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Abstrakt�
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením stávajícího stavu statické dopravy na sídli�ti 
Ba�antnice v Hodonín�. Stanovením pot�ebného po�tu odstavných a parkovacích stání dle 
�SN 73 6110 a �SN 73 6110/Z1. V druhé �ásti se práce zabývá návrhem mo�ných úprav 
místních komunikací. Cílem je navý�ení po�tu odstavných a parkovacích stání v lokalit�. Pro 
zklidn�ní dopravy je nov� navr�ena obytná zóna a zóna tempo 30. �
�

Klí�ová slova�
statická doprava, odstavná a parkovací stání, obytná zóna, zóna tempo 30, zklidn�ní dopravy �
�

�

�

Abstract�
This master thesis deals with the evaluation of the current state of parking on the estate 
Ba�antnice in Hodonin, determining the required number of parking spaces according to CSN 
73 6110 and CSN 73 6110 / Z1. The second part deals with the design of possible 
modifications of local roads. The aim is to increase the number of parking spaces in the area. 
A newly designed residential zone and zone tempo 30 leads to traffic calming.  
�

Keywords�
static traffic, parking space, residential zone, zone tempo 30, traffic calming  
��
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�E�EN� STATICK� DOPRAVY NA S�DLI�TI BA�ANTNICE V HODON�N� 

A - TEXTOV! "!ST 

A - TEXTOV! "!ST 

1. #VOD 

1.1. IDENTIFIKA"N� #DAJE 

N$zev diplomové pr$ce: �e%en& statické dopravy na s&dli%ti Ba'antnice v 

Hodon&n( 

Investor: M(sto Hodon&n 

Adresa investora: M(# Hodon&n, N$rodn& t). 25, 695 35 Hodon&n 

Vypracovala: Bc. Eli%ka �pa*kov$ 

1.2. POPIS ZAD!N� A JEHO �E�EN� 

C&lem této diplomové pr$ce je vyhodnocen& st$vaj&c&ho stavu statické dopravy          

na s&dli%ti Ba'antnice v Hodon&n( a stanoven& teoreticky pot)ebného po*tu          

odstavn+ch a parkovac&ch st$n& podle "SN 73 6110 Projektov$n& m&stn&ch          

komunikac& a "SN 73 6110 Zm(na Z1. V druhé *$sti pr$ce se v(nuji n$vrhu              

mo'n+ch /prav m&stn&ch komunikac& vedouc&ch ke zv+%en& po*tu odstavn+ch         

a parkovac&ch st$n& v lokalit(. Ke zklidn(n& dopravy na s&dli%t( jsem nov(            

navrhla obytnou z4nu a z4nu tempo 30. Navrhované )e%en& zachov$v$          

st$vaj&c& sm(rové a v+%kové veden& m&stn&ch komunikac&. 

1.3. V8CHOZ� PODKLADY 

1.3.1. #zemn( pl$novac& podklady 

#zemn& pl$n m(sta Hodon&n platn+ k 09;201<. P)edev%&m textov$ *$st          

a v+kres *.5 Doprava [1] 

1.3.2. Mapové podklady digit$ln& 

= polohopis 

= uli*n& *$ry 

= katastr$ln& mapa 

= in'en+rské s&t( 

= v+%kopisné zam()en& 

P)ehledov$ mapa "R, "esk+ /)ad zem(m()ick+ a katastr$ln& [2] 
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�E�EN� STATICK� DOPRAVY NA S�DLI�TI BA�ANTNICE V HODON�N� 

A - TEXTOV! "!ST 

2. CHARAKTERISTIKA Z!JMOV�HO #ZEM� 
Ba�antnice se nach�z� na z�padn�m okraji m'sta Hodon�n. Rozloha Ba�antnice je 100            

ha. Z toho odhadem 25 ha zab�r� les. V severn�m c�pu se nach�z� zoologick� zahrada               

a are�l atletického klubu, v(etn' atletického stadionu a sportovn� haly. Obytnou           

funkci m� odhadem 50 ha. Z jihov)chodn� strany je s�dli*t' Ba�antnice napojeno na             

silnici III/05532 +t��da B�� "apk67 a ze severov)chodn� strany je ohrani(eno ulic�            

