybraný pohled na fasádu
07 Situace svislého a vodorovného dopravního značení
08 Hrubý výkaz výměr s propočtem finančních nákladů
09 Koncepty
Předepsané přílohy

.............................................      
doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Vedoucí diplomové práce



Abstrakt
V diplomové práci je vypracován návrh vícepatrové parkovací garáže v areálu Fakultní
nemocnice v Brně Bohunicích z důvodu nedostačující kapacity parkovacích stání. Cílem
práce je vytvoření dostatečného množství parkovacích stání, která by vyřešila deficit
parkovacích ploch a napojení se na ulici Jihlavská. Parkovací garáž je situována na jižní
straně areálu Fakultní nemocnice a zajišťuje pěší napojení do nemocnice. Parkovací garáž by
měla sloužit jak pro pacienty a návštěvníky, tak i pro zaměstnance nemocnice. Diplomová
práce zohledňuje řešení terminálu VHD Nemocnice Bohunice a pro pacienty a návštěvníky
nemocnice také navrhuje nemocniční park.

Klíčová slova
Parkování, parkovací garáž, šroubovitá rampa, dopravní napojení, kapacita, vjezd, výjezd,
východ, šířka a délka parkovacího stání, osobní automobil, zeleň, světlá výška

Abstract
The thesis is draft a multi-storey parking garage in the area of University Hospital in Brno
Bohunice to insufficient capacity of the parking spaces. The aim of thesis is to create a
sufficient number of parking spaces, which would solve the deficit of parking spaces and
connecting the street Jihlavská. The parking garage is located on the south side of the
University Hospital and ensures pedestrian connections to the hospital. The parking garage
should serve for patient, visitors and hospital staff. This thesis takes into consideration the
solution of terminal of public transport in Bohunice’s hospital and for patients and visitors to
the hospital is also designed park.

Keywords
Parking, parking garage, helical ramp, traffic connection, capacity, entrance, departure, exit,
width and length of a parking space, car, green, headroom
…
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ÚVOD
Důvodem pro vypracování mé diplomové práce je skutečnost, že parkování vozidel pacientů
nemocnice je v současné době na parkovišti před areálem nemocnice. Toto parkoviště má ale
omezenou kapacitu a již nyní nevyhovuje stávajícím požadavkům po parkovacích stáních.
Stejný problém se týká i parkování vozidel zaměstnanců nemocnice. Ti částečně parkují na
dopravních plochách areálu nemocnice, ale i tyhle prostory nedostačují dnešním požadavkům.

Úkolem mé diplomové práce je návrh vícepatrové parkovací garáže u Fakultní
nemocnice v Brně Bohunicích, která bude situována na jižní straně areálu Fakultní
nemocnice. V rámci práce třeba vyřešit dopravní napojení garáže, které se předpokládá ze
stávající křižovatky Jihlavská x Osová. Kapacita parkovací garáže se stanoví propočtem dle
příslušné normy. V práci je zohledněno řešení terminálu VHD Nemocnice Bohunice. Návrh
by tedy měl zajistit dostatečné množství parkovacích stání.



NÁZEV: Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1 Identifikační údaje stavby
Název stavby: Parkovací garáž

Místo stavby: Brno

Využití stavby: Stavba pro parkování aut

Katastrální území: Bohunice

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský

A.2 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace
Projektant: Bc. Radoslav Pučálka

Dambořice 555

696 35 Dambořice

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
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B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Záměrem projektové dokumentace je návrh vícepatrové parkovací garáže, která bude
situována na jižní straně areálu Fakultní nemocnice. Její dopravní napojení bude ze stávající
křižovatky Jihlavská x Osová a z ulice Jihlavská. Kapacita garáže je stanovena propočtem dle
ČSN 73 6110, viz příloha.

Návrh vícepatrové parkovací garáže zohledňuje řešení terminálu VHD Nemocnice
Bohunice, který byl vypracován současně s návrhem parkovací garáže.

Fakultní nemocnice Brno poskytuje komplexní medicínské služby a je největším
zdravotnickým zařízením na Moravě.

Prostředí okolo areálu nemocnice je docela rušné. To je dáno zejména přítomností nově
vybudovaného vysokoškolského kampusu a také administrativního centra v bezprostřední
blízkosti nemocničních budov.

