
  

doprava



  

horizontální pohyb



  

úvod



  

Spotřeba energie



  
Jacques Tati: Trafic (1971)



  

New York

Znečištění NY 1880 15 000 koňských mršin, hluk z podkov, exkrementy, palivo (oves)

Na 1 700 000 obyvatel 150 – 175 000 koní

1900 200 mrtvých při koňských nehodách (1:17 000)

2003 344 mrtvých při autonehodách (1:24 000)



  
Praha, Na Příkopech (kolem 1900)



  
...současnost

středověk (z filmu Jméno růže)...



  

vývoj



  

typy komunikací



  

Příčné profily



  
Praha, Milady Horákové



  

Příčné profily



  
Praha, Eliášova



  
Praha, Zikova



  

Příčné profily



  
Praha, Na Lhotech



  



  

auto



  

Rozměry auta, dodávky, autobusu



  

Prostor pro otáčení vozidla



  

Prostor pro otáčení vozidla

Vnější poloměr 
otáčení min. 5,85 m



  

Parkovací plochy



  

Parkovací plochy



  

Parkovací plochy



  

Parkovací plochy - příklady



  

Parkovací plochy - příklady



  

Hromadné garáže (dle ČSN 73 6058)



  

Garáže - příklady



  

jízdní kolo



  

Rozměry kola



  

Parkování kol



  

Parkování kol



  

Parkování kol

místo jednoho auta lze zaparkovat 6 jízdních kol...



  

Parkování kol

… přesto je důležité...



  

Parkování kol

...vymezit jim patřičný prostor.



  

vertikální pohyb



  

Sklony ramp, schodišť a žebříků



  

rampy



  

Rozměry rampy

1:16

1:16



  

schody



  

Typy schodišť



  

Třídění stupňů



  

Křivočaré schodiště



  



  

Požadavky na schodiště

Sklon schodišťových ramen smí být:

– u bezbariérově užívaných staveb max. 28°

– ve všech bytových domech bez výtahu max. 33°

– ve všech bytových domech s výtahem a u schodišť uvnitř bytů max. 35° 

– u schodišť uvnitř bytů s konstrukční výškou menší než 3000 mm a u 
schodišť do sklepů a na půdu max. 41°.

Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni 
hlavního schodiště smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť a 
u schodišť uvnitř bytů nejvýše 18.



  

Poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b se stanoví podle vztahu:

2h + b = 630

(„Lehmanův vzorec“)

Optimální výška výška stupně se pohybuje v rozmezí 150 – 180 mm.

ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 



  

Podchodná výška ramene
 = 1500 + 750/cos alfa

Průchodná výška ramene 
= 750 + 1500 x cos alfa



  

Průchodná šířka ramene a zábradlí



  

Výška zábradlí



  

Nejmenší rozměry podest



  

Srovnání půdorysné stopy schodišť



  

výtahy



  

Umístění strojovny



  

Umístění dveří



  

Rozměry výtahových šachet a výtahů



  

Poloha výtahu vůči schodišti



  

Předpisy a literatura

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Parkoviště

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí



  

děkujeme za pozornost