Lipov� alej. Ze z�padn� strany je obklopeno lesem. Na s�dli*ti je postaveno 389             

obytn)ch budov s celkov)m po(tem 2250 byt6.�[3] P�evl�daj� dvou a� (ty� podla�n�            

zd'né bytové domy. Pozd'ji v :0. letech zde byly postaveny 8 osmi podla�n� a 1 *esti                

podla�n� panelové domy. Dle s(�t�n� lidu, dom6 a byt6 2011 na s�dli*ti bydl� 8500              

obyvatel. Pro zpracov�n� diplomové pr�ce jsem si vy(lenila (�st s�dli*t' o rozloze 15             

ha. V této z�jmové oblasti je 100 obytn)ch budov s celkem 989 byty. Velké mno�stv�               

vzrostl)ch strom6 a zelen' mezi domy z n'j (in� jednu z nejklidn'j*�ch lokalit v              

Hodon�n'. S�dli*t' je situov�no ve velmi pozvolném svahu se sklonem do 2,0;. "�st             

s�dli*t' od ulice J. Suka sm'rem na z�pad le�� tém'� na rovin', sklony pozemn�ch              

komunikac� jsou zde od 0,5; do 1,0;. 

S�dli*t' Ba�antnice je nejstar*�m s�dli*t'm v Hodon�n'. S jeho stavbou se za(alo v             

roce 1<52. Na rozd�l od pozd'ji budovan)ch panelov)ch s�dli*= jsou zde rozs�hlé            

travnaté plochy. Bytové domy jsou v (�sti s�dli*t' postaveny v bloc�ch a vytv��ej� tak              

vnit�n� dvory s pobytovou funkc�. Ov*em jako na v't*in' s�dli*=, i zde je nedostate(n)              

po(et odstavn)ch a parkovac�ch m�st. 

Na s�dli*ti Ba�antnice jsou um�st'ny stavby z�kladn� ob(anské vybavenosti. V          

z�jmové oblasti se nach�zej� mate�sk� *kola, st�edn� *kola a st�edisko volného (asu.            

D�le (ty�i prodejny, dva obchody s potravinami, po*ta a objekt s �emeslnick)mi            

slu�bami. Stravov�n� je zastoupeno dv'ma restauracemi a pivnic�. Na s�dli*ti je je*t'            

lék�rna a >stav soci�ln� pé(e pro ml�de�. 
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�E�EN� STATICK� DOPRAVY NA S�DLI�TI BA�ANTNICE V HODON�N� 

A - TEXTOV! "!ST 

 

 Obr. 1 Z�kladn$ s$deln$ jednotka: Ba'antnice [4]  
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�E�EN� STATICK� DOPRAVY NA S�DLI�TI BA�ANTNICE V HODON�N� 

A - TEXTOV! "!ST 

3. DOPRAVN� VAZBY 

3.1. POPIS �IR��CH VZTAH# 

S$dli%t& Ba'antnice je situov(no na z(padn$m okraji m&sta Hodon$n. Ze          
severov)chodn$ strany napojeno na ulici Brn&nskou *sil. II/431+, kter( spojuje          
centrum m&sta se silnic$ I/55. Z jihov)chodn$ strany napojeno na Dru'stevn$           
0tvr2 a t6$du B6$ "apk7 *sil III/85539+. T6$da B6$ "apk7 :st$ stykovou            

k6i'ovatkou do ulice Velkomoravské *sil. I/51+, kter� spojuje silnici I/55 s           

hrani0n$m p6echodem na Slovensko.  

3.9. DOPRAVN� SYST�M LOKALITY 

Dopravn$ obsluha s$dli%t& je soust6ed&na do ulic J. Suka, P. Jilemnického,           

Erbenova a K6i0kova. M$stn$ komunikace v t&chto ulic$ch odpov$daj$ funk0n$          

skupin& C. Prostor m$stn$ komunikace je zde rozd&len do hlavn$ho dopravn$ho           

prostoru se dv&ma sm&rov& nerozd&len)mi j$zdn$mi pruhy a oboustrann)mi         

p6idru'en)mi prostory s chodn$ky. 

