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1. Zadání studie a cíle úkolu 
 

Tuto studii u společnosti Brněnské komunikace a.s. zadala Městská část Brno -Žabovřesky. Termín 

odevzdání byl stanoven na 15. prosince 2016.  

Cílem této studie je vypracování komplexní analýzy předmětného území z hlediska statické a 

dynamické organizace dopravy. Zpracovatel prověří stávající nabídku parkovacích a odstavných míst 

v dané lokalitě, vypočítá potřebu statické dopravy na základě stávající platné legislativy a navrhne 

změny, které povedou k celkovému zklidnění a k zlegalizování parkovacích míst v prostoru dotčených 

komunikací. Výpočet potřeby parkovacích stání zohlední nejen stávající bytovou zástavbu, ale i 

významné veřejné instituce, jako jsou Mateřská škola Beruška - Plovdivská 6, zřizovaná MČ 

Žabovřesky a Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno - Plovdivská 8, zřizovaná statutárním 

městem Brnem.  

Zadavatel dokumentace dále požaduje prověření potřeby nově navrhovaného bytového domu 

Plovdivská 7, který má být umístěn v prostoru bývalé výměníkové stanice na pozemku p. č. 2372/1. 

Vlastníkem, investorem a dodavatelem stavby je společnost Půdy Brno, s.r.o. Taktéž bude navrženo 

dopravní řešení a obslužnost území v případě částečné uzavírky ulice Plovdivská, na základě potřeby 

zřízení staveništního záboru v době výstavby BD. 

Kapacitní zatížení území individuální dopravou posoudí stav před výstavbou BD Plovdivská 7 a po 

její realizaci.  
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2. Popis a vymezení území, současný stav 
 

Řešené území se nachází v MČ Brno – Žabovřesky, ohraničené na severu ulicí Královopolskou MK 

II. třídy, na západě ulicí Hradeckou silnice II/640, na jihu ulicí Žabovřeskou silnice I/42 a ulicí 

Korejskou MK III. třídy. Východní pomyslná hranice je spojnice ulic Královopolská a Korejská mezi ulicí 

Lipská a KD Rubín.  

Dopravní napojení oblasti je řešeno ulicí Poznaňská do/z ulice Královopolská přes světelné 

signalizační zařízení a je tedy řešeno pouze jedním vjezdem resp. výjezdem.  Vjezd do území je 

omezen pro nákladní dopravu značkou B4 s výjimkou dopravní obsluhy.  

Komunikační síť území vytváří jeden kompaktní celek MK III. třídy s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 

km/hod. Vzhledem k dynamické organizaci dopravy se jedná o slepé komunikace, obousměrně 

pojížděné s šířkou jízdního profilu cca 6 m.  Ulice Plovdivská je řešena jako jednopruhová 

obousměrně pojížděná komunikace s šířkou jízdního profilu cca 3,7 m a taktéž část ulice Poznaňská 

od budovy ÚMČ ke stávajícímu parkovišti pod ulicí Korejská. Majoritní část ulice Záhřebská v prostoru 

od „severní parkovací plochy“ po zadní vchod do Waldorfské školy je dopravním značením označena 

jako jednosměrná komunikace o šířce jízdního profilu cca od 3 – 4 m. Jízdní pruh je omezen na 

základě podélných parkovacích pruhů.  

Nosné prvky statické dopravy vytváří dvě dopravní plochy „severního a jižního parkoviště“ o 

celkové kapacitě 129 míst. Ostatní parkovací plochy jsou především řešeny stavebními zálivy 

s kolmým způsobem parkování. V úseku ulice Záhřebská je podélné parkování v jízdním pruhu a 

částečné podélné parkování na chodníku.  

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst jsou řidiči/rezidenti mnohdy nuceni parkovat v rozporu 

se zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a to v prostoru křižovatek, na 

chodnících a v nedostatečné šířce jízdního pruhu. Tím také dochází ke snížení rozhledových poměrů 

v křižovatkách a rozhledů na chodce v prostoru míst pro přecházení.  