S ohledem na plánovaný rozvoj areálu nemocnice a s ním spojený narůstající objem
poskytované péče, narůstá i potřeba na parkovací místa jak pro pacienty, tak i nemocniční
personál.

Stávající parkování pacientů a návštěvníků je řešeno parkovištěm před areálem
nemocnice. Toto parkoviště má ale omezenou kapacitu a již nyní nevyhovuje stávajícím
požadavkům po parkovacích stáních. Parkování nemocničního personálu je částečně řešeno
na dopravních plochách areálu nemocnice, ale i tyto plochy jsou nedostatečné na dnešní
požadavky.

Poloha vícepatrové parkovací garáže je navržena v jihozápadní části areálu přes stávající
parkoviště pro pacienty a návštěvníky a nad stávajícím objektem energocentra. Návrh polohy
a tvaru vychází z uspořádání areálu nemocnice, minimalizace zásahu do funkčních zón
nemocnice a návaznosti na dopravní komunikace v území. Výhodou polohy navržené
parkovací garáže je také skutečnost, že budova bude zároveň sloužit jako protihlukové
opatření proti hluku vznikajícím od projíždějících automobilů na komunikaci Jihlavská.

Parkovací garáž je navržena jako pětipodlažní se systémem šroubovitých ramp, které
překonávají celou výšku jednotlivých podlaží a umožňují vjezd i výjezd z každého patra.
Poslední podlaží objektu je zastřešené a je možné ho organizačně vyčlenit například pro
parkování vozidel zaměstnanců nemocnice. Celková délka garáže je 339,15m a šířka 36,90m.
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B.1 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

POHLED NA ZÁJMOVOU LOKALITU Z BUDOVY „L“

POHLED NA STÁVAJÍCÍ BUDOVU ENERGOCENTRA

POHLED NA STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ
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C. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Objekt parkovací garáže je železobetonový objekt o pěti nadzemních podlažích, jehož
konstrukce je navržena jako ŽB skelet s kruhovými sloupy. Stavba nebude zapuštěna do
terénu, takže nebude mít žádné podzemní podlaží. Založení sloupů, monolitických schodišť a
dvou spirálových nájezdových ramp bude provedeno na pilotách. Přesný druh betonu a
profily výztuží dle statického výpočtu.

Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 8,25m, resp. 10,00m u schodišť a výtahů.
V příčném směru je osová vzdálenost 5,30; 7,40 a 9,70m. Průměr sloupů je navržen 0,60m.

Příčkové zdivo bude tloušťky 0,15m. Betonová zídka v prvním patře, která ohraničuje
parkovací garáž od okolního terénu má výšku 0,50m a šířku 0,30m.

Stropní konstrukce a šroubovité rampy budou vytvořeny jako železobetonové
monolitické. Skladba parkovacích stání je: betonová vozovka, bitumen APP svařovaný pás,
bitumen nátěr a ŽB stropní konstrukce.

D. TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dle požárního odvětrání je garáž navržena jako otevřená, podle způsobu parkování vozidel –
s pohybem vozidel vlastní silou a z hlediska obsluhy – samoobslužná.

Z důvodu využití denního světla se navrhují otvory bez výplně. Umělé osvětlení bude
provedeno dle ČSN EN 12464-1.

Objekt je také vybaven úklidovou místností, technickou místností, hygienickým zázemím
pro obsluhu a místností pro provoz garáže.

D.1 Prostorové uspořádání
Parkovací garáž je navržena pro skupinu vozidel 1a – osobní vozidla. Stání vozidel je
navrženo s kolmým řazením podél vnitřních komunikací. Základní velikost parkovacích stání
je 2,75 x 5,30m; tam, kde je osová vzdálenost sloupů 10,00m je velikost parkovacích stání
2,50 x 5,30m.

Volná výška v prostoru garáže je v 1. a 2. podlaží 2,95m; ve zbývajících podlažích
2,40m. Stejné výšky jsou navrženy i u obou ramp. Šířka komunikací v garáži je 6,50m; u
příčných přejezdů 10,00m.
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D.2 Dopravní připojení, vjezdy a výjezdy
Příjezdy do parkovací garáže jsou z ulice Jihlavská – západní a východní. Na západní straně
vznikne nová křižovatka ve tvaru “T“ řízená pouze svislým dopravním značením, na východě
vznikne ze stávající křižovatky Jihlavská x Osová průsečná křižovatka řízená světelným
signalizačním zařízením. U obou příjezdů jsou navrženy přechody pro chodce o šířce 3,0m a
dělící (ochranné) ostrůvky.