M$stn$ komunikace v ostatn$ch ulic$ch z�jmové oblasti sv)m p6$0n)m         

uspo6�d�n$m odpov$daj$ funk0n$ skupin& D1 - komunikace se sm$%en)m         

provozem. Vyzna0en$ obytn)ch z;n nebo prvky zklidn&n$ dopravy zde ale          

chyb$. Dopravn$ prostor je jednopruhov) jednosm&rn). �$6ka komunikac$        

mezi obrubn$ky je 3,5 m. 

3.3. OBSLU�NOST M�STSKOU HROMADNOU DOPRAVOU 

M&stsk� hromadn� doprava v Hodon$n& pat6$ do Integrovaného dopravn$ho         

systému Jihomoravského kraje IDS JMK. S$dli%t& Ba'antnice je obsluhov�no         

0ty6mi linkami MHD, a to ze zast�vek Ba'antnice, penzion, Ba'antnice I,           

Ba'antnice II, Ba'antnice III, cihelna a Bezru0ova. V%echny linky vedou z           

t6$dy B6$ "apk7, d�le ulicemi J. Suka, K6i0kova a U cihelny na ulici             

Brn&nskou a pokra0uj$ do centra. V z�jmové oblasti se nach�z$ zast�vky           

Ba'antnice I a Ba'antnice II. Frekvence spoj7 je 3 spoje/hod ve %pi0k�ch a 1              

a' 9 spoje/hod mimo %pi0ky. 

P�ehled linek MHD 

901 autobusové n�dra��-obch.centrum u cukrovaru-Ba�antnice-�el.st.-h�bitov 

902 Ba�antnice,penzion-�el.st.-EHO-Nesyt,farma 

903 Ba�antnice,penzion- �el.st.- Ryb��e- O(ovsk�- Jan�(kova- �el.st. 

904 Kap�iska,U Kyjovky - Ba�antnice - Na P�sk�ch - Koupeln� -h�bitov  
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4. ST!VAJ�C� STAV STATICK� DOPRAVY 

4.1. ST!VAJ�C� PO"ET PARKOVAC�CH ST!N� 

Pro zhodnocen$ st$vaj$c$ho stavu statické dopravy jsem v z$jmové oblasti          

provedla dne 2.10.2015 (p$tek) v rann#ch hodin$ch terénn# pr%zkum a po&#dila           

fotodokumentaci. D$le jsem vyhodnotila letecké a panoramatické sn#mky        

lokality.�[5] 

Zjistila jsem n$sleduj#c# po'ty parkovac#ch st$n#: 

Po'et leg$ln#ch st$n# 314 z toho podéln*ch 84 

kolm*ch a +ikm*ch 230 

Po'et neleg$ln#ch st$n# 110 

St�n� celkem 424 

Leg�ln� st�n� st$n#, kter$ odpov#daj# platn*m p&edpis%m a norm$m 

Neleg�ln� st�n� st$n#, kter$ poru+uj# p&edpisy - jedn$ se zejména o         

nerespektov$n# dopravn# zna'ky B29 - Z$kaz st$n#, st#n/n# v rozhledu na           

k&i6ovatk$ch, nen# zachov$na minim$ln# +#&ka po6$rn#ch p&#stupov*ch       

komunikac#. Do neleg$ln#ch st$n# jsem zapo'#tala také vozidla stoj#c# na          

tr$vn#c#ch vedle komunikace. 

Ve+keré parkovac# plochy jsou ve&ejné a neplacené. P&ibli6n/ jedna t&etina          

parkovac#ch st$n# je soust&ed/na do 5 parkovi+7. Dv/ parkovi+t/ s          

vodorovn*m dopravn#m zna'en#m pro celkem 53 vozidel jsou na ulici J. Suka.            

Rozlohou nejv/t+# parkovi+t/ le6# podél t&#dy B&# "apk%. Toto parkovi+t/ je           

bez vodorovného dopravn#ho zna'en# a po'et zaparkovan*ch vozidel kol#s$.         

