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Anotace: 

Obsahem bakalá ské práce je vypracování t í variant návrhu ešení parkování vozidel okolo 

výrobního závodu Irisbus Iveco v obci Vysoké Mýto. Dále bude jeden návrh zhodnocen 

multikriteriálním hodnocením a zpracován detailn ji. P i návrhu parkovacích ploch byla 

zohledn na p edevším docházková vzdálenost, zklidn ní dopravy na Vraclavské ulici, 

propojení návrhu s autobusovou dopravou. Stávající stav okolo výrobního závodu je 

nevyhovující, vozidla znemož ují výjezd vozidel ze soukromých pozemk , parkují v blízkosti 

železni ního p ejezdu, na zeleni. Navrhované t i varianty jsou zpracovány v rozsahu 

technické studie, po et výkres  je 19. 

 

 

Annotation (English): 

The content of this thesis is the development of three design alternatives solutions around the 

parking of vehicles Irisbus Iveco factory in the city Vysoké Mýto. In addition, a proposal will 

be evaluated by a multi-criteria evaluation and elaborated in detail. In the design of parking 

areas was reflected mainly walking distance, traffic calming on Vraclavská street, linking 

design with bus service. The current situation around the factory is unsatisfactory, the vehicle 

prevent the exit of vehicles from private property, parked near the railway crossing on the 

green. The proposed three variants are processed in the range of technical studies, the number 

of schemes is 19. 
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1. Úvod 

 

Cílem této bakalá ské práce je ešení problému se statickou dopravou v obci Vysoké Mýto. 

Tento problém vznikl postupným rozvíjením podniku IRISBUS IVECO (d ív jší Karosa), tím 

pádem vznikl poblíž závodu v zastav né oblasti nedostatek parkovacích míst. Toto téma jsem 

si vybral, jelikož jsem od zastupitelstva m sta pochopil, že tento problém m sto trápí a tato 

práce by mohla mít pro m sto pozitivní p ínos. Dále tuto lokalitu dob e znám a znám i 

dispozici v okolí závodu. Zásady návrhu budou: Preferování návrhu na pozemku ve 

vlastnictví obcí, dodržení docházkové vzdálenosti pro parkování vozidel, zajišt ní dostate né 

kapacity parkovacích míst i do budoucna. Se zjišt ním stávající situace jsem promluvil i 

s místními obyvateli bydlící poblíž výrobního závodu, kte í mi potvrdili, že odstavování 

vozidel eší na svých pozemcích, ze kterého je jim kolikrát blokovaný výjezd a vzniká zde 

nevraživost mezi místními obyvateli a podnikem. Nicmén  si je vedení m sta v domé výhod, 

které mu Iveco p ináší, proto by cht la tuto situaci vy ešit i na své náklady ke spokojenosti 

obou stran. Uspokojit poptávku po parkovacích míst nebude jednoduché, jelikož závod 

zam stnává okolo 3 000 zam stnanc  ve 12 000 m st . Nicmén  spolu s vedoucím bakalá ské 

práce, panu Ing. Tomáši Seidlerovi PhD. v ím, že zrealizuji návrh, který bude uspokojovat 

jak m sto, tak i zam stnance a pomohu ke zklidn ní dopravní situace okolo výrobního závodu 

na Pražském p edm stí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Identifika ní údaje 

2.1  Stavba:  

Stavba nových parkovacích míst se nachází v obci Vysoké Mýto ležící na východ  

Pardubického Kraje. Vysoké Mýto je šestým nejv tším m stem Pardubického kraje, leží 

18km jihozápadn  od okresního m sta Ústí nad Orlicí, m stem prochází místní železni ní tra   

. 018, na trase Choce  – Litomyšl, dále mezinárodní komunikace I/35 rozd lující obec na 2 

ásti. Obec má p es 12 000 obyvatel. Ve Vysokém Mýt  sídlí i výrobní závod spole nosti 

IVECO ORISBUS vyráb jící autobusy pro m stskou i mezim stskou dopravu. Široká 

ve ejnost zná tuto spole nost spíše pod pojmem „Karosa“. Továrna vznikla v roce 1895 

Josefem Sodomkou s p vodní rozlohou 320 m2. Spole nost IVECO IRISBUS nyní  zabírá ve 

12ti tisícovém m st  úctyhodnou rozlohu 225 000 m2, ke 31.12.2011 zam stnávala 2639 

zam stnanc . Firma obdržela od Pardubického kraje titul „zam stnavatel roku“, dále získala 

v letech 2006-2009  i prestižní ocen ní „Podnik roku“. V roce 2012 byla meziro ní produkce 

závodu 2 972 autobus , což je 84% autobus  vyrobených v eské Republice [20].  A koliv je 

IVECO IRISBUS velmi spjato s eskou Republikou, tak 93% výroby je sm ováno k exportu 

do 29ti zemí. Nejv tší zahrani ní odb ratelé jsou Francie a Itálie. Posledních pár let se tento 

výrobní závod potýká s problémem zajistit dostatek parkovacích míst pro své zam stnance. 

Spole nost vybudovala u svého výrobního závodu 2 soukromá parkovišt  pro tyto ú ely, 

nicmén  díky zvyšujícímu se po tu zam stnanc  i zvyšování stupn  automobilizace tento 

po et neuspokojí poptávku zam stnanc  a okolních obyvatel. 