Řešení vjezdů a výjezdů do/z garáže bude provedeno tak, aby nedocházelo ke vtékání
povrchové vody do garáže.

Příjezdy a výjezdy z parkovací garáže jsou řešeny jako obousměrné o šířce 15,70m. Do
parkovacího domu jsou navrženy 4 vjezdy a 4 výjezdy (na každé straně objektu 2+2). Šířka
jízdního pruhu na vjezdu/výjezdu je 3,70 a 3,75m. Mezi vjezdem a výjezdem je navržen dělící
ostrůvek o šířce 0,80m. Podél vjezdu/výjezdu jsou navrženy silniční krajníky
500x250x100mm. Šířkové uspořádání je patrné z přílohy číslo 05 – příčné řezy parkovací
garáží.

Vjezdy i výjezdy budou zajištěny odbavovacími systémy. Součásti odbavovacích
systémů jsou: odbavovací zařízení, závory a čidla pro otevření/zavření závory. Vzdálenost
odbavovacího zařízení od závory je 3,00m.

Skladba konstrukce komunikace na vjezdu a výjezdu:

asfaltový beton obrusný ACO 11 40 mm
spojovací postřik z kationaktivní asf.emulze PS EK 0,43-0,48 kg/m2

asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50 mm

infiltrační (ochranný) postřik z kationaktivní asf.emulze PI EK 1,0 kg/m2

štěrkodrť ŠD 150 mm

mechanicky zpevněná zemina MZ min. 150 mm

Celkem min. 390 mm

Označení vozovky dle TP170 D1-N-3-VI

D.3 Rampy
V parkovací garáži jsou navrženy dvě vnější šroubovité rampy. Jedna je situována na západní
straně objektu a druhá na východní. Obě rampy jsou navrženy jako dvoupruhové obousměrné.

Jelikož je parkovací garáž otevřená, mají obě rampy v pruzích pojížděných koly vozidel
osazeny topné kabely vyhřívání.

Na obou rampách jsou dilatační profily zabudovány přímo do betonu. Jedná se
o povrchové dilatační profily s konstrukcí z nerezové oceli a vložkou z kaučuku pro
přechodové rampy a parkovací domy.

U obou ramp jsou také navrženy 2 systémy osvětlení, jedná se o světla zapuštěná
do zídek ramp a o světla na podhledu.
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D.3.1 Směrové řešení
Směrové řešení je navrženo v souladu s ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.
Počátek staničení ramp je v prvním podlaží.

Přehled o směrovém vedení západní rampy:

Označení staničení směr. prvek délka
ZÚ 0,000 00 R = 7,00m 6,19m
KK 0,006 19 R = 11,85m 287,96m

KK 0,294 15 R = 7,00m 6,19m

KÚ 0,300 34

Odpojení/připojení z jednotlivých pater:

 KM 0,000 00 VJEZD NA RAMPU

 KM 0,000 00 OPUŠTĚNÍ RAMPY

 KM 0,073 72 ODPOJENÍ DO II. PATRA

 KM 0,080 56 PŘIPOJENÍ Z II. PATRA

 KM 0,148 09 ODPOJENÍ DO III. PATRA

 KM 0,154 94 PŘIPOJENÍ ZE III. PATRA

 KM 0,222 46 ODPOJENÍ DO IV. PATRA

 KM 0,229 31 PŘIPOJENÍ ZE IV. PATRA

 KM 0,300 34 OPUŠTĚNÍ RAMPY

 KM 0,300 34 VJEZD NA RAMPU

D.3.2 Výškové řešení
Výškové řešení je navrženo v souladu s ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.
Nivelety ramp navazují na podélný sklon prvního patra 0,00%. Výškové řešení je patrné
z přílohy číslo 04 – podélný profil vybrané rampy.

Při návrhu bylo vyhověno maximálnímu sklonu nivelety 10%, minimálnímu poloměru
vypuklých výškových oblouků 15,0m a minimálnímu poloměru vydutých výškových oblouků
20,0m.

Přehled výškového vedení západní rampy:

staničení sklon délka poloměr délka tečny
0,000 00 0,00 % 0,07m R = 240m 5,46m

0,010 99 +4,55 % 61,22m R = 5 000m 4,75m

0,081 71 +4,36 % 64,36m R = 1 800m 5,35m

0,156 77 +3,77 % 132,77m R = 280m 5,35m

0,300 34
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D.3.3 Šířkové uspořádání
Šířkové uspořádání je navrženo v souladu s ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné
garáže. Šířkové uspořádání je patrné z přílohy číslo 05 – příčné řezy parkovací garáží.