Pro diplomovou pr$ci uva6uji s 2; st$n#mi o rozm/rech podle "SN ;3 <05<             

Odstavné a parkovac# plochy silni'n#ch vozidel. U panelového domu Lesn#          

'.p. 20 a 22 je parkovi+t/ pro 24 vozidel. Parkovi+t/ je bez vodorovného             

dopravn#ho zna'en#. Nejmen+# parkovi+t/ pro 10 vozidel je u restaurace          

Ba6antnice na ulici K&i'kova. Zb*vaj#c# dv/ t&etiny parkovac#ch st$n# jsou          

um#st/ny v parkovac#ch z$livech podél komunikac#. 

Na okraj#ch z$jmové oblasti jsou dv/ lokality s gar$6ov*m st$n#m. Jedn$ se o             

148 gar$6# na z$padn#m konci ulice Erbenova a 90 gar$6# na ji6n#m konci ulice              

Seifertova. Celkov* po'et gar$6# je 238. V diplomové pr$ci p&edpokl$d$m, 6e           

polovina t/chto gar$6#, tj. 119, slou6# pro parkov$n# obyvatel%m z$jmové          

lokality. 

Na s#dli+ti Ba6antnice se nenach$z# parkovac# d%m ani v#cepatrové parkovi+t/. 
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�E�EN� STATICK� DOPRAVY NA S�DLI�TI BA�ANTNICE V HODON�N� 

A - TEXTOV! "!ST 

4.2. TEORETICK! POT�EBA PARKOVAC�CH ST!N� 

V#po$et po$tu pot%ebn#ch st&n' vych&z' z po(adavk) "SN 73 6110          

Projektov&n' m'stn'ch komunikac' a "SN 73 6110 Zm*na Z1. 

 O   PN =  O * k a +  O * ka * kp  

 O   PN =  O * k a +  O * ka * kp  

 646 ,  214 , ,N =  * 1 0 +  * 1 0 * 1 0  

 860N =   

Teoretick� pot�ebn� po�et st�n� je 860. 

N celkov# po"et st#n$ 

O �O z#kladn$ po"et odstavn!ch st#n$ 

k �a sou"initel vlivu stupn% automobilizace 

P �O z#kladn$ po"et parkovac$ch st#n$ 

k �p sou"initel redukce po"tu st#n$ 

k �a� = 1,0� �plat$ pro stupe& automobilizace 1:2,5, tj. 400 vozidel na 1000 

obyvatel. 

k �p� = 1,0� plat$ pro charakter 'zem$ A a stupe& 'rovn% dostupnosti 1. 

Charakter 'zem$ odpov$d# skupin% A - obce (m%sta) do 50 000 obyvatel �             

ve*keré stavby mimo centrum m%sta (mimo historické j#dro, m%stskou         

pam#tkovou rezervaci apod.), n$zk# kvalita obsluhy 'zem$ ve+ejnou dopravou. 

/rove& dostupnosti 'zem$ dosahuje podle indexu dostupnosti A�D velmi n$zké          

kvality. 

V�po�et indexu dostupnosti: 

Index dostupnosti je dle normy 3SN 76 8110 stanovov#n pro stavbu jako            

sou"et m%rn!ch frekvenc$ spoj9 na v*ech zast#vk#ch v dosahu posuzované          

stavby. Pro ur"en$ indexu dostupnosti +e*ené lokality proto uva;uji s nejmén%           

p+$zniv!m stavem, tj. stavba nejvzd#len%j*$ od z#st#vky. Pro d9m "p. 65 na            

ulici Erbenova a zast#vku MHD Ba;antnice I. je tato vzd#lenost 280 m. I p+es              

mo;nost zkr#cen$ doby doch#zky na zast#vku je pro sou"initel n#stupn$ doby           

v!znamn%j*$ pr9m%rn# "ekac$ doba na p+$jezd spoje. Ta "in$ 1< minut ve            

*pi"k#ch. D#le p+edpokl#d#m, ;e ka;d# stavba m# v dosahu pouze jednu           

zast#vku pro ka;d! sm%r linky MHD. 