Celkový počet „legálních parkovacích míst“ v jednotlivých ulicích: 

• ulice LIPSKÁ  – celkem 29 parkovacích míst, z toho 2 místa pro imobilní občany 

• ulice POZNAŇSKÁ  – celkem 56 parkovacích míst, z toho 5 míst pro imobilní občany 

• ulice PLOVDIVSKÁ  – celkem 13 parkovacích míst 

• ulice ZÁHŘEBSKÁ – celkem 182 parkovacích míst, z toho 5 míst pro imobilní občany 

 

Celkem 280 parkovacích míst, z toho 12 míst pro imobilní občany. 
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Z urbanistického hlediska je území zastavěno starší panelovou zástavbou, která je situována po 

obvodu ulic Záhřebská, Poznaňská, Lipská a Plovdivská. Veřejné instituce jsou zastoupeny již existující 

Mateřskou školou Beruška s celkovým počtem docházejících dětí 125 a dále Waldorfskou Základní a 

Mateřskou školou s počtem pravidelně docházejících žáků a dětí 360. V rámci kroužků dochází do 

budovy nepravidelně cca 140 žáků. Celkový počet byl tedy stanoven na 500 žáků/děti. Tyto počty 

zhotovitel obdržel od zadavatele dokumentace.  

Počty garáží nacházejících se v bytových domech byly stanoveny na základě terénního průzkumu a 

dopravně – inženýrského odhadu. Celkový počet bytů v jednotlivých bytových domech, který je 

potřebný pro výpočet potřeby statické dopravy, byl stanoven na základě vizuálního průzkumu 

v terénu. 

Celkový počet „BD, bytů a garáží“ v jednotlivých ulicích: 

• ulice LIPSKÁ – celkem 7 BD x 16 bytů = 112 bytů 

  celkem 5 BD x 3 garáže = 15 garáží 

 

• ulice POZNAŇSKÁ – celkem 17 BD x 16 bytů = 272 bytů 

  celkem 14 BD x 3 garáže = 42 garáží 

 

• ulice PLOVDIVSKÁ – celkem 5 BD x 16 bytů = 80 bytů 

  celkem 3 BD x 3 garáže = 9 garáží 

 

• ulice ZÁHŘEBSKÁ – celkem 32 BD x 16 bytů = 512 bytů 

  celkem 12 BD x 3 garáže = 36 garáží 

 

Celkem 61 BD x 16 bytů = 976 bytů a 34 BD x 3 garáže = 102 garáží. 

 
Poznámka:  

Současný stav parkovacích kapacit, počty BD a jejich garáží, vč. dynamické organizace dopravy 
dokládá samostatná příloha „Přehledová situace“, která je součástí této dokumentace. 
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Obr. Řešené území v MČ Brno - Žabovřesky 
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3. Výpočet potřeby parkovacích míst pro bytové domy  
 
Výpočet potřeby parkovacích míst dle zadání byl proveden na základě normy ČSN 73 6110 – 

Projektování místních komunikací. Kapitola 14 normy pojednává o statické dopravě a uvádí vzorec 

pro výpočet parkovacích stání pro jednotlivé objekty a v závislosti na jejich funkčním využití a 

zohledňuje i úroveň prostředků MHD pro napojení objektu.  

 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

 

Oo – základní počet odstavných stání (1 byt = 1 stání) 

Po – základní počet parkovacích stání  

       (vypočítá se jako počet obyvatel/počet míst na jedno stání (20)) 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace (pro město Brno stanoven 1,25) 

kp – součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C a řádkem  

       stupně úrovně dostupnosti Ad  

 

V tomto vymezeném území se nachází celkově 61 bytových domů s celkovým počtem 976 bytů. 