Rampy jsou navrženy jako obousměrné s celkovou šířkou 8,80m. Šířka rampy byla
navržena v závislosti na jejich vnitřním poloměru oblouku R1 = 8,00m, R2 = 12,35m.

 Vnitřní jízdní pruh 3,35m

 Vnější jízdní pruh 3,20m

 Dělící ostrůvek 1,00m

 Vnitřní vodicí obrubník 0,25m

 Vnější vodicí obrubník 0,50m

 Vnitřní římsa 0,25m

 Vnější římsa 0,25m

 Celkem 8,80m

Základní příčný sklon je navržen jako jednostranný 3,0%.

Římsy rampy mají výšku 0,50m od vodícího obrubníku a jsou na nich osazená zábradlí
výšky 0,50m. V dělícím ostrůvku o výšce 0,10m jsou umístěné nosné sloupy kruhového
průřezu. Na okrajích rampy jsou monolitické obrubníky odrazné výšky 0,10m.

D.4 Odvodnění
Voda vnesená vozidly se z parkovací garáže odstraní vysátím při úklidu. Z tohoto důvodu je
potřeba počítat s pravidelným až průběžným provozem průmyslového vysavače zejména
v obdobích, kdy je na vozovce sněhová pokrývka.

D.5 Komunikace pro chodce
Rampy pro vozidla nejsou určeny pro pohyb chodců. V parkovací garáži jsou pro vertikální
pohyb chodců navrženy schodiště podle ČSN 73 4130 a výtahy podle ČSN EN 81-70.
Vchody a východy pro chodce do/z parkovací garáže jsou navrženy odděleně od vjezdů a
výjezdů vozidel a to na severní straně objektu.

Pro intuitivní a uživatelsky příjemný pohyb v parkovací garáži jsou navrženy barevně
oddělené jednotlivé funkční plochy. Tyto plochy se v jednotlivých podlažích od sebe barevně
liší.



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ – ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Diplomová práce: Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Strana 10 z 14

Vypracoval: Bc. Radoslav Pučálka

D.6 Další vybavení parkovací garáže
Součástí garáže jsou také hygienická zařízení a to odděleně pro ženy, muže i vozíčkáře.
Technické řešení hygienických zařízení je navrženo dle ČSN 73 4108. Počty hygienických
zařízení jsou uvedeny v příloze. Hygienická zařízení jsou navržena v severních rozích
parkovacího objektu.

Pro usnadnění parkování vozidel v parkovací garáži, efektivní využití celé délky
parkovacího stání a omezení rizika poškození přední/zadní části vozidla při parkování jsou po
obvodu parkovací garáže navrženy parkovací zarážky.

D.7 Provoz parkovací garáže
Provoz garáže je zajišťován automaticky (odbavovací zařízení jsou umístěná na vjezdech a
výjezdech z garáže).

Z důvodu omezení rizika poškození nebo zcizení vozidla bude parkovací garáž vybavena
bezpečnostními systémy (kamerový systém).

Zamezení vjezdu vozidel, pro která není parkovací garáž určena, se navrhne pomocí
dopravního značení.

V objektu bude umístěn provozní řád garáže, ve kterém budou zejména informace o
způsobu provozu parkovací garáže, světelné a zvukové signalizace nouzových stavů a způsob
odstranění vody, která byla vnesena vozidly do prostoru garáže

V parkovací garáži je navržen také informační systém o počtu volných parkovacích stání
v jednotlivých podlažích.

D.8 Dopravní značení
Před vjezdem do garáže je navržena mechanicko-zvuková kontrolní protinárazová zábrana, na
které budou osazeny:

 Informativní značka provozní IP 13c – Parkoviště s parkovacím automatem

 Zákazová značka B 20a – Nejvyšší povolená rychlost

 Zákazová značka B 16 – Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

 Zákazová značka B 30 – Zákaz vstupu chodců

 Příkazová značka C 13a – Rozsviť světla
Parkovací stání pro OTP bude označeno svislou dopravní značkou IP 12 – Vyhrazené

parkoviště doplněnou o dodatkovou tabulku O1.
U výjezdu/vjezdu z ramp do každého podlaží bude osazena svislá dopravní značka

upravující přednost P 4 – Dej přednost v jízdě a značka P 2 – Hlavní pozemní komunikace,
dále zákazová značka B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel, značka B 30 – Zákaz vstupu
chodců a příkazová značka C 4a – Přikázaný směr objíždění vpravo.

