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Jednotlivá garáž– objekt, popř. oddělený prostor, který slouží 
k odstavení nebo parkování silničních vozidel, má nejvýše tři 
stání a může mít jen jeden společný vjezd.



Řadová garážje objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení
nebo parkování silničních vozidel a má více než tři stání.



Hromadná garáž je objekt, popř. oddělený prostor, který slouží 
k odstavení nebo parkování silničních vozidel a má více než tři stání; 
stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace nebo ve více řadách za 
sebou na celé podlaží nebo ve více podlažích.





Všeobecně - rozdělení

Podle druhu vozidel:
- garáže pro skupinu vozidel 1:
1a – osobní vozidla
1b – lehká užitková vozidla (dodávky)
- garáže pro skupinu vozidel 2:
2a – samostatná nákladní vozidla
2b – soupravy tahače s návěsem
2c – autobusy
- garáže pro skupinu vozidel 3:
3 - traktory a samopojízdné pracovní stroje

Podle stavebního uspořádání:
- jednotlivé
- řadové
- hromadné



Všeobecně - rozdělení
Podle výšky podlahy k okolnímu terénu:
- nadzemní - niveleta podlahy nejnižšího podlaží je do 1,5 m pod 
terénem

- podzemní - niveleta podlahy nejnižšího podlaží je víc než 1,5 m pod 
terénem

- kombinované – v garáži jsou podzemní i nadzemní podlaží

Podle požárního odvětrání:
- otevřené
- částečně otevřené
- uzavřené

Podle způsobu parkování:
- s pohybem vlastní silou
- s automatickým parkovacím systémem (APS)
- kombinované



Všeobecně - rozdělení
Z hlediska obsluhy:
- samoobslužné
- s obsluhou

Podle funkčního využití:
- veřejné 
- neveřejné (rezidenti, firmy)
- garáže pro speciální účely (pohotovostní vozidla)

Umístění garáží
Garáže pro skupinu vozidel 1 se umísťují převážně v obytných částech 
sídelních útvarů a mohou být vestavěny do obytných objektů.

Garáže pro skupinu vozidel 2 a 3 se musí umísťovat jen mimo obytné 
části měst, kromě garáží pro vozidla HD, policejní, požární, sanitní, 
obytná a v odůvodněných případech zásobování a obsluhy.



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



Zásady pro navrhování garáží

Při návrhu garáže se vychází z



Společná ustanovení
Základní rozměry vozidel pro potřeby návrhu garáže



Vzdálenost mezi vozidly, odstupy od pevných překážek



Volná výška garáže, rozměry vrat
- vozidla skupiny 1  hmin=2,2 m (2,4 m), vrata min. 1,97 m
- vozidla skupiny 2 a 3 a garáže s ASP hmin nejvyššího vozidla + 0,2 m
- šířka vrat - vozidla skupiny 1 + 0,5 m, skupiny 2 a 3 + 1,0 m



Požadavky na stavební konstrukce a TZB
Návrh a výpočet stropních k-cí se vychází z nahodilého zatížení 
silami kol dle ČSN EN 1991-1, část 7.

Podlahy musí být trvanlivé, mechanicky odolné proti působení
minerálních olejů, PHM, chloridů, vodotěsné, protismykové úpravy.

Vnesená voda se odstraňuje odvodňovacím systémem, příp. vysátím.

Min. spád 2 % směrem k vpustím.

Garáže vestavěné nebo přistavěné musí být odděleny – hluk, zplodiny.

Osvětlení – okna, otvory, umělé.

Vytápění jen u garáží ke speciálnímu účelu – požární, sanitní.

Může být: vodovod, kanalizace, vzduchotechnika, plynovod, ochrana 
před bleskem, pro zásobování požární vodou, elektro, telekomunikace.

Větrání: provozní (vozidla na plyn a alt. zdroje), havarijní, požární

Pro zaměstnance hygienické zařízení, převlékárny.