Index dostupnosti  

A �D�
 = > A �F� = 2,5 ? 2,5 = 5 

M%rn# frekvence spoj9 

A �F� = 80@A�N�
 = 80@24 = 2,5 

Sou"initel n#stupn$ doby 
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A �N�
 = A �Z� + A �C� = 6 + 18 = 24 minut 

Doba doch�zky na zast�vku  

A �Z� = 260 m * 1,4 m/s = 364 s  6 minut 

Pr�m�rn� �ekac� doba na p��jezd spoje  

A �C� = ½ A�S� * 60/A�F� = ½*1,8*60/3 = 18 minut 

Sou�initel spolehlivosti A�S� pro autobusy = 1,8 

Sou�initel frekvence spoj� A�F� = 3 vozidla za hodinu, ve !pi�k�ch 

Tab. 1 �V�po�et z�kladn�ho po�tu odstavn�ch a parkovac�ch st�n�: 

Odstavn� st�n� �O�O�
 = 646 

Druh stavby "�elov� jednotka Po�et 
jednotek 

Po�et "J 
na 1 st�n� 

Po�et 
st�n� 

obytn# d�m 
�in&ovn� 

byt do 100 m�
2 646 1 646 

     

Parkovac� st�n� �P�O�
 = 214 

Druh stavby "�elov� jednotka Po�et 
jednotek 

Po�et "J 
na 1 st�n� 

Po�et 
st�n� 

obytné okrsky obyvatel 1300 20 65 

mate�sk� !kola d�t� 80 5 16 

st�edn� !kola student 150 10 15 

st�edisko volného 
�asu 

n�v!t�vn�ci 60 2 30 

%stav soc. pé�e person�l 15 3 5 

po!ta p�ep�&ka 2 1 2 

prodejny prodejn� plocha m�
2 400 50 8 

obchody prodejn� plocha m�
2 900 50 18 

restaurace plocha pro hosty m�
2 240 6 40 

pivnice plocha pro hosty m�
2 150 15 10 

�emeslnické slu&by zam�stnanec 12 3 4 

lék�rna prodejn� plocha m�
2 50 50 1 
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Tab. 9 �Pod�l kr�tkodob�ch a dlouhodob�ch parkovac�ch st�n�: 

Druh stavby Po(et 
st"n# 

Kr"tk. 
st"n# % 

Kr"tkodob$ch 
st"n# 

Dlouh. 
st"n# % 

Dlouhodob$ch 
st"n# 

obytné okrsky 65 100 % 65 0 %  0 

mate&sk" 'kola 16 90 % 15 10 % 2 

st&edn# 'kola 15 20 % 3 80 % 12 

st&edisko volného 
!asu 

30 100 % 30 0 % 0 

(stav soc. pé!e 5 0 % 0 100 % 5 

po'ta 2 90 % 2 10 % 1 

prodejny 8 90 % 8 10 % 1 

obchody 18 90 % 17 10 % 2 

restaurace 40 70 % 28 30 % 12 

pivnice 10 60 % 6 40 % 4 

&emeslnické slu)by 4 90 % 4 10 % 1 

lék"rna 1 90 % 1 10 % 1 

Celkem  179  41 

P&ibli)n* 80 % parkovac#ch st"n# je kr"tkodobého charakteru do dvou hodin 

trv"n#. Zbyl$ch 20 % parkovac#ch st"n# m" dlouhodob$ charakter s trv"n#m 

nad dv* hodiny. 

4.3. TEORETICK+ NEDOSTATEK ST,N- A REALITA 

P&i po)adavku 860 parkovac#ch m#st pro zvolenou lokalitu a dostupn$ch 314           

leg"ln#ch parkovac#ch m#st je v z"jmové oblasti nedostatek 546 m#st. Tento           

nedostatek m#st sn#)#m o 119/ tj. polovina po!tu gar")# v bl#zkosti lokality.            

Potom je tedy �nedostatek parkovac�ch st�n� v lokalit# 427 m�st. To           

znamen"/ )e normov$ po)adavek na po!et m#st je pokryt z jedné poloviny.  

Skute!n$ aktu"ln# nedostatek parkovac#ch st"n# ov'em p&edpokl"d"m men'#.        