Pro lepší orientaci v parkovací garáži budou použity dodatkové tabulky E 12, E 7b.
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U odbavovacích zařízení budou vodorovné dopravní značky V 5 – Příčná čára souvislá,
u vjezdu/výjezdu značky V 2b – Podélná čára přerušovaná.

Parkovací stání budou osazena vodorovnou dopravní značkou V 10b – Stání kolmé a
značkou V 10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou
nebo těžce pohybově postiženou.

Jízdní pruhy v garáži budou vyznačeny vodorovnou dopravní značkou V 9a – Směrové
šipky a u ramp značkami V 1a – Podélná čára souvislá a V 2b – Podélná čára
přerušovaná. Sloupy, vodicí obrubníky a zvýšené plochy budou osazeny dopravní značkou
Z 9 – Žluté a černé pruhy.

Východní příjezd/výjezd je řízen světelným signalizačním zařízením, u kterého budou
svislé dopravní značky P 4 – Dej přednost v jízdě a IP 6 – Přechod pro chodce. Dále bude
osazen značkou C 4a – Přikázaný směr objíždění vpravo, Z 4b – Směrová deska pravá a
vodorovnými dopravními značkami V 5 – Příčná čára souvislá, V 9a – Směrové šipky, V 7
– Přechod pro chodce, V 13a – Šikmé rovnoběžné čáry a V 2b – Podélná čára
přerušovaná.

Západní příjezd/výjezd bude osazen svislým dopravním značením P 4 – Dej přednost
v jízdě, IP 6 – Přechod pro chodce a vodorovným dopravním značením V 5 – Příčná čára
souvislá, V 9a – Směrové šipky, V 7 – Přechod pro chodce, V 13a – Šikmé rovnoběžné
čáry a V 2b – Podélná čára přerušovaná.

D.9 Účelová a pěší komunikace
Z důvodu zásobování a dopravního spojení mezi objekty v areálu nemocnice je navržena
kolem parkovací garáže nová účelová komunikace (stávající účelová komunikace musí být
vybourána z toho důvodu, že zasahuje do nově navržené parkovací garáže). Komunikace je
přístupná z ulice Jihlavská a její další napojení navazuje na stávající dopravní plochy v areálu
nemocnice. Situační řešení je patrno z přílohy 02 – Situace s umístěním navrhovaného
objektu a jeho dopravním napojením.

Trasa je tvořena čtyřmi přímými úseky a čtyřmi prostými kruhovými oblouky:

 Oblouk 1 – R=23,25m; α=88,61g; T=19,42m; O=32,36m; z=7,51m

 Oblouk 2 – R=23,25m; α=88,61g; T=19,42m; O=32,36m; z=7,51m

 Oblouk 3 – R=25,00m; α=1,79 g; T=0,35m; O=0,70m; z=0,01m

 Oblouk 4 – R=13,20m; α=100,00 g; T=13,20m; O=20,73m; z=5,47m
Účelová komunikace je navržena jako jednopruhová. Míjení automobilů je možné na

přilehlých dopravních plochách podél komunikace, které mohou sloužit jako výhybny.

Podél komunikace jsou osazeny silniční obrubníky (1000x150x200 mm). Základní šířka
účelové komunikace je 3,00m, příčný sklon je jednostranný 2,5%. Skladba konstrukce
účelové komunikace je stejná jako u vjezdu a výjezdu do parkovací garáže.

Kryt pěších komunikací bude z betonové nebarvené dlažby, podélný spád bude shodný
s průběhem zhlaví silničních obrubníků podél vozovky, příčný sklon bude 2% k linii
silničních obrubníků.
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Skladba konstrukce pěších komunikací:

betonová dlažba nebarvená 60 mm
lože dlažby z drti fr. 4-8 mm 30 mm

štěrkodrť ŠD fr. 0-32 mm 200 mm

Celkem 290 mm

D.10 Terénní a sadové úpravy
V rámci navrhovaného objektu a návrhu ozelenění jsou nutné v některých částech areálu
úpravy a urovnání. Terén bude upraven tak, aby se vytvořily plochy pro nemocniční park.

