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Druhy dopravních průzkumů



Statická doprava – doprava v klidu

Většina osobních automobilů je v pohybu max. 10 – 15 % životnosti.
Řešení dopravy v klidu je jedním z prostorově nejnáročnějších 
a limitujících prvků rozvoje měst – zejména center.

Závisí na:
- stupni automobilizace
- charakteru území (poloha v zástavbě, dostupnost pěší-HD)
- významu (funkce) konkrétní stavby



Parkování a odstavování vozidel

Parkování vozidel – umístění vozidla mimo jízdní pruhy na
parkovací stání na dobu omezenou.

Krátkodobé (do 2 h) nebo dlouhodobé (nad 2 h) parkování
u místa zaměstnání, objektů občanského vybavení.

Odstavování vozidel - umístění vozidla mimo jízdní pruhy na
parkovací stání na dobu neomezenou.

Během této doby není vozidlo používáno (v místě bydliště).



Lokality s aktivní regulací statické dopravy

- Provozně nutné plochy (služební vozy vybraných pracovišť)
(vyhrazená stání)

- Odstavné plochy pro občany trvale bydlící v dané lokalitě
(vyhrazená stání)

- Parkovací plochy pro návštěvníky (veřejná stání)



Přijatelné docházkové vzdálenosti

- krátkodobé parkování cca 100 m

- dlouhodobé parkování cca 200 m

- odstavování vozidel                                 cca 300 m



Průzkumy parkování a odstavování vozidel

Přímo:
- délka doby parkování a využití parkovacích stání(obrat)
zápisem RZ v pravidelných časových intervalech
na úseku komunikace, ploše, na kordonu = čas vjezdu a výjezdu

Anketou – ústním či písemným dotazem:
- časový průběh parkování
- doba obsazenosti stání (krátkodobé, dlouhodobé)
- počet parkujících v čase (špička)
- využití parkovacích stání (obrat)



Příklad formuláře pro průzkum parkování zápisem SPZ + čárky



Příklad formuláře pro průzkum parkování ústními dotazy



Využití plochy (doba parkování, odstavení)



Závislost mezi dobou parkování a počtem vozidel na ploše



na parkovacích pruzích podél komunikací

na parkovacích pásech podél komunikací

Parkovací a odstavná stání se navrhují a zřizují:



na samostatných plochách s vnitřními komunikacemi v jednéřadě
ve více řadách

Parkovací a odstavná stání se navrhují a zřizují:





Vnit řní komunikace na odstavných a parkovacích plochách

Vnitřní komunikace musí umožnit zajíždět na stání
- přímou jízdou nebo couváním
- jízdou vpřed nebo couváním s jedním obloukem
- jízdou vpřed nebo couváním s jedním nadjetím

při dodržení odstupů od překážek!







Jednotlivé a řadové garáže ČSN 73 6057

Jednotlivá garáž - objekt (prostor) sloužící k odstavování silničních 
vozidel, má nejvýše tři stání a může mít jen jeden společný vjezd.



Řadová garáž - objekt (prostor) sloužící k odstavování vozidel,
má více než tři stání. Stání v prvnířadě má samostatný vjezd.



Hromadné garáže ČSN 73 6058, změna a, b, 3

Hromadná garáž - objekt (prostor) sloužící k odstavování (odstavná g.) 
nebo parkování (parkovací g.) vozidel, má více než tři stání; 
stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace nebo ve více řadách za 
sebou na celé ploše podlaží a má zpravidla jeden vjezd.

Samostatné objekty
Přístavby 
Vestavby

Umísťování garáží
Pro vozidla skupiny 1 se mohou umísťovat v obytných částech měst
(kromě garáží pro speciální vozidla policejní, požárnické, sanitní
a obytné)



Řazení stání

s obsluhou



Dispoziční požadavky



Vnit řní komunikace

Vnitřní komunikace musí umožnit zajíždět na stání
- přímou jízdou nebo couváním
- jízdou vpřed nebo couváním s jedním obloukem
- jízdou vpřed nebo couváním s jedním nadjetím

při dodržení odstupů od překážek!