Pro výpočet základního počtu odstavných míst je potřebné znát počet obyvatel v bytech, který byl 

stanoven na průměrnou hodnotu 2,5 obyvatele/byt. Celkový počet obyvatel v tomto území byl 

vypočítán na 2440 obyvatel. Jednotlivé byty pro výpočet jsou stanoveny jako účelové jednotky do 

100 m2. 

Vymezená oblast je obsluhována subsystémy trolejbusu a autobusu, které staničí u zastávek 

Záhřebská, Makovského náměstí a Náměstí Svornosti. Pro výpočet indexu dostupnosti byly 

zohledněny zastávky Záhřebská a Makovského náměstí. Tyto zastávky jsou obsluhovány linkami 30, 

34, 36, 44, 53, 67 a 84. Zastávka Náměstí Svornosti leží na stejných trasách linek 34, 36 jako zastávka 

Makovského náměstí. Docházková vzdálenost od bytových domů a veřejných institucí k zastávkám 

MHD byla změřena od pomyslného středu území. 
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Výpočet indexu dostupnosti Ad:  

 

• Výpočet potřeby parkovacích míst pro ulici Lipská: 

N = 112*1,25 + 14*1,25*0,25 

N= 144 stání 

Pokrytí této oblasti je realizováno na povrchu: 29 míst + 15 garáží 

Celková disproporce parkovacích míst ulice Lipská je - 100 

 

• Výpočet potřeby parkovacích míst pro ulici Poznaňská: 

N = 272*1,25 + 34*1,25*0,25 

N= 351 stání 

Pokrytí této oblasti je realizováno na povrchu: 56 míst + 42 garáží 

Celková disproporce parkovacích míst ulice Poznaňská je - 253 
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• Výpočet potřeby parkovacích míst pro ulici Plovdivská: 

N = 80*1,25 + 10*1,25*0,25 

N= 103 stání  

Pokrytí této oblasti je realizováno na povrchu: 13 míst + 9 garáží 

Celková disproporce parkovacích míst ulice Plovdivská je - 81 

 

• Výpočet potřeby parkovacích míst pro ulici Záhřebská: 

N = 512*1,25 + 64*1,25*0,25 

N= 660 stání 

Pokrytí této oblasti je realizováno na povrchu: 182 míst + 36 garáží 

Celková disproporce parkovacích míst ulice Záhřebská je – 442 

 

Výpočet potřeby parkovacích míst pro celou oblast: 

N = 976*1,25 + 122*1,25*0,25 

N= 1258 stání 

Pokrytí této oblasti je realizováno na povrchu: 280 míst + 102 garáží 

Celková disproporce parkovacích míst je - 876 míst 

 

Z celkového počtu potřeby 1258 parkovacích míst musí být dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb navrženo 26 stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
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4. Výpočet potřeby parkovacích míst pro MŠ Beruška, MŠ a ZŠ 
Waldorfská 

 
MŠ Berušku navštěvuje celkem 125 dětí, MŠ a ZŠ Waldorfskou navštěvuje (včetně dětí a žáků, 

kteří chodí na různé mimoškolní aktivity a kroužky) cca 500 dětí/žáků. V současné době obě školní 

budovy nedisponují žádnými parkovacími místy vybudovanými na vlastních pozemcích. Žádné 

z těchto objektů nemá vyhrazená parkovací místa na veřejných komunikacích. Dojížďka k těmto 

objektům se realizuje především přes ulici Plovdivská, kde dochází ke krátkodobému zastavování 

vozidel rodičů dovážejících děti, a to především na přilehlých chodnících. Na ulici Plovdivská je 

celkem 13 parkovacích míst, které jsou v exponovaných hodinách obsazeny vozidly rezidentů. 