Park nemocnice je navržen na stávajícím místě parkovacího stání pro pacienty a
návštěvníky nemocnice. Návrh má za cíl vytvořit příjemný prostor pro aktivní odpočinek i
relaxaci pacientů nemocnice. V co největší míře bude využita stávající zeleň. Mladé dřeviny,
nevyhovující svou pozicí navrhované koncepci, budou přesazeny v hranicích řešeného
prostoru.

Dále bude vysazena základní kostra stromů, hlavně v blízkosti laviček. Jejich stín pak
v budoucnu zajistí příjemné podmínky i v letních měsících. Prostor napříč celým parkem bude
sjednocovat volná travnatá plocha.

Obvodový svah kolem ulice Netroufalky bude osázen výsadbou stromů tak, aby se
vytvořila optická a hygienická clona oddělující prostor parku od komunikace.
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E. STATISTICKÉ ÚDAJE STAVBY

Předpokládané investiční náklady 293,7 mil. Kč.

Předpokládané investiční náklady na jedno parkovací stání 223,8 tis. Kč.

Počet nadzemních podlaží 5 podlaží

Počet podzemních podlaží 0 podlaží

Celkový počet parkovacích míst 1 312 míst

Počet parkovacích míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 40 míst

Plocha parkování cca 37 730m2

Počet vjezdů/výjezdů 4/4

F. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba bude mít negativní dopad během provádění, jde o znečištění a hlučnost. Vliv bude
omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech
prací.

Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních
účinků stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a
okolních ulic prachem nebo blátem.

Po realizaci stavba nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí.

Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. Musí
být dodrženy veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví.
Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je třeba dbát norem
a technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla.

Všechny prostory s přístupem osob jsou navrženy bezbariérově v souladu s vyhláškou
398/2009 SB. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání
staveb.
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G. VÝCHOZÍ PODKLADY

Při vypracování této diplomové práce bylo čerpáno z následujících materiálů:

 Podklad se zaměřením stávajícího stavu polohopisu a výškopisu od vedoucího
diplomové práce

 Podklady od FN Brno

 Podklady od atelier 101 s.r.o. – Ing. Arch. K. Trnková

 Zákon 13/1997 Sb.

 Vyhláška 104/1997 Sb.

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (říjen 2004)

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích (listopad 2007)

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (únor 2010)

 ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (září 2011)

 ČSN EN 1436+A1 (73 7010) Vodorovné dopravní značení – Požadavky na
dopravní značení (červen 2009)

 ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní
značky (říjen 2008)

 ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací
(červenec 1997)

 TP 142 Parkovací zařízení regulační sloupky, parkovací zábrany, parkovací
sloupky, parkovací závory, pollery

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

 PARKING (Robert A. Weant and Herbert S. Levinson)

V Brně dne 11.1.2012 vypracoval: Bc. Radoslav Pučálka

……………………………………
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KAPACITA GARÁŽE DLE ČNS 73 6110

A. CELKOVÝ POČET STÁNÍ
Celkový počet stání pro parkovací garáž se určí podle vzorce:

N = O0 · ka + P0 · ka · kp (1)

kde

N Celkový počet stání pro parkovací garáž

O0 Základní počet odstavných stání

P0 Základní počet parkovacích stání

ka Součinitel vlivu stupně automobilizace

kp Součinitel redukce počtu stání

A.1 O0 počet odstavných stání
Dle povahy stavby se odstavná stání nenavrhují.

O0 = 0 odstavných stání

A.2 P0 počet parkovacích stání
Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích má 1262 lůžek a 4134 zaměstnanců.

Počet parkovacích stání (viz tabulka 4):

P0 = 4134/3 + 1262/3 = 1378 + 421

P0 = 1799 parkovacích stání
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A.3 ka součinitel vlivu stupně automobilizace

stupeň 700 600 500 400 333 290 počet vozidel/1000obyvatel

automobilizace 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 1 vozidlo/počet obyvatel

Součinitel 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73

Stupeň 526

automobilizace 1:1,9

ka = 1,315

A.4 kp součinitel redukce počtu stání
Součinitel redukce počtu stání (viz tabulka 1) určený sloupcem charakteru území A, B, C
podle tabulky 2 (vliv polohy parkovací garáže) a řádkem stupně úrovně dostupnosti podle
tabulky 3.