 

Obrázek . 1: Okolí výrobního závodu [17] 



Výrobní závod IRISBUS IVECO je situován na Pražském P edm stí. Závod je obklopen 

Vraclavskou ulicí a  ulicí pod Nádražím a Hradeckou ulicí. V bezprost ední blízkosti 

výrobního závodu se nachází vlakové nádraží, dále i autobusová zastávka, tím pádem jsou 

blízko objektu d ležité dopravní uzly. Bohužel nejsou tém  využity díky nízkému po tu 

spoj , které by navazovaly na pracovní sm ny zam stnanc . Dále je na Vraclavské ulici 

situována m stská nemocnice a obytné domy. Výrobní závod Irisbus Iveco má na svém 

pozemku 2 parkovišt  pro své zam stnance, dohromady s kapacitou 308 parkovacích míst, 

nicmén  tyto kapacity nedosta ují. 

Krátký popis ešených variant výstavby v zájmové oblasti: 

Varianta A: Stavební úpravy na Vraclavské ulici a její zúžení v míst  p echodu pro chodce, 

stavba nadzemního parkovacího domu v docházkové vzdálenosti do 300m. 

Varianta B: Stavební úpravy na Vraclavské ulici a vytvo ení nových parkovacích míst na 

pozemku m sta, rozší ení 1 stávajícího parkovišt  z 21 na 52 parkovacích míst, dále návrh 

samostatného parkovacího stání pro 200 automobil  + 4 nákladní vozidla na zem d lském 

pozemku severo-západn  od výrobního podniku s p emost ním místní železni ní dráhy. 

Varianta C: Stavební úpravy na Vraclavské ulici a její zúžení v míst  p echodu pro chodce, 

dále vytvo ení parkovací plochy pro 259 osobních vozidel a 6 nákladních vozidel s p ív sem. 

Parkovišt  je p emost no p es místní železni ní dráhu p ší lávkou sm ující k výrobnímu 

závodu Irisbus Iveco. 

 

 

2.2   Zadavatel/objednavatel studie 

M sto Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto 

I :00279773, DI :CZ00279773 

Tel: 465 466 111, fax:465 466 110 

radnice@vysoke-myto.cz, www. vysoke-myto.cz 

2.3  Zhotovitel studie: 

Michal St eštík, DiS. Trst nická 532, Litomyšl 570 01                                                                                                         

e-mail: michal.strestik@seznam.cz, Tel: 731 518 064                                                                            

student 4. Ro níku VŠB – TUO  na kated e dopravního stavitelství, obor dopravní stavby. 

Vedoucím bakalá ské práce je pan Ing. Tomáš Seidler, PhD. C 306, L. Podéšt  1875,  

Ostrava – Poruba, tel: 597 321 981, e-mail: tomas.seidler@vsb.cz 

 

 



3. Zd vodn ní studie 

3.1  Vztah k programu rozvoje sít  PK: 

Všechny varianty jsou navrženy tak, aby byly napojeny na již  vybudovanou silni ní sí  a 

byly co nejlépe p ístupné zam stnanc m výrobního závodu Irisbus Iveco. 

     3.2  Ú el a cíle studie (p edpokládané využití): 
ešení statické dopravy na Pražském p edm stí v obci Vysoké Mýto , p esn ji na ulicích: 

Vraclavská, Zborovská, Jiráskova. Navýšit kapacitu parkovacích míst na výhledovou kapacitu 

do roku 2039. Tzn. navrhnout nových 259 parkovacích míst pro osobní automobily, dále 

vy ešit i statickou dopravu nákladních automobil , kte í parkují v no ních hodinách na 

prostorách jim nevyhrazeným. Jako dalším p edm tem je usm rn ní dopravy na ulici 

Vraclavské, místní komunikaci MS 10,5/50 B. Zde by m lo být umožn no rezident m 

zaparkování vozidel a zamezit blokování výjezdu automobily zam stnanc  výrobního závodu 

Irisbus Iveco.  

 3.3  Pot ebnost a naléhavost stavby: 
V dob  pr zkumu statické dopravy ( íjen 2013) byly již stávající kapacity parkovacích míst 

nedostate né, a to ve zna né mí e, jak je možné ode íst z grafu dále: 

 

Graf . 1: Kapacita parkoviš  / po et zaparkovaných vozidel 

 

 



Obyvatelé nemají pot ebná místa pro odstavení vozidel poblíž domov  a asto je jim brán n 

výjezd z pozemku blokován vozidly zam stnanc  výrobního závodu. Jelikož je tato situace již 

léta obdobná, hodnotím ešení situace statické dopravy na Pražském ešení, jako naléhavé. 

 

4. Stanovení zájmové oblasti                                    

 4.1  Kategorie pozemní komunikace: 
Varianta A:Návrh zužuje Vraclavskou ulici z MS 10,5/50 B na MS 8,5/50 B. Dále nov  

navrhovaná p íjezdová komunikace do parkovacího domu je navržena jako MO 8/20.  

Varianta B: Návrh zužuje Vraclavskou ulici z MS 10,5/50 B na MS7/50 B. P íjezdová 

komunikace spojující Pr myslovou ulici a nov  vzniklé parkovišt  severo-západn  od 

výrobního závodu je kategorie MO 7/30. 

Varianta C: Návrh zužuje Vraclavskou ulici z MS 10,5/50 B na MS 8,5/50 B. Dále je nov  

navržená p íjezdová komunikace k parkovišti severo-západn  kategorie MO 7/30. 

 4.2  Za átek a konec trasy: 
Není p esn  specifikován, stavební úpravy na Vraclavské ulici se nacházejí od k ížení 

komunikace z železnicí až po k ížení komunikace s komunikací I/35 E442. Tyto stavební 

úpravy jsou navrženy ve všech t ech variantách.  