 

Pro výpočet potřeby parkovacích míst je použit předešlý vzorec: N = Oo × ka + Po × ka × kp 

Oo – základní počet odstavných stání (pro školy a MŠ = 0) 

Po – základní počet parkovacích stání  

       (vypočítá se jako počet dětí, žáků/počet míst na jedno stání – (5)) 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace (pro město Brno stanoven 1,25) 

kp – součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C a řádkem  

       stupně úrovně dostupnosti Ad (pro toto zadání koeficient nabývá hodnotu 0,25)  

 

• Výpočet potřeby parkovacích míst pro MŠ BERUŠKA: 

N = 0*1,25 + 25*1,25*0,25 

N= 7,8 stání tj. 8 stání 

Tato potřeba není pokryta žádným parkovacím stáním 

Celková disproporce parkovacích míst této instituce je – 8 

 

Z celkového počtu potřeby 8 parkovacích míst musí být dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb navrženo 1 stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
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• Výpočet potřeby parkovacích míst pro MŠ a ZŠ WALDORFSKÁ: 

N = 0*1,25 + 100*1,25*0,25 

N= 31,25 stání tj. 32 stání 

Tato potřeba není pokryta žádným parkovacím stáním 

Celková disproporce parkovacích míst této instituce je - 32 

Z celkového počtu potřeby 32 parkovacích míst musí být dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb navržena 2 stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

 

5. Výpočet potřeby parkovacích míst pro novostavbu Plovdivská 7  
 
Novostavba bytového domu se nachází na ulici Plovdivská, v prostoru bývalé výměníkové stanice, 

která je v rámci stavby navržena k demolici. Tato novostavba je navržena o dvou podzemních a pěti 

nadzemních podlažích. V podzemních podlažích jsou navrženy garáže o celkovém počtu 34 míst. Na 

pozemku před budovou jsou navržená další 3 stání. V nadzemních podlažích jsou navrženy byty o 

dispozici 1+kk až 5+kk – celkový počet bytů je 31.  

Pro výpočet potřeby parkovacích míst je použit předešlý vzorec: N = Oo × ka + Po × ka × kp 

 

Oo – základní počet odstavných stání (12 bytů o jedné obytné místnosti, 18 bytů do 100 m2, 1 byt 
nad 100 m2  = celkem 26 stání) 

Po – základní počet parkovacích stání  

       (vypočítá se jako počet obyvatel/počet míst na jedno stání - 60/20=3) 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace (pro město Brno stanoven 1,25) 

kp – součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C a řádkem  

       stupně úrovně dostupnosti Ad (pro toto zadání koeficient nabývá hodnotu 0,25)  

 

N = 26*1,25 + 3*1,25*0,25 

N= 33,4 stání tj. 34 stání 
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V rámci stavby bytového domu je navrženo celkem 34 stání. Potřeba parkovacích a odstavných 

míst je splněna a v rámci výstavby dojde ještě k navýšení o 3 parkovací místa na veřejných plochách, 

které přispějí ke zlepšení parkování v území.  

Z celkového počtu potřeby 37 parkovacích míst musí být dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb navržena 2 stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. Tato stání budou součástí 1. PP. 
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6. Posouzení dopravy v území před a po realizaci novostavby 
Plovdivská 7 

 
V současné době je intenzita dopravy na profilu ulice Královopolská cca 13 tis. vozidel za 24 hod. 

Z této hodnoty činí počet nákladních vozidel cca 1050 vozidel za 24 hod. Na ulici Záhřebská, která 

napojuje dotčené území na komunikační síť, je v současné době intenzita dopravy cca 2,1 tis. vozidel 

za 24 hod. Uvedené údaje vychází z Pentlogramů intenzit dopravy pro rok 2015, zpracovaných 

pracovníky ÚDI – BKOM. 

Projektová dokumentace ke stavbě bytového domu Plovdivská 7 dokladuje potřebu 34 

parkovacích míst. Tato potřeba byla taktéž potvrzena výpočtem v této studii, viz výše. Projektant 

celkem navrhuje 37 parkovacích míst.  

Výstavbou tohoto bytového domu se zvýší intenzita dopravy cca o 80 až 100 osobních vozidel za 

den na profilu a to především na ulici Plovdivská a v úseku ulice Záhřebská od křižovatky s ulicí 

Královopolská. Toto navýšení činí cca 5%, což lze označit za minimální navýšení dopravy. Lze 

předpokládat, že bude docházet k navýšení intenzity především v ranních a večerních hodinách, kdy 

se nejvíce uskutečňují cesty za prací. 