A.4.1 Výpočet indexu dostupnosti

Index dostupnosti AD = ∑AF (2)

AF měrná frekvence spojů

∑AF součet všech AF na všech zastávkách v parkovací garáže

Měrná frekvence AF = 60/AN (3)

AN součinitel nástupní doby

Součinitel nástupní doby AN = AZ + AC (4)

AZ doba docházky na zastávku

AC průměrná čekací doba na příjezd spoje

Doba docházky na zastávku: vzdálenost = 110m => AZ = 1,3 min

Průměrná čekací doba na příjezd spoje AC = 1/2AS · 60/AF (5)

AS součinitel spolehlivosti

AF součinitel frekvence spojů

Součinitel spolehlivosti je dán těmito hodnotami: autobusy/trolejbusy 1,8

tramvaje 1,4

Součinitel frekvence spojů: 32 spojů/hodinu(9 trolejbusů + 23 autobusů)
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Dle vztahu (5): Průměrná čekací doba na příjezd spoje AC = ½·1,8·60/32 = 1,6875 min

Dle vztahu (4): Součinitel nástupní doby AN = 1,3 + 1,6875 = 2,9875 min

Dle vztahu (3): Měrná frekvence AF = 60/2,9875 = 20,08

Dle vztahu (2): Index dostupnosti AD = 20,08

Dle tabulky 3 se jedná o dobrou kvalitu úrovně dostupnosti => stupeň úrovně dostupnosti 3

Dle tabulky 2 patří parkovací garáž do skupiny B

Dle tabulky 1 je součinitel redukce počtu stání 0,6

kp = 0,6

Dosazením jednotlivých členů do vztahu (1) získáme celkový počet stání pro parkovací garáž:

N = O0 · ka + P0 · ka · kp = 0 · 1,315 + 1799 · 1,315 · 0,6

N = 1420 stání
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Tabulka 1 – Součinitelé redukce počtu stání

Tabulka 2 – Charakter území

Tabulka 3 – Dostupnost území

Tabulka 4 – Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání
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HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

B. POČET HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO
UŽIVATELE

Počty hygienických zařízení (záchodů) zvlášť pro muže a ženy se navrhují podle tabulky 5 a
vztahu (6). Počet záchodů pro muže podle vztahu (6) je roven součtu kabin se záchodovou
mísou a pisoáru.

Počet záchodů pro uživatele je dán vztahem:

p =
100
x · k (6)

kde

p počet záchodů zvlášť pro muže a ženy, vypočtený počet záchodů se zaokrouhluje na
celá čísla směrem nahoru

x počet parkovacích stání v parkovací garáži

k koeficient podle tabulky 5.

Celkový počet veřejně přístupných záchodů v parkovací garáži je roven součtu záchodů pro
muže a ženy, tj. 2 · p.

Dosazením do vztahu (6) dostáváme:

p =
100
1312 · 0,7 = 10

Celkový počet záchodů v parkovací garáži je 20 záchodů (2 · p = 2 · 10 = 20).

Tabulka 5 – Koeficient pro návrh počtu záchodů veřejně přístupné hromadné garáži

V Brně dne 11.1.2012 vypracoval: Bc. Radoslav Pučálka
……………………………………



Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích

Počet parkovacích míst 1 312

Plocha parkování 37 730 m2

POPIS POPIS PRACÍ MNOŽSTVÍ MJ JEDNOTKOVÁ CENA CENA CELKEM

ZEMNÍ PRÁCE Sejmutí ornice 10 150 m3 137 Kč 1 390 550 Kč

Hloubení jam nepažených s odvozem 5 700 m3 1 300 Kč 7 410 000 Kč

Rozprostřední sypaniny 718 m3 154 Kč 110 572 Kč

ZÁKLADY Piloty ze železobetonu 160 m3 4 000 Kč 640 000 Kč

ŽB základová deska - beton, bednění, výztuž 1 446 m3 11 000 Kč 15 906 000 Kč

SVISLÉ KONSTRUKCE ŽB sloupy - beton, bednění, výztuž 764 m3 25 000 Kč 19 100 000 Kč

Zdi a stěny z prostého betonu 360 m3 6 000 Kč 2 160 000 Kč

Povrchové úpravy

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽB strop - beton, bednění, výztuž 16 275 m3 13 000 Kč 211 575 000 Kč