 4.3  Vymezení území pro hledání reálných variant: 
Zájmová oblast se nachází na Pražském p edm stí obce Vysoké Mýto, je ohrani ena 

docházkovou vzdáleností 300m od hlavního výrobního závodu, p esné hranice jsou 

vyhrani eny v situa ním výkrese Situace stávajícího stavu. Zájmová oblast je vyty ena 4-mi 

body a spole n  vytvá í ty úhelníkový tvar zájmové oblasti.  GPS sou adnice bod  jsou: 

Bod A: 49°57'11.620"N, 16°8'39.769"E 

Bod B: 49°57'19.085"N, 16°9'11.426"E 

Bod C: 49°57'48.145"N, 16°8'46.872"E 

Bod D: 49°57'45.385"N, 16°8'27.356"E. 



 

Obrázek . 2: Vyty ení zájmové oblasti [17] 

  

 4.4  Vhodná nebo požadovaná pr chozí místa: 
Jako pr chozí body jsou v tomto zájmovém území komunikace I/35 E442, regionální dráha 

s trasou Choce  – Vysoké Mýto. 

 

 4.5 Pr chodné koridory ( lenitost území, zástavba, problémová území z hlediska ŽP a 
ochrany p írody a krajiny, chrán né oblasti, základní vybavenost území apod.): 
Zájmové území se nachází v intravilánu obce Vysoké Mýto s hustou zástavbou, zájmovým 

územím prochází regionální železni ní tra  a mezinárodní komunikace I/35 E442. Z hlediska 

ŽP bude jediný problém odvodn ní povrchových srážkových vod z parkoviš  ve variantách B 

a C, které se nacházejí v bezprost ední blízkosti se zem d lsky obd lávanou p dou. Toto 

odvodn ní bude ešeno napojením na splaškovou kanalizaci m sta. Z hlediska vybavenosti 

území se zde nachází nap íklad: nemocnice, vlakové nádraží, výrobní závod Irisbus Iveco, 

supermarket a drobné spole nosti. 

 



5. Výchozí údaje pro návrh variant   

 

 5.1  Kategorie, t ída, návrhová kategorie, funk ní skupina a typ p í ného 
uspo ádání PK: 
Požadovaná kategorie PK nebyla v zadání technické studie, nicmén  ve všech návrzích došlo 

ke zm n ní p í ného uspo ádání komunikace nacházející se na Vraclavské ulici z MS 10,5/50 

B na MS 8,5/50 B, p ípadn  na MS 7/50 B. 

Varianta A:Návrh zužuje Vraclavskou ulici z MS 10,5/50 B na MS 8,5/50 B. Dále nov  

navrhovaná p íjezdová komunikace do parkovacího domu je navržena jako MO 8/20.  

Varianta B: Návrh zužuje Vraclavskou ulici z MS 10,5/50 B na MS7/50 B. P íjezdová 

komunikace spojující Pr myslovou ulici a nov  vzniklé parkovišt  severo-západn  od 

výrobního závodu je kategorie MO 7/30. 

Varianta C: Návrh zužuje Vraclavskou ulici z MS 10,5/50 B na MS 8,5/50 B. Dále je nov  

navržená p íjezdová komunikace k parkovišti severo-západn  kategorie MO 7/30. 

  

 5.2  Charakteristiky souvisejících a dot ených PK: 
Ulice Vraclavská: MS 10,5/50 B 

Ulice Jiráskova: MO 7/50 

Ulice Pr myslová: MO 7/50 

Ulice Hradecká: MR 10,5/70 

 5.3  Charakteristiky dot ených drah: 
Zájmovým územím prochází regionální dráha spojující m sta Vysoké Mýto – Choce . Jedná 

se o regionální, jednokolejnou, neelektrifikovanou tra  provozovanou D. 

 5.4  Návrhové prvky most  a tunel , jejich prostorové uspo ádání: 
U variant B a C je navrženo p emost ní železni ní trati pomocí lávky pro p ší. Ta nesmí 

zasahovat do pr jezdného pr ezu vozidel drah, p emos uje vzdálenost 38,50 m, ší e 

2,5(2*0,75 m + 2*0,50 m). Statický výpo et i detailn jší ešení této lávky není p edm tem 

této studie. 

 5.5  Požadavky na k ižovatky a obslužná za ízení (odpo ívky, st ediska 
údržby apod.): 
Varianta A:  V této variant  vznikne nový sjezd z komunikace spojující parkovací d m a 

Vraclavskou ulici. Požadavek je, aby vyhov lo toto k ížení rozhledu vozidel najížd jící na 



Vraclavskou ulici a aby polom ry sm rových oblouk  nebyly p íliš malé. Návrh je ov en 

v programu AutoTurn a vozidla zde bezpe n  projedou rychlostí 15 km/h. 

Varianta B: U této varianty  vznikly 2 nové sjezdy na Vraclavské ulici, kde je pot eba zajistit 

rozhled pro bezpe né napojení na Vraclavskou ulici. Západní parkovišt  je napojeno na 

Vraclavskou ulici taktéž dv ma sjezdy, kde je také pot eba zajistit rozhled. Pro p ehlednost 

p iložen náhled situace: 

 

 

Obrázek . 3: Situace varianty B 

 

 Severo-západní parkovišt  je napojeno na pr myslovou ulici komunikací délky 25,25 m a 

ší e 7 m se zaoblením 12 m v i Pr myslové ulici. Na tuto k ižovatku jsou požadavky krom  

rozhled  také bezpe né projetí nákladních vozidel s p ív sem kategorie N5 dle SN 2005. 

Varianta C: Tato varianta eší statickou dopravu rozsáhlou parkovací plochou umíst nou 

severo-západn  od výrobního závodu Irisbus Iveco. Tato parkovací plocha se propojí se 

stávající Pr myslovou ulicí komunikací ší e 7 m, délky 37,7 m. Požadavky na tuto k ižovatku 

jsou obdobné s variantou .2. 