P&edev'#m proto/ )e po)adavek normy na 860 parkovac#ch m#st je v$sledkem           

teoretického v$po!tu v$hledové pot&eby parkov"n#. Vzhledem k mno)stv#        

skute!n* zaparkovan$ch vozidel v lokalit* v dob* pr:zkumu ;asi 450 vozidel<           

p&edpokl"d"m/ )e re"ln" aktu"ln# pot&eba je na (rovni 650 a) 700 parkovac#ch            

st"n#. �Skute�n� nedostatek tedy odhaduji na cca 250 parkovac�ch st�n�.          

Deficit parkovac#ch st"n# je 37%. 

Rozd#l mezi normovou hodnotou pot&ebn$ch parkovac#ch st"n# a skute!n$m         

mno)stv#m zaparkovan$ch aut m:)e b$t zp:soben nadhodnocen$m stupn*m        

automobilizace. P&i stupni automobilizace 1=3 a sou!initeli vlivu stupn*         
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automobilizace k�a = 0,84 bude teoreticky pot(ebn� po)et st�n�         

 646 , 4 214 , 4 , 22N =  * 0 8 +  * 0 8 * 1 0 = 7  

Tento v�sledek mnohem v�ce odpov�d� mému odhadu. D�vodem ni���ho         

stupn! automobilizace se zd� b�t soci�ln� skladba obyvatelstva na s�dli�ti, ale i            

fakt, �e Hodon�n pat(� mezi regiony s nejvy��� m�rou nezam!stnanosti v #eské            

republice. 

Na druhou stranu je t"eba pamatovat na skute$nost, �e s n�r�stem dostupn�ch            

parkovac�ch st�n� poroste také jejich popt�vka. Realizace 250 parkovac�ch         

st�n� by pravd!podobn! pokryla aktu�ln� nedostatek a zv��ila pohodl�         

obyvatel s�dli�t!. Je v�ak nutné v!novat pozornost dlouhodobému v�voji a          

postupn! realizovat dal�� parkovac� objekty. 
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5. NAVR�EN! OPAT�EN� 
V pr�ci jsem z�jmovou oblast rozd$lila na dv$ z%ny, jak je patrné z obr#zku 2. Ulice                

J. Suka a K&i'kova jsem ponechala ve st#vaj(c(m uspo&#d#n(. Tyto ulice tak tvo&(             

sb$rnou komunikaci v lokalit$. Problematick)m m(stem na ul. J. Suka je stykov#            

k&i*ovatka s t&(dou B&( "apk+. Tyto se k&(*( pod /hlem 70°. Vznik# tak rozs#hl#              

plocha k&i*ovatky a nen( zde p&echod pro chodce. Navrhuji proto zbudov#n( d$l(c(ho            

ostr+vku a p&echodu. 

 

Obr. 2 Vymezen( z%ny tempo 30 a obytné z%ny 
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5.1. Z#NA TEMPO 30 

Z$na tempo 30 je vymezena ulicemi P. Jilemnického (v%etn&), J. Suka,           

K'i%kova a t'*dou B'* "apk+ (mimo). V této oblasti je v sou%asnosti 144             

leg/ln*ch parkovac*ch st/n*. V nov& navr2eném stavu je po%et parkovac*ch          

m*st 669. 

Vjezdy do z$ny tempo 30 jsou ozna%eny svislo dopravn* zna%kou IP65a.           

V7jezdy ze z$ny tempo 30 na ulice J. Suka, K'i%kova i t'*du B'* "apk+ jsou               

navr2eny jako vedlej8* komunikace k'i2ovatek s p'ednost* v j*zd& na hlavn*           

komunikaci ur%enou dopravn* zna%kou P: - st+j, dej p'ednost v j*zd&. Uvnit'            

z$ny jsou k'i2ovatky s p'ednost* v j*zd& zprava. Toto povede ke sn*2en*            

rychlosti a zv78en* obez'etnosti 'idi%+. 

Navrhuji zm&nu sou%asného jednosm&rného provozu v ul. Pato%kova a %/sti          

ul. Sk/celova na obousm&rn7 s mo2nost* vyhnut* protijedouc*ch vozidel ve          

v7hybn/ch nebo v prostoru k'i2ovatek. Jednosm&rn7 provoz ponech/v/m v         

%/sti ul. Sk/celova a v ul. Pato%kova p'ed mate'skou 8kolou a p'ed ;stavem             

soci/ln* pé%e. 