Ulice Plovdivská je řešena jako jednopruhová obousměrně pojížděná komunikace s šířkou jízdního 

profilu cca 3,7 m. Na této komunikaci se nachází celkem 13 parkovacích míst, které jsou využívány 

především pro rezidentní parkování. Přístupové trasy pro pěší jsou v šířkách 2 – 2,2 m. Konec 

komunikace slouží částečně jako rozptylový prostor pro vstup do MŠ a ZŠ Waldorfská, parkoviště a 

zároveň jako obratiště pro vozidla.  

Zpracovatel dokumentace provedl v době 7 – 8:30 hod. běžného pracovního dne dopravní 

průzkum v daném úseku komunikace. Průzkumem byl zjištěn počet přijíždějících vozidel k MŠ 

Beruška v počtu 31 vozidla a k MŠ a ZŠ Waldorfská v počtu 15 vozidel. Tyto vozidla byla odstavována 

na přilehlém chodníku a to v počtu až 10 vozidel současně. 

Vzhledem k neutěšené situaci v této části komunikace a s ohledem na novou výstavbu BD 

Plovdivská 7, která má navržen vjezd k autovýtahu orientovaném naproti vstupu do MŠ Beruška, není 

smysluplně možné využívat jako vyčkávací prostor stávající komunikaci pro vjezd do objektu. Pro 

vyčkávací prostor by měla být v největší možné míře využívána odstavná plocha před vjezdem do 

dveří autovýtahu.  

Pro křižovatku ul. Záhřebská s ul. Královopolská, kde je realizováno napojení tohoto území na 

komunikační síť vyššího dopravního významu města, a která je řízena světelně signalizačním 

zařízením, nebylo v minulých letech provedeno kapacitní posouzení křižovatky ve vztahu k intenzitám 
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dopravy všech druhů na jednotlivých ramenech. Čtvrtým ramenem této křižovatky je ul. Technická 

napojující komplex VUT na Palackém vrch. Křižovatkou projíždí autobusové linky MHD a ulicí 

Královopolská je vedena cyklotrasa. Kapacitní posudek křižovatky určuje úroveň kvality dopravy 

posuzované křižovatky vzhledem k intenzitám jednotlivých druhů doprav, které jsou účastníky 

provozu této křižovatky, a to včetně pěších i cyklistů. Toto posouzení nebylo předmětem zakázky.  

Doporučujeme zpracování tohoto posouzení na základě aktuálního průzkumu intenzit dopravy na 

jednotlivých ramenech. Výsledek posouzení bude následně výchozím prvkem pro posouzení této 

křižovatky pro navrhovaný stav oblasti, který generuje navýšení intenzity vozidel na vjezdu/výjezdu 

do/z oblasti. 

Upozorňujeme, že tato křižovatka je pro jízdu ulicí Královopolská v koordinaci s dalšími dvěma 

křižovatkami a to ulic Královopolská s rampami z VMO Hradecká a ulic Královopolská x Purkyňova. 

 

7. Modelový příklad obslužnosti veřejných institucí v době 
staveništního záboru komunikace pro BD Plovdivská 7 

 
Vzhledem ke stávajícímu stupni projektové dokumentace - DÚR, která neřeší staveništní zábor a 

staveništní dopravu, nelze s přesností určit dopad demolice výměníkové stanice a výstavby BD 

Plovdivská 7 na širší vztahy v ulici Plovdivská. Toto případné omezení ulice musí být projektantem 

řešeno v navazujících stupních projektové dokumentace. Při bourání výměníkové stanice a samotné 

výstavbě bytového domu se předpokládá, že veškeré stroje a zařízení budou umístěny na pozemcích 

vlastníka. Jedná se o pozemky před výměníkovou stanicí (zeleň a stromy) a dále pozemky vedle 

výměníkové stanice, kde je v současné době zpevněná plocha. 