Technické požadavky na bezbariérové užívání garáže

Dopravní připojení garáže musí splňovat bezpečné užívání chodníků.

V místě, kde je chodník přerušen a dopravní připojení je provedeno na 
úrovni vozovky, platí požadavky na přechody pro chodce/místa pro 
přecházení.

V místě dopravního spojení přes chodník, kde je přirozená vodící linie 
přerušena na 8 m a více, se provádí umělá vodící linie.



Jednotlivé a řadové garáže
Základní vnitřní rozměry jednotlivé a řadové garáže pro jedno vozidlo

Vstup z garáže do/z objektu (RD).



Způsob dopravního připojení garáží na 
pozemní komunikace



Zásady navrhování komunikací před garáží

- Musí vozidlům vjíždět do garáže přímou jízdou vpřed nebo couváním
Jízdou vřed s jedním nadjetím pouze v odůvodněných případech.

- Garáže jsou zpravidla kolmé k příjezdové komunikaci.

- Šířky komunikačních ploch mezi dvěma protilehlými garážemi (zdí).

- Maximální podélný a příčný sklon plochy před garáží je 5 %.

- Na připojení, kde může docházet k nanášení nečistot na silnici nebo 
MK musí být navržena zpevněná vozovka.

- Volná šířka komunikace pro příjezd přímou jízdou vpřed/couváním:
pro garáže pro vozidla skupiny 1     - jednopruhová 2,50 m

- dvoupruhová  4,50 m
pro garáže pro vozidla skupin 2 a 3 - jednopruhová 3,50 m

- dvoupruhová  6,00 m



Závislost šířky jízdního pásu pro manipulaci s vozidlem 
před vjezdem do garáže na šířce garážových vrat



Řadová garáž

:

Průjezdní profil pozemní komunikace pro požární vozidla musí být min.
Š = 3,5 m, v = 4,1 m se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m.



Speciální technické vybavení pro parkování 
ve dvou výškových úrovních



Hromadné garáže - rozměry stání dle ČSN 73 6156



Prostorové uspořádání

- Stání se navrhují především kolmá a šikmá, případně podélná.

- Sloupy - šířka vjezdu na parkovací stání je min. stejná jako šířka vrat,
- nebude zasahovat do prostoru pro otevření předních dveří,
- mezi vozidlem a sloupem bude bezpeč. odstup min. 0,25 m,
- ke zvětšení šířky parkovacího stání se zaoblí rohy sloupu,
- ve velkých HG se doporučuje vyhradit stání pro ženy 
v prostoru, kam je vidět z pracoviště obsluhy,

- při předpokladu velké četnosti parkování motocyklů (kol)
se navrhnou příslušná stání.



Dopravní připojení, vjezdy a výjezdy

- Hromadná garáž se připojuje křižovatkou nebo sjezdem – rozhled!
- Sjezdy jsou zpevněné v úrovni komunikace nebo přes chodník.
- Pokud je podlaha garáže pod/nad terénem, řeší se rampou (výtahem).
- Povrch ramp s protismykovou úpravou, zpravidla zastřešené.
- Nekryté rampy se sklonem > 5 % navrhnout s opatřením proti   
namrzání.

- Zastřešení (vyhřívání) se navrhuje min. 2 m před začátkem klesání/
za koncem stoupání.

- Vjezdy/výjezdy musí být provedeny tak, aby nedocházelo k vtékání  
povrchové vody do garáže.

- K zabránění vstupu nepovolaných osob nebo z důvodu výběru  
poplatku se navrhují odbavovací systémy – pod. sklon < 3 % (10 %).

-U hromadných garáží (> 500 stání) se navrhne více vjezdů /výjezdů.
- U hromadných garáží (< 20 stání) může být jednopruhový vjezd  
/výjezd (SZZ).

- Napojení na MK B, C (na A jen P+R), od 50 stání odbočovací pruhy.