ŽB schodiště - beton, bednění, výztuž 70 m3 25 000 Kč 1 750 000 Kč

ZASTŘEŠENÍ Souvrství střechy 11 822 m2 1 950 Kč 23 052 900 Kč

OSTATNÍ KONSTRUKCE Výtah 8 ks 600 000 Kč 4 800 000 Kč

ZTI, ÚT, ELEKTRO ZTI, ÚT, Elektroinstalace, osvětlení, ventilace 1 kpl 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč

TECHNOLOGICKÉ NÁKLADY Řídící a informační systém, kamerový dohled, parkovací systém 1 kpl 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY Kč

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY NA 1 PARKOVACÍ STÁNÍ 223 853 Kč

293 695 022

HRUBÝ VÝKAZ VÝMĚR S PROPOČTEM FINANČNÍCH NÁKLADŮ



ZÁVĚR
Výsledkem mé diplomové práce je návrh pětipodlažní parkovací garáže s 1312 parkovacími
místy s přístupem z ulice Jihlavská. Z hlediska řazení vozidel je navrženo kolmé řazení se
základními rozměry 2,75m x 5,30m. Tyto rozměry jsou poměrně komfortní, ale vycházejí
z několika poznatků, jako jsou například stále se zvětšující rozměry automobilů, pohodlné
vystupování a nastupování z vozidel a odpor parkování některých řidičů ve stísněných
podmínkách.

Západní výjezd z parkovací garáže je z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy
navržen pouze s pravostranným odbočením. Východní výjezd je navržen do stávající
křižovatky Jihlavská x Osová tvaru „T“, která obsahuje nebezpečná betonová svodidla. Tímto
návrhem by se tato svodidla z křižovatky odstranily a vznikla by bezpečná průsečná
křižovatka.

Rampy jsou navrženy jako šroubovité, dvoupruhové a obousměrné. Šroubovité rampy
obecně požadují více prostoru než jiné typy ramp, mají složitější a dražší konstrukci, ale
mohou nabídnout dobré dopravní kapacity a také umožňují připojení jednotlivých podlaží
v krátké vzdálenosti a v krátkém čase. Výhodou polohy tohoto řešení je odhlučnění ulice
Jihlavská. Součástí návrhu parkovací garáže je nemocniční park, který by tvořil příjemný
prostor pro aktivní odpočinek pacientů.

Návrhem mého řešení dojde k vyřešení problému tykající se parkování u Fakultní
nemocnice a také k vytvoření příjemnějšího prostředí před nemocnicí.



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

 Podklad se zaměřením stávajícího stavu polohopisu a výškopisu od vedoucího
diplomové práce

 Podklady od FN Brno

 Podklady od atelier 101 s.r.o. – Ing. Arch. K. Trnková

 Zákon 13/1997 Sb.

 Vyhláška 104/1997 Sb.

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (říjen 2004)

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích (listopad 2007)

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (únor 2010)

 ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (září 2011)

 ČSN EN 1436+A1 (73 7010) Vodorovné dopravní značení – Požadavky na
dopravní značení (červen 2009)

 ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní
značky (říjen 2008)

 ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací
(červenec 1997)

 TP 142 Parkovací zařízení regulační sloupky, parkovací zábrany, parkovací
sloupky, parkovací závory, pollery

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

 PARKING (Robert A. Weant and Herbert S. Levinson)

 http://www.mapy.cz

 http://www.fnbrno.cz



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

AC průměrná čekací doba na příjezd spoje

AD index dostupnosti

AF měrná frekvence spojů

AF součinitel frekvence spojů

AN součinitel nástupní doby

AS součinitel spolehlivosti

AZ doba docházky na zastávku

k koeficient pro návrh počtu záchodů veřejně přístupné hromadné garáži

ka součinitel vlivu stupně automobilizace

kp součinitel redukce počtu stání

N celkový počet stání pro parkovací garáž

O0 základní počet odstavných stání

p počet záchodů zvlášť pro muže a ženy, vypočtený počet záchodů se
zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru

P0 základní počet parkovacích stání

R poloměr směrového oblouku

R poloměr výškového oblouku

T hlavní tečna oblouku

x počet parkovacích stání v parkovací garáži

z vzepětí oblouku

α středový úhel

∑AF součet všech AF na všech zastávkách v parkovací garáže

Pozn.: V seznamu nejsou uvedeny symboly a zkratky všeobecně známé
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