 5.6  Dopravn  – inženýrské údaje (zdroje a cíle dopravy, výhledové intenzity, 
kapacitní posouzení): 
Cíle dopravy: V zájmovém území se nachází cíle dopravy: Irisbus Iveco, nemocnice, 

supermarket, bytové prostory, Kvintas s.r.o., SKS Vysoké Mýto, Elestav s.r.o., Agrostav 

s.r.o., Východo eská leasingová s.r.o. 

Zdroje dopravy: zdroje dopravy nebyly zdrojem ešení statického pr zkumu dopravy, podle 

RZ lze usuzovat, že v tšina vozidel m la RZ s ozna ením „E“, tudíž se jedná o vozidla 



registrovaná v Pardubickém kraji, tím pádem v tšina majitel  vozidel parkujících v zájmovém 

území bydlí v Pardubickém kraji. 

Výhledové intenzity: návrh po tu pot ebných parkovacích míst byl navýšen o výhledovou 

intenzitu do roku 2039. Vstupní údaje byly p evzaty z eského statistického Ú adu. Podrobný 

popis výhledové intenzity se nachází v p íloze: Pr zkum statické dopravy. 

 5.7  Výsledky podkladových studií (architektonická, urbanistická, 
hydrotechnická apod.): 
Žádná z výše jmenovaných studií nebyla sou ástí této studie ani nebyla poskytnuta jako 

podklad. 

6.  Charakteristiky území 

 6.1  lenitost území: 
Území se nachází v zastav né oblasti Pražského p edm stí, na okraji území, tj. v severo-

západní ásti je území využito pro zem d lské ú ely. Sklon území se pohybuje od 1% do 4% 

(vy teno z mapových podklad  poskytnutých zastupitelstvem m sta). 

 -ložiska nerost , hornická innost: 

Hornická innost v zájmovém území není realizována, nenachází se zde ani známá ložiska 

nerost . 

 6.2  geotechnické a inženýrsko-geologické údaje: 
Geotechnické a inženýrsko-geologické údaje nejsou známy a nebyly poskytnuty v podkladech 

pro tuto studii. 

 6.3  hydrologické a meteorologické charakteristiky: 
Z hlediska zatížitelnosti sn hem se jedná o I. Kategorii, ili nejmírn jší. „Klimaticky leží 

ešené území v klimatickém regionu T3 (teplý, mírn  vlhký, pr m rná ro ní teplota 8-9°C, 

pr m rný ro ní úhrn srážek 550-650 mm).“ [10] 

 6.4  Sou asné a budoucí využití a dopravní a technická infrastruktura 
(zástavba, ZPF, PUPFL, rekreace, sít   PK, dráhy, d ležitá inženýrská vedení): 
V sou asné dob   se nov  navržené parkovací plochy v okolí výrobního závodu zaplní 

minimáln  103 z 259 ti parkovacích míst  podle pr zkumu statické dopravy. Nicmén  lze 

o ekávat zapln ní plné kapacity parkovišt  do 25 -ti let, to je zejména závislé na rozvoji 

výrobního podniku Irisbus Iveco. Zmizí parkování nákladních vozidel s p ív sy na místech 

tomu neur ených. Se stoupajícím se stupn m automobilizace lze po ítat se zvyšováním 

využití nových parkovacích ploch. Parkovací plochy jsou napojeny na místní infrastrukturu 



bu  na ulici: Pr myslová, Vraclavská. Ve variant  C je nutné p eložit inženýrskou sí  

procházejícím parkovací plochu 30 m na jih, viz obrázek (inženýrská sí  zobrazena mod e):  

 

 

Obrázek . 4: Pr chod inženýrskou sítí ve variant  C 

 

Další p eložení inženýrských sítí bude t eba ve variant  B u parkovací plochy naproti 

parkovišti výrobního závodu Irisbus Iveco, viz obrázek (inženýrská sí  zobrazena mod e): 

 

  

Obrázek . 5: K ížení inženýrské sít  s návrhem parkovací plochy ve variant  B 

 



Návrh p eložek t chto inženýrských sítí není sou ástí ešení této studie. V zájmovém území 

se nachází regionální neelektrifikovaná jednokolejná tra  spojující m sta Vysoké Mýto a 

Choce . 

 6.5  Ochranná pásma: 
V zájmovém území se nachází pouze ochranné pásmo dráhy, které jé ve variant  C narušeno. 

Parkovací plocha ve variant  C se p ibližuje osy koleje 15 m a bude zde pot eba ud lit 

výjimku pro stavbu v ochranném pásmu železnice.  

 6.6  citlivost území z hlediska ŽP a ochrany p írody a krajiny: 
Navržené varianty se nachází v pr myslové ásti m sta, v zastav né oblasti. Jediným zásahem 

do životního prost edí je návrh parkovacích ploch na pozemcích zem d lského fondu. Zde by 

byl kladen d raz na odvodn ní srážkových povrchových vod na místní kanalizaci m sta. Ve 

variant  B je navrženo vykácení vzrostlých strom  na ulici Vraclavské kv li využití prostoru 

pro parkování. Dalším zásahem do životního prost edí je stavba v ochranné a izola ní zeleni, 

která slouží ke snížení emisí a hluku. Tyto plochy by musely být nahrazeny v územním plánu. 

 

7.  Základní údaje navržených variant      

 7.1  Sm rové a výškové vedení trasy: 
Jelikož p edm tem ešení této studie není návrh komunikace, nýbrž nových parkovacích 

ploch, sm rové vedení zde není ešeno. Jediné sm rové vedení je ešeno v nepojení parkovací 

plochy na stávající komunikaci ve variantách: 

Varianta A:      Zde se pouze sm rov  eší komunikace spojující parkovací d m spolu 

s Vraclavskou ulicí. Po sm ru od domu k ulici se jedná o levoto ivý oblouk s polom rem 

10m. Pr jezdnost je op t ov ena v programu AutoTurn. 