Odbavovací zařízení na vjezdové/výjezdové rampě v přímé



Odbavovací zařízení na vjezdové/výjezdové rampě ve 
směrovém oblouku



Vzdálenost vrat (závory) garáže od pozemní komunikace
šířka volného průchozího prostoru dle ČSN 73 6110, nejméně 1,25 m



Rampy pro vozidla



Základní druhy ramp



Dispoziční uspořádání typického podlaží hromadné garáže



Maximální sklony ramp

Rampy pro nákladní vozidla a autobusy nemají mít větší podélný
sklon než 10 %.
Minimální jednostranný příčný sklon ve směrovém oblouku je 3 %.



Řešení přechodu ramp s různým podélným sklonem





Šířky ramp



Rampy

-V garážích pro vozidla skupiny 2 a 3 se šířky ramp navrhují podle 
největšího projektem předpokládaného vozidla a vlečných křivek.

- Pro vozidla skupiny 1 je minimální poloměr 5 m, doporučený 6 m.
- Šířka obrubníků je navrhována 0,25 m v přímé, ve směrových 
obloucích u R < 20m 0,50 m.

- U obousměrných ramp lze navrhnout střední obrubník min. 0,5 m
- Výška obrubníku se navrhuje 0,08 – 0,10 m.
- Celková nejmenší šířka dvoupruhové rampy pro vozidla skupiny 1 
v přímé je 5,5 m,  v obloucích dle tabulky:



Kapacity ramp

- Jedna jednopruhová rampa stačí nejvýše pro 100 vozidel, 
umístěných v nejbližším vyšším nebo nižším podlaží.

- Jedna jednopruhová rampa pro každý směr jízdy stačí pro garáž
do 1000 vozidel (nezapočítávají se podlaží s přímými vjezdy).

- Zvláštní režim pro odstavné garáže (dlouhodobá stání),
účelové garáže (sportoviště, divadla) - vyšší počet ramp

- řízení provozu (proměnné SZZ)



Komunikace pro chodce

- V hromadných garážích s kapacitou nad 100 stání v jednom podlaží
se doporučuje navrhnout oddělené a označené trasy chodců.

- Rampy pro vozidla neslouží pro pohyb chodců, pokud je žádoucí
vést chodce a vozidla po stejných rampách, navrhnou se podél 
jízdního pásu chodníky (obrubník s výškou 8 – 20 cm).

- Ve veřejných hromadných garážích se navrhují schodiště a výtahy.
- Vchody/východy jsou navrhovány odděleně od vjezdů/výjezdů.
- V hromadných garážích se navrhují únikové cesty.



Další vybavení hromadných garáží
- Ve veřejných hromadných garážích s kapacitou nad 100 vozidel musí
být hygienická zařízení (M, Ž) –ČSN 73 4108.

- Pro usnadnění parkování a ef. využití stání je možné použít parkovací 
zarážku.

Provoz hromadných garáží

- Provoz je nutné navrhnout tak, aby časové ztráty při jejich odbavení 
byly co nejmenší.

- Provoz je zajišťován obsluhou nebo automaticky (kombinací).
- V objektu mohou být místnost obsluhy, kancelář, pokladna, čekárna.
- K omezení rizika poškození nebo odcizení vozidla se navrhují
bezpečnostní systémy (kamerový systém aj.).

- Dopravní značení zamezí vjezdu vozidel, pro které garáž není určena
(výška, vybraná paliva aj.), informace o počtu volných stání.

- Řád garáže mj. informuje o způsobu odstranění vody, délce pobytu,
nouzových signálech pod.



Výtahy a vertikální dopravní zařízení pro vozidla

- Počet těchto zařízení se stanoví podle počtu vozidel a konstrukce  
dopravních zařízení.

- Vnitřní prostor výtahové klece při zajíždění vlastní silou má být 
o 0,35 m širší, 0,8 m delší a 0,2 m vyšší

- Při dopravování vozidla mechanicky o 0,2 m širší, delší a vyšší
než je největší předpokládané vozidlo v garáži.



Vertikální ASP –– podzemní kruhové silo



Horizontální ASP –– regálový zakladač