Jako krajní modelový příklad budeme předpokládat uzavření koncové části komunikace od 

stávajících 5 kolmých parkovacích míst před BD Plovdivská 5. Za tohoto předpokladu bude zamezen 

příjezd vozidel k ZŠ a MŠ Waldorfská, dočasně zrušeno parkoviště pro 8 vozidel a obratiště ulice 

Plovdivská.  

Doporučujeme, aby přístupové trasy pro pěší byly v tomto případě zachovány a to pro obě školní 

budovy. V prostoru 5 kolmých parkovacích míst, která budou zachována pro rezidentní parkování, 

navrhujeme zřízení náhradního obratiště s využitím stávajícího vjezdu k BD Plovdivská 5.  

Příjezd rodičů s dětmi k MŠ a ZŠ bude možný přes ulici Záhřebská k zadnímu vchodu jako doposud. 

Náhradní trasa pro vozidla, při omezení části ulice Plovdivská, bude značena přenosným dopravním 
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značením. Taktéž lze přenosným dopravním značením vyhradit prostor na stávajícím parkovišti pod 

ulicí Korejskou, pro krátkodobé zastavení, kde se bude uskutečňovat výstup a nástup dětí z vozidel.  

Náhradní parkování pro MŠ Beruška doporučujeme vyhradit na ulici Záhřebská, v prostoru 

podélného parkování. S ohledem na staveništní dopravu, která bude pojíždět v době výstavby ulici 

Plovdivskou, se omezí již teď problematické vyhýbání vozidel v této ulici. Upozorňujeme však, že 

docházková vzdálenost k MŠ Baruška se prodlouží cca o 120 m.  

 

Obr. Krajní modelový příklad záboru komunikace Plovdivská 
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8. Návrh dopravního řešení statické dopravy v území 
 
Z výpočtu parkovacích a odstavných míst vyplynulo, že celá prověřovaná oblast zastoupená BD, 

tak i veřejnými institucemi vykazuje výraznou disproporci mezi potřebou a pokrytím parkovacích 

míst. Současný stav nabízí celkem 280 parkovacích míst, z toho 12 míst pro imobilní občany, žádné 

místo není evidováno pro veřejné instituce (škola, školky). 

Pro zlepšení stavu statické dopravy bylo navrženo dopravní řešení, které zvýší nabídku míst v této 

oblasti o cca 48 míst. Návrh spočívá v zavedení zóny s dopravním omezením IZ8a,b – „ZÓNA 30“, 

která přispěje nejen ke zklidnění dopravy na komunikacích, ale i ke zvýšení bezpečnosti provozu 

s přihlédnutím k velkému počtu dětí a žáků docházejících do škol. 

Prostřednictvím svislého a vodorovného dopravního značení jsou v některých úsecích navrženy 

jednopruhové obousměrně pojížděné komunikace. Všechna navržená dopravní opatření vychází ze 

stávající platné legislativy. Ve všech stavebních zálivech jsou jednotlivá parkovací místa vyznačena 

prostřednictvím parkovacích boxů. 

Parkovací pruhy jsou navrženy tak, aby nedocházelo k parkování vozidel v prostoru křižovatek, ve 

které je dle platné legislativy zakázáno zastavení a stání. Na paprscích křižovatek jsou navrženy 

rozhledové trojúhelníky v délce 20 m. Vozidla také velmi často parkují v těsné vzdálenosti před místy 

pro přecházení. Všechna takto nelegálně parkující vozidla mají za následek vznik nebezpečných 

situací, které jsou vyvolány v důsledku nedostatečného rozhledu mezi účastníky silničního provozu 

např. mezi přecházejícím chodcem a jedoucím vozidlem. Na všechna místa pro přecházení nacházející 

se v oblasti byly vyneseny taktéž rozhledové trojúhelníky. Přechody pro chodce, mimo přechod 

v křížení ulice Poznaňská a Královopolská, se v území nenacházejí. V „Situaci statické organizace 

dopravy“ nejsou žádné nové přechody navrženy. 

Komunikace, na kterých je navrženo nové dopravní opatření, byly prověřeny vlečnými křivkami 

pro průjezd vozidel HZS a vozidel zajištující svoz komunálního odpadu. 

Návrh zohledňuje taktéž závaznou vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která upravuje potřebu parkovacích míst pro zdravotně 

tělesně postižené.  Pro celou oblast je navrženo 7 míst pro ZTP – obecné. 
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Celkový počet „legálních parkovacích míst“ v jednotlivých ulicích: 

• ulice LIPSKÁ  – celkem 36 parkovacích míst, z toho 2 místa pro imobilní občany 

• ulice POZNAŇSKÁ  – celkem 79 parkovacích míst, z toho 6 míst pro imobilní občany 

• ulice PLOVDIVSKÁ  – celkem 14 parkovacích míst, z toho 1 místo pro motocykl 

• ulice ZÁHŘEBSKÁ – celkem 199 parkovacích míst, z toho 10 míst pro imobilní občany,   

    z toho 2 místa pro motocykl 

Celkem 328 parkovacích míst, z toho 18 míst pro imobilní občany, z toho 3 místa pro motocykl. 

 

Jako dopravní opatření pro MŠ Beruška a MŠ a ZŠ Waldorfská bylo navrženo krátkodobé 

parkování v ranních a odpoledních hodinách ve stávajícím parkovacím zálivu a parkovací ploše na ulici 

Plovdivská. Toto opatření spočívá v instalace dopravního značení IP13b – Parkoviště s parkovacím 

kotoučem a E13 – 7:00 – 9:00 a 15:00-17:00 hod. s maximální možnou dobou stání 15 minut, která 

zajistí vyšší obrátkovost vozidel. Mimo vyznačené časy bude parkoviště nadále sloužit pro rezidentní 

parkování. Předpokladem je také omezení parkování vozidel na přilehlých chodnících, které částečně 

znesnadňují a komplikují průjezdnost ulice Plovdivská a znesnadňují pohyb chodců v přirozených 

pěších trasách.  

Poznámka:  

Navržený stav parkovacích kapacit, vč. VDZ a SDZ dokládá samostatná příloha „Situace statické 
organizace dopravy“, která je součástí této dokumentace. 

 

Nad rámec předloženého návrhu „Situace statické organizace dopravy“ byly vytipovány vhodné 

plochy pro realizaci stavebních úprav, které navýší potřebu parkovacích míst: 

• úsek ulice ZÁHŘEBSKÁ – mezi ulicí Poznaňská a Plovdivská navrhujeme podélné parkování 

částečně na chodníku a to po obou stranách komunikace. Pro realizaci je nezbytné 

prověření inženýrských sítí a únosnost chodníku pro parkování vozidel.  

 

• Slepý úsek ulice POZNAŇSKÁ – u domů č. o. 12 - 16, v prostoru stávající zeleně. 

Navrhujeme parkovací záliv pro kolmé parkování, které by sloužilo především pro domy č. 

o. 12 – 16. Nutnost projektové dokumentace. 

 

• Jižní parkovací plocha ulice Záhřebská – doporučujeme využít pro stavbu montovaného 

parkovacího domu. Jedná se o ocelové montované konstrukce, jejichž podlahové plochy 
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jsou tvořeny betonovými prefabrikáty s asfaltovou povrchovou úpravou. Díky 

„stavebnicové“ konstrukci je zaručena vysoká modularita systému a jeho adaptibilita na 

téměř jakýkoliv půdorysný prostor. Omezením je však počet nadzemních podlaží, a to dvě, 

max. tři. Nespornou výhodou je pak značná úspora investičních nákladů, neboť tyto 

objekty jsou výrazně levnější, než klasické parkovací objekty. Další výhodou je také 

výhledová možnost jednoduchého „rozebrání“ stavby a její přemístění na nové místo. 

 

9. Závěr 
 

Oblast Plovdivská v MČ Brno - Žabovřesky byla terénním průzkumem pracovníky ÚDI – Bkom 

zmapována a zanesena do přehledové situace. Bylo zjištěno, že v dané oblasti je celkem 280 

parkovacích míst, z toho 12 míst pro imobilní občany.  

Z urbanistického hlediska se jedná o starší panelovou zástavbu s celkovým počtem 61 bytových 

domů, o 976 bytech. V celkem 34 bytových domech jsou integrované garáže.  

Celé území je v přijatelné docházkové vzdálenosti na zastávky MHD – Záhřebská, Makovského 

náměstí a Náměstí Svornosti, které jsou obsluhované trolejbusovou a autobusovou dopravou.  

Výpočtem parkovací potřeby bylo prokázáno, že celá oblast vykazuje výraznou disproporci mezi 

potřebou a pokrytím parkovacích míst. Výpočet potřeby byl proveden na základě platné normy ČSN 

736110/Z1 – Projektování místních komunikací. Je nutno zdůraznit, že se jedná o historickou 

disproporci, kterou není možno vyřešit pouhým zlegalizováním parkování na povrchu pomocí DZ, ale 

je nutno přistoupit i ke stavebním úpravám, případně vybudování parkovacího domu. 

Pro bytovou zástavbu byla zjištěna celková disproporce -876 parkovacích míst. MŠ Beruška -8 

parkovacích míst a MŠ a ZŠ Waldorfská -32 parkovacích míst. Pro obě budovy bylo navrženo 

parkování s parkovacím kotoučem v exponovaných hodinách s maximální dobou stání 15 minut a to 

především pro zvýšení obrátkovosti vozidel. 

Situace statické organizace dopravy dokládá návrh částečného zlegalizování parkovacích míst, ale  

vytváří i novou nabídku parkovacích míst, vč. potřeby parkovacích míst pro ZTP. Celkově tedy situace 

dokladuje 328 legálních parkovacích míst, což je přírůstek oproti současnému stavu 48 parkovacích 

míst. 

Nově zamýšlená výstavba bytového domu Plovdivská 7, na místě stávající výměníkové stanice 

bude dostatečně pokryta počtem parkovacích míst uvnitř objektu v závislosti na počtu 

navrhovaných bytových jednotek. Z předešlých kapitol vyplývá, že výstavbou bytového domu 
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nedojde k výraznému navýšení intenzity dopravy, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost 

silničního provozu v dotčeném území.    

Pro zjištění úrovně kvality dopravy na křižovatce Záhřebská x Královopolská doporučujeme 

provést dopravní průzkum intenzit jednotlivých druhů doprav a na jeho základě zpracování 

„kapacitního posouzení křižovatky“. Pro nový, navrhovaný stav, který předpokládá odpovídající 

navýšení intenzity dopravy oblasti od objektu Plovdivská 7 i přirozený nárůst intenzity dopravy 

tohoto území doporučujeme provést nový výpočet pro „kapacitní posouzení křižovatky“ a popř. 

optimalizovat nastavení SSZ pro koordinovanou trasu v ulici Královopolská a to od ulice Záhřebská po 

ul. Purkyňova. 

V rámci této dokumentace byl uveden krajní modelový příklad obslužnosti obou školních budov 

na ulici Plovdivská v době staveništního záboru komunikace. Je nutno konstatovat, že vzhledem ke 

stávajícímu stupni projektové dokumentace – DÚR, která neřeší staveništní zábor a staveništní 

dopravu, se jedná pouze o ilustrační příklad. Toto případné omezení ulice musí být projektantem 

řešeno v navazujících stupních projektové dokumentace. Předpokládá se, že veškeré stavební stroje 

a mechanizmy budou umístěny především na pozemcích vlastníka. 
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