Varianta B:    Zde je pouze spojující komunikace s nov  navrženým parkovišt m severo-

západn  od výrobního závodu, kde je navržena 38,60 m  dlouhá spojující komunikace, která 

je navázána na pr myslovou ulici v 90° úhlu a dále pokra uje v p ímé. Nároží nov  navržené 

komunikace jsou se stávající komunikací zaobleny v polom ru 12 m. 

Varianta C:    V této variant  se sm rov  eší op t pouze p íjezdová komunikace  k  

parkovací ploše na Pr myslové ulici. Ta má obdobné parametry jako ve variant  B, je pouze 

delší, a to sice 43,70 m. 

Z hlediska výškového vedení trasy je zde na parkovacích plochách ešen pouze sklon a délka 

sklonu, aby bylo zajišt no odvodn ní dané parkovací plochy. 



Varianta A:  výškov  se v této variant  eší pouze p íjezdová komunikace k parkovacímu 

domu, její sklon je jednotný a to ve výši 5%. 

Varianta B: výškové ešení parkovišt  naproti vrátnici je ve sm ru Vraclavské ulice 

rozd leno st echovitým sklonem ve sklonu 2%, délka jednotného sklonu iní 4,75 m. 

Východní parkovišt , které rozši uje stávající parkovišt  má ve sm ru Vraclavské ulice sklon 

3,5% a délka jednotného sklonu iní 15m. Dalších 11m má parkovišt  sestupný spád 3,5%. 

Výškový lom není zaoblen ani u jednoho parkovišt  z d vod  velmi nízkých návrhových 

rychlostí. Výškové ešení ve sm ru kolmém na Vraclavskou ulici je 0,5% sm rem 

k Vraclavské ulici. 

Varianta C: V p í ném ezu parkovací plochy (v ezu kratší délky) je jednotný sklon 3%, 

sklon má shodný sm r s terénem, který má sklon 8%. V podélném sm ru  je spádování plochy 

ešeno st echovitým sklonem 3%, kde je lom sklon  umíst n v ose komunikace a mezi 

jednotlivými parkovacími stáními, kde je umíst n po celé délce parkovišt  odvod ovací žlab 

Meadrive (1000 mm x120 mm x130 mm), který je sveden do trativod  o pr m ru 100 mm. 

Ostatní výškové pom ry lze nalézt ve výkresových p ílohách vzorový podélný/p í ný ez 

parkovací plochou varianty C. 

 7.2  K ižovatky 
Varianta A: U varianty A vznikne nová styková k ižovatka u parkovacího domu, kde je 

umíst na komunikace spojující parkovací d m se stávající Vraclavskou ulicí. P ednost by zde 

byla ur ena svislým dopravním zna ením. Vozidla napojující se na Vraclavskou ulici musí 

dát p edost vozidl m jedoucím po Vraclavské ulici. Na sjezdu z parkovacího domu je 

navrženo svislé dopravní zna ení P04 – Dej p ednost v jízd . 

Varianta B: na nov  navržené parkovací ploše vznikly dv ma sjezdy z parkovací plochy, které 

by op t byly vybaveny svislým dopravním zna ením P04 - Dej p ednost v jízd . Úhel 

napojení sjezd  na stávající komunikaci je 90°. Východn  od tohoto parkovišt  je navržena 

další parkovací plocha, která je se stávající Vraclavskou ulicí propojena dvojicí  sjezd . Na 

sjezdech by byla obdobn  ešena p ednost v jízd , sjezdy by byly vybaveny svislým 

dopravním zna ením P04 - Dej p ednost v jízd . Západn jší sjezd je napojen na stávající 

komunikaci pod úhlem 85°, východn jší je napojen na Vraclavskou ulici úhlem 90°. Dále je 

zde již stávající k ižovatka ulic Vraclavská a Zborovská, kde p ednost v jízd  mají vozidla 

jedoucí po Vraclavské ulici a p ednost v jízd  je vyzna ena svislým dopravním zna ením. 

Východn  od této k ižovatky náleží napojení rozší eného parkovišt , které je napojeno na 

stávající Vraclavskou ulici pod úhlem 108°. P ednost v jízd  je op t vyzna ena svislým 



dopravním zna ením, kde vozidla vyjížd jící z parkovišt  dávají p ednost vozidl m jedoucím 

po Vraclavské ulici. Severo-západní parkovišt  je napojeno na Pr myslovou ulici 

komunikací, která je napojena na Pr myslovou ulici pod úhlem 90°. Jedná se o stykovou 

k ižovatku, p ednost je vyzna ena svislým dopravním zna ením, p ednost mají vozidla 

jedoucí po Pr myslové ulici. 

Varianta C: U varianty C vznikne pouze jedna nová styková k ižovatka v rozsáhlé parkovací 

ploše severo-západn  od výrobního podniku. Napojení na pr myslovou ulici je realizováno 

pod úhlem 102° a p ednost v jízd  mají op t vozidla jedoucí po Pr myslové ulici. P ednost je 

stanovena svislou dopravní zna kou P6 z d vod  nevyhovujících rozhled  pro dopravní 

zna ení P4 – Dej p ednost v jízd .  

 7.3  Mostní objekty: 
V navrhované variant  B a C je navržena lávka pro p ší z d vodu p emost ní stávající 

regionální jednokolejné neelektrifikované trati. Lávka je zde pot ebná k p evedení velkého 

po tu zam stnanc  z parkovišt  bezpe n  p es dráhu. Konstruk ní a technické ešení lávky 

nejsou sou ástí ešení této bakalá ské práce. Nicmén  v p ílohách na CD lze nalézt pohled na 

lávku spolu se základními rozm ry, viz obrázek . 6. V pohledu je navržena visutá lávka, kde 

je hlavním nosným prvkem oblouk. Lávka má délku 46,70 m, její ší e je 2,5 m. K p emost ní 

bylo pot eba na jedné stran  lávky z ídit schody, aby nebyl ohrožen pr jezdný pr ez. Nad 

pr jezdným pr ezem železni ních vozidel Z-GC je bezpe nostní odstup 2m. Od temene 

kolejnice je nejvyšší bod oblouku lávky ve výši 12,90 m. V návrhu B i C je navržena pouze 1 

tato lávka pro p ší . Tato lávka díky schodišti nevyhovuje k bezbariérovému p ístupu, 

nicmén  tato lávka je vybudována pouze pro pot eby výrobního závodu. Bezbariérová stání 

jsou navržena v prvním soukromém parkovišti Irisbus Iveco, tudíž je bezbariérový p ístup do 

výrobního závodu umožn n p es stávající vrátnici. Minimální po et vyhrazeným osobám ZTP 

viz tabulka níže: 

Tabulka .1 Minimální po et parkovacích stání pro vozidla  p epravující t žce pohybov  

postižené [12] 

 



 

 

Obrázek . 6: Pohled na lávku pro p ší navrhovaná ve variantách B a C 

  

 

 7.4  Nároky na úpravy a p eložky souvisejících pozemních komunikací: 
Varianta A:  V tomto návrhu není pot eba upravovat stávající komunikace, pouze u vjezdu 

do parkovacího domu je pot ebná úprava obrub pro napojení p íjezdové komunikace. Na ulici 

Vraclavské jsou op t pouze drobné úpravy polom r  zaoblení nároží. 

Varianta B: V této variant  se upravuje pouze stávající parkovišt  východn  od výrobního 

závodu. Zde se pouze dané parkovišt  rozši uje a bude pot eba rekonstrukce stávajícího 

parkovišt  spolu s demolicemi obrub a vykácením stromo adí. U parkovací plochy severo-

západn  od výrobního podniku u nov  vzniklé parkovací plochy bude zrušena slepá, zpevn ná 

komunikace s živi ným krytem délky 27,20 m. Nahradí jí p íjezdová komunikace k parkovací 

ploše. 

Varianta C:  U této varianty bude pouze zrušena slepá, zpevn ná komunikace s živi ným 

krytem délky 27,20 m. Nahradí jí p íjezdová komunikace k parkovací ploše nacházející se 

severo-západn  od výrobního závodu. 

 7.5  Obslužná za ízení: Parkovací plochy 
Jelikož tato studie eší statickou dopravu okolo výrobního závodu Vysoké Mýto, eší zejména 

obslužná za ízení, v tomto p ípad  parkovišt  a parkovací d m.  

Tato technická studie eší problém se statickou dopravou v lokalit  Pražského p edm stí, kde 

je nejvíce statickou dopravou zatížena Vraclavská ulice a 2 firemní parkovišt  závodu Irisbus 

Iveco. Kapacity parkovacích míst již nedosta ují a je t eba dle pr zkumu statické dopravy 

z ídit nových 259 parkovacích míst pro osobní automobily. Dále by bylo vhodné z ídit 

odstavné parkovišt  minimáln  pro 4 nákladní vozidla s náv sem, dle SN 2005 zna eno jako 

vozidlo N5. Nejzásadn jší problém je, že stávající parkovací plochy lze rozší it o mén  míst, 

než je z pr zkumu nutné, tudíž je ve všech 3 variantách nutné navrhnout parkovací plochy 



úpln  nové. Nejmén  nových parkovacích ploch se nachází ve variant  B, jelikož je v této 

variant  rozší eno již 1 stávající parkovišt  spolu s rozsáhlými stavebními úpravami  na 

Vraclavské ulici. Zatímco varianty A a C ponechávají stávající parkovišt  v p vodním stavu, 

maximáln  je zde navrženo opat it tyto parkovišt  vodorovným dopravním zna ením, varianta 

B rozši uje parkovišt  východn  od výrobního závodu, poblíž silnice I/35 E442.  

 

Varianta A:  Zde jsou stávající parkovací plochy ponechány v sou asném rozsahu, pouze je 

navrženo ádn  vyzna ení parkovacích míst vodorovným dopravním zna ením. Tento návrh 

spo ívá v návrhu parkovacího domu s docházkovou vzdáleností 256 m od vrátnice závodu. 

Jako nejzásadn jší problém tohoto návrhu  je za len ní parkovacího domu mezi stávající 

zástavbu a výkup parcel s íslem: 1973, 1965/2, 4915/2, 5536, jelikož pozemek není 

 majetkem m sta. Tento problém by vznikl i ve variant  B, kde se na t chto parcelách 

navrhuje parkovací plocha pro osobní automobily. Dalším problémem bylo, že se ve variant  

A nenašla odstavná parkovišt  pro nákladní automobily. Návrh parkovacího domu vychází 

z parkovacího domu Rozmarýn v Brn . Jeho p dorysné rozm ry jsou 34,75 m x 43,90 m. 

Výška parkovacího domu je navržena na 26,70 m. „Objekt disponuje celkem 15 parkovacími 

podlažími (úrovn mi), které jsou vzájemn  propojeny pomocí ramp. Všechna podlaží objektu 

jsou nadzemní. Konstruk ní výška lichých a sudých podlaží iní 2,6 m, p i emž výškový 

rozdíl následujících úrovní je 1,3 m. Sv tlá výška lichých a sudých úrovní je 2,4 m. Založení 

budovy je realizováno pilotami v místech sloup  a v ostatních ástech objektu plošn . 

Zast ešení objektu je tvo eno plochými st echami v celkem 5 výškových úrovních. Nejv tší 

ást st echy se nachází v úrovni 24 m nad okolním terénem. V oblasti vjezdu se nadále 

nachází ocelový p íst ešek. St echa objektu neslouží k parkování, a i p esto, že je st echa 

spojena s nižšími podlažími pomocí ramp, je vjezd na st echu trvale omezen. Jádro domu je 

tvo eno st novými a deskovými prvky. P dorysné rozm ry jádra jsou 34,75 m a 12,35 m, 

výška jádra v etn  st echy je 27,3 m. V prostoru jádra budovy je umíst na výtahová šachta se 

dv ma výtahy, hlavní a nouzové schodišt , rampy spojující jednotlivá parkovací podlaží a 

prostor zázemí pro obsluhu parkovišt . Vnit ní rozm ry výtahové šachty jsou 2,45 m na 5,3 

m. Hlavní schodišt  se nachází na západní stran  jádra v t sné blízkosti výtah - Spojení 

jednotlivých výškových úrovní je tvo eno vždy jedním p ímým schodiš ovým ramenem o 

ší ce 1,2 m s 9 schodiš ovými stupni o výšce 0,144 m a délce 0,341 m. Sklon hlavního 

schodišt  je 22,9°. Nouzové schodišt  je situováno na východní stran  jádra a navazuje na 

únikovou chodbu ústící na jižní stran  budovy. Toto schodišt  spojuje pouze lichá podlaží a je 

tvo eno t emi 1,2m širokými rameny s celkem 17 schodiš ovými stupni o výšce 0,153 m a 



délce 0,325 m. Spojení jednotlivých parkovacích podlaží je tvo eno p ímými rampami o 

sklonu 7,96°a ší ce 3,0 m. Tlouš ka ramp je 0,2 m. Každá 2 následující podlaží spojují vždy 2 

ramena ramp (každé pro 1 sm r jízdy), vzájemn  v prostoru jádra odd lená 3 parkovacími 

stáními a šachtou pro vedení požárního potrubí. Pro spojení 2 lichých i sudých podlaží 

disponuje jádro vždy 2 soustavami výše zmín ných ramp (každá soustava pro jeden sm r 

jízdy). Rampy jsou rozd leny do 2 blok  p iléhajících k výše zmín ným 

schodištím. Jednotlivá ramena jsou v rámci jednoho bloku odd lena st nou tlouš ky 0,2 m. 

V p ízemním podlaží p iléhajícím k vjezdu do domu se v prostoru jádra nachází též prostor 

zázemí pro obsluhu parkovišt  o podlahové ploše 7,9 m2. Schodišt , výtahové šachty 

i prostor pro obsluhu jsou vybaveny okny sm ujícími na západ. 

Jednotlivá parkovací podlaží jsou tvo ena obdélníkovými sloupy o rozm rech 0,3 m na 

0,6 m a stropními deskami o tlouš ce 0,2 m. Na okraji stropních konstrukcí jsou zbudována 

betonová zábradlí o výšce 0,7 m. P i vjezdu do domu jsou umíst ny 4 kruhové 

sloupy o pr m ru 0,5 m a v prostorách obchodních ploch jsou umíst ny taktéž sloupy 

kruhového pr ezu (2 sloupy o pr m ru 0,5 m a 2 sloupy o pr m ru 0,4 m).První dv  

lichá parkovací podlaží (nacházející se na jižní stran  objektu) jsou zmenšena o výše 

zmín né obchodní prostory, jejichž sv tlá výška je 5,0 m. Jak již bylo zmín no výše, 

p ízemní liché podlaží obsahuje též únikovou chodbu ústící na jižní stran  budovy. O ší ku 

této chodby je plocha tohoto parkovacího podlaží snížena. 

Budova je dále vybavena ocelovými zábranami proti zafoukávání sn hu na severní stran  

jádra budovy, šachtou pro vedení požárního potrubí o vnit ních rozm rech 0,78 m na 

4,83 m a samoobslužným odbavovacím systémem.“ [11] 

Kapacita parkovacího domu iní 261 parkovacích míst, tím pádem pokryje pot ebný po et 

parkovacích míst na dalších 25 let dle prognózy, kterou lze nalézt v pr zkumu statické 

dopravy. 

Další stavební úpravy na Vraclavské ulici spo ívají v ádném vyzna ení podélných 

parkovacích stání. Na Vraclavské ulici naproti výrobnímu závodu asto parkují zam stnanci 

výrobního závodu a v nyn jší dob  nejsou místa vyzna ena, viz fotografie: 



 

Obrázek . 7: Pohled na Vraclavskou ulici 

 

 

 

 

 

Nov  vyzna ená podélná parkování byla navržena v souladu s normami SN 73 6056. 

 

Obrázek . 8: Popis rozm r  podélného parkování p evzatých z normy SN 73 6056 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka . 2: Rozm ry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla [3] 

 

 

Podélná parkovací stání jsou na Vraclavské ulici jsou tedy navržena s rozm ry 5,75 x 2 m, 

ší e p ilehlého jízdního pruhu iní 4,25 m, krajní parkovací podélná stání mají rozm ry 6,75 x 

2 m. Kapacita vyzna ených parkovacích stání na Vraclavské ulici iní 22. Nároží jednotlivých 

sjezd  jsou zaoblena polom rem 6 m pro snazší pr jezd vozidel. U k ížení Vraclavské ulice 

se Zborovskou ulicí je navržen p echod pro chodce ší e 4 m a délky 7 m, vyzna en 

vodorovným dopravním zna ení V11. Díky p echodu na Vraclavské ulici bylo pot eba zúžit 

stávající komunikaci na 7 m. Ulice je fyzicky zúžena obrubami po délce 32,70 m. Toto zúžení 

napomáhá k usm rn ní komunikace. P echod pro chodce je napojen na stávající sí  chodník  

a je opat en varovným i signálním pásem. Varovný pás má rozm ry 0,4 m x 4 m a signální 

pás má rozm ry 2 m x 0,8 m. Pro zajišt ní rozhled  p i napojování vozidel na Vraclavskou 

ulici byla místa, kde by parkování osobních vozidel znemož ovalo rozhled, vyšrafována 

vodorovným dopravním zna ením V13a -  Šikmé rovnob žné áry. Sou ástí návrhu byla i 

rekonstrukce stávající autobusové zastávky, která bude popsána zvláš  jako další obslužné 

za ízení. Celková kapacita parkovacích stání u této varianty iní 261 parkovacích míst 

poskytující parkovací d m. Parkovací d m je napojen na Vraclavskou ulici pomocí 

p íjezdové komunikace, která má zaoblená nároží o polom rech 6 m a je napojena na 

Vraclavskou ulici pod úhlem 90°. Komunikace má jeden sm rový oblouk o polom ru 10 m. 

Ší e jednoho jízdního pruhu je 4 m a komunikace stoupá sm rem k parkovacímu úhlu pod 

sklonem 4%. P í ný sklon komunikace iní  2,5%. Docházková vzdálenost parkovacího domu 

k vrátnici výrobního závodu iní 128,30 m. 



Obrázek . 9:  Pohled na navrhovaný parkovací d m 

 

Varianta B: Tato varianta navrhuje vytvo ení nových menších parkovacích ploch na parcelách 

s ísly: 1973, 1965/2, 4915/2, 5536, 1982/1, 4900/4, 10062,10063,100064,10085. Zde nastal 

nejv tší problém v dodržení docházkové vzdálenosti 300m od vrátnice výrobního závodu. 

Ten je vy ešen u severo-západní parkovací plochy vytvo ením stezkou pro chodce a následné 

p emost ní místní dráhy p ší lávkou, která je významným nákladem této varianty. Na tuto 

skute nost by musel reagovat i výrobní podnik Irisbus Iveco, kde by bylo nezbytné  z ídit 

novou vrátnici, nicmén  vedení m sta p islíbilo, že by se v tomto ohledu s vedením podniku 

jist  domluvilo, jelikož vy ešení statické dopravy v okolí výrobního závodu na náklady m sta 

by bylo pro podnik výhodné. Severo-západní parkovišt  má rozm ry 101,73m x 50,50m. 

Parkovací ady jsou tu t i. První ada má kapacitu 52 kolmých parkovacích stání s rozm ry 5 

m x 2,5 m + ty i kolmá stání rozší ená o bezpe nostní odstup 0,25 m, ili rozm ry ty  

parkovacích stání jsou: 5 m x 2,75 m. Druhá ada má kapacitu 52 kolmých parkovacích stání 

s rozm ry 5 m x 2,5 m + dv  kolmá parkovací stání rozší ená o bezpe nostní odstup 0,25 m. 

Rozm ry krajních stání jsou: 5 m x 2,75 m. Dále jsou v druhé ad  navrženy dv  stáními pro 

osoby ZTP s rozm ry 5 m x 2,9 m. 



 

Obrázek . 10: Parkovací stání s kolmým a šikmým azením vozidel [3] 

 

 

 

Tabulka . 3: Rozm ry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla p i kolmém 

azení a ší ka p ilehlého jízdního pásu [3] 

 

 

Tabulka  znázor uje vybrané rozm ry parkovacích stání u severo-západního parkovišt . Ty 

iní 5 m x 2,5 m. Stání pro osoby ZTP jsou navržena dle normy SN 73 6056. 



 

Obrázek . 11: Prostorové uspo ádání parkovacích stání s kolmým azením pro vozidla 

p epravující t žce pohybov  postižené [3] 

 

Jednotlivá stání s kolmým azením pro vozidla p epravující t žce pohybov  postižené mají 

tedy rozm r 5 m x 3,50 m a dvojité stání má rozm ry 5 m x 5,80 m. Parkovišt  je spojeno 

s výrobním závodem lávkou pro p ší popisovanou výše a s místní infrastrukturou je spojena 

p íjezdovou komunikací délky 38,60 m. Komunikace je navázána na pr myslovou ulici 

v 102° úhlu a dále pokra uje v p ímé. Nároží nov  navržené komunikace jsou se stávající 

komunikací zaobleny v polom ru 12 m. Na popisované parkovací ploše jsou navrženy i ty i 

místa pro nákladní automobily s náv sem. Jejich pot ebnost vyplývá z pr zkumu statické 

dopravy ve m st  Vysoké Mýto.  

 

Tabulka . 4: Rozm ry parkovacích stání pro nákladní vozidla a autobusy a ší ka p ilehlého 

jízdního pásu [3] 

 



Parkovací stání pro nákladní vozidlo má skute né rozm ry 20 m x 3,5 m. Za azené vozidlo p i 

výjezdu z parkovacího místa musí z parkovacího místa vycouvat, parkovišt  není navrženo 

pro parkování vp ed kv li nedostatku místa a kv li snaze co nejefektivn ji využít daný 

prostor. Pr jezdnost parkovišt  je ov ena v programu AutoTurn. Ší ka p ilehlého jízdního 

pruhu je 8 m. Mezi t emi parkovacími adami jsou t i obousm rné jízdní pásy, z toho vn jší 

pásy mají ší i 8 m pro lepší pr jezdnost nákladních vozidel, vnit ní jízdní pás má ší i 6 m. 

Celková kapacita parkovišt  iní 112 míst pro osobní automobily a ty i místa pro