Dopravn* prostor navrhuji roz8*'it v celé z$n& tempo 30 o p'idru2en7 dopravn*            

prostor s chodn*kem. 

Mimo parkovac*ch z/liv+ podél komunikac* je v z$n& navr2eno jedno          

parkovi8t& pro 30 vozidel. 

Klady: �zklidn&n* dopravy, �odd&len* p&8* dopravy od hlavn*ho dopravn*ho         

prostoru, um*stn&n* v&t8*ho po%tu parkovac*ch st/n*. 

Z�pory: z/bor st/vaj*c*ch zelen7ch ploch, nutnost k/cen* n&kolika vzrostl7ch         

strom+. 

5.6. OBYTN! Z#NA 

Obytn/ z$na je vymezena ulicemi Erbenova a J. Suka (mimo). St/vaj*c*           

8*'kové uspo'/d/n* komunikac* odpov*d/ funk%n* skupin& D1. Z'*zen*m        

obytné z$ny se tedy p'*li8 nezm&n* charakter provozu v lokalit&. V této oblasti             

je v sou%asnosti 143 leg/ln*ch parkovac*ch st/n*. V nov& navr2eném stavu je            

po%et parkovac*ch m*st 63<.  

Vjezdy do obytné z$ny jsou navr2eny odsazené. Vznikaj* tak stykové          

k'i2ovatky s p'ednost* v j*zd& zprava (ul. Erbenova), nebo stykové k'i2ovatky           

s p'ednost* v j*zd& na hlavn* komunikaci ur%enou dopravn* zna%kou P: - st+j,             

dej p'ednost v j*zd& (ul. J. Suka). Obytn/ z$na za%*n/ po 10 m, je ozna%ena               

svislou dopravn* zna%kou IP6:a. Pro zd+razn&n* zm&ny uspo'/d/n* provozu v          

z$n& jsou navr2eny zpomalovac* pol8t/'e. Tyto nebudou omezovat cyklisty a          

chodce, zpomal* pouze motorovou dopravu. Z/rove= umo2n* odtok povrchové         
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vody podél obrubn$k$ do uli%n#ch vpust#, na rozd#l od dlouh&ch p'#%n&ch           

prah$. 

Navrhované 'e(en# ru(# sou%asné jednosm)rné uspo'*d*n# a zav*d#        

obousm)rn& provoz s mo+nost# vyhnut# protijedouc#ch vozidel na roz(#'en&ch         

vjezdech do z/ny, ve v&hybn*ch nebo v prostoru k'i+ovatek. �#'ka          

komunikac# z$stane 3,50 m,ve vjezdu do obytné z/ny a ve v&hybn*ch se            

komunikace roz(#'# na 5,50 m. Délka v&hybny je 14,00 m. 

Mimo parkovac#ch z*liv$ podél komunikac# je v z/n) navr+eno jedno          

parkovi(t) pro 31 vozidel. 

Klady: �zklidn)n# dopravy, um#stn)n# v)t(#ho po%tu parkovac#ch st*n#,        

omezen# parkov*n# mimo m#sta k tomu ur%en*, obousm)rn& provoz usnadn#          

j#zdu bez nutnosti obj#+d)n# s#dli(t). 

Z�pory:�  z*bor st*vaj#c#ch zelen&ch ploch. 

5.3. BILANCE PARKOVAC�CH ST!N� 

Celkov) se po%et po%et parkovac#ch st*n# v  z*jmové oblasti nav&(il na 515 

m#st. Jedn* se o n*r$st o 64 2 oproti st*vaj#c#mu stavu v lokalit). Po%ty 

parkovac#ch st*n# v jednotliv&ch lokalit*ch jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tab. 3 �Srovn�n� st�vaj�c�ho a navr�en�ho stavu parkovac�ch st�n� 

Lokalita St*vaj#c#ch st*n# Navr+en&ch st*n# Rozd#l N*r$st 2 

Obytn* z/na 143 738 94 66 2 

Z/na tempo 30 144 779 :5 59 2 

Parkovi(t) B'# "apk$ 78 49 77 :1 2 

Celkem 314 515 201 64 % 
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6. Z!V�R 
C$lem této diplomové pr$ce bylo vyhodnocen$ st$vaj$c$ho stavu statické dopravy na           

s$dli%ti Ba&antnice v Hodon$n� a stanoven$ teoreticky pot(ebného po)tu odstavn�ch a           

parkovac$ch st$n$ podle "SN 73 6110 Projektov$n$ m$stn$ch komunikac$ a "SN 73            

6110 Zm�na Z1. 

P�i pr�zkumu lokality jsem zjistila, &e t�etina zaparkovan�ch vozidel stoj$ mimo           

plochy k tomu ur)ené, a &e z d�vodu nedostatku parkovac$ch m$st (idi)i zcela ignoruj$              

svislé dopravn$ zna)ky B29 - z$kaz st$n$. Toto se d�je p�edev%$m v ul. Erbenova a               

K(i)kova. 

Z v�po)tu pot(ebn�ch parkovac$ch st$n$ dle "SN 73 6110 a "SN 73 6110/Z1 jsem              

pro z$jmovou oblast stanovila teoretick� po)et 860 parkovac$ch m$st. P(i 4vaze, &e            

�$st vozidel parkuje v p(ilehl�ch gar$&$ch, jsem do%la k z$v�ru, &e sou�asn� stav             

poskytuje polovinu parkovac$ch st$n$ po&adovan�ch normou.  

Mnou navrhované uspo($d$n$ lokality roz%i(uje po)et parkovac$ch st$n$ na 515 m$st.           

Nepoda(ilo se mi dos$hnout normou po&adovan�ch 860 m$st. Nicmén� v��$m, &e           

nav�%en$ parkovac$ch st$n$ o 901 m$st by vy(e%ilo sou)asn� nedostatek v lokalit�.            

Dal%$ho navy%ov$n$ parkovac$ch st$n$ by v budoucnu mohlo b�t dosa&eno v okol$            

z$jmového 4zem$. Vhodnou lokalitou pro parkovi%t� je are$l b�valé z$kladn$ %koly           

:dnes st(edisko volného )asu;. 
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8. SEZNAM POU�IT#CH ZKRATEK A SYMBOL$ 
IDS JMK integrovan% dopravn& systém Jihomoravského kraje 
M'( m'stsk% )*ad 
MHD m'stsk+ hromadn+ doprava 
(J ),elov+ jednotka 
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B - FOTODOKUMENTACE 
ulice Erbenova 

 

 

Pozn.: Kv!li chyb"j#c#m parkovac#m st$n# %idi&i nerespektuj# dopravn# zna&ku B29 - z$kaz            

st$n# a parkuj# podél komunikace. Ve zb'vaj#c# (#%ce komunikace se protijedouc# vozidla            

nevyhnou. )in# tak v p%ilehl'ch k%i*ovatk$ch nebo poj#*d"n#m chodn#ku. 

Chodn#ky jsou oproti vozovce p%ev'(eny pouze o ± 5 cm. Zcela chyb# vod#c# linie, varovné a                

sign$ln# p$sy.  
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ulice K�i�kova 

 

Pozn.: Vozidla jsou podél komunikace zaparkov!ny i p"es z!kaz st!n# dopravn# zna$kou B29. 

zast!vka MHD v ulici K�i�kova 

 

Pozn.: Na autobusové zast!vce chyb# varovn% a sign!ln# p!s. N!stun# hrana je z"#zena ze              

silni$n#ch obrubn#k& s p"ev%'en#m ± 10 cm. Pou(it# kasselského obrubn#ku umo(n#           

bezbariérov% p"echod mezi n!stupi't)m a n#zkopodla(n#m autobusem a navede pneumatiku          

autobusu co nejbl#(e hran) bez rizika po'kozen#.  
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ulice Seifertova 

 

ulice I. Olbrachta 

 

Pozn.: Nedostatek parkovac!ch st"n! v lokalit# $e%! $idi&i parkov"n!m na tr"vn!c!ch podél            

komunikace.  
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parkovi�t� u ulice B�� �apk� 

 

parkovi�t� u panelového domu Lesn� 20, 22 
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ulice Pato�kova 

 

ulice P. Jilemnického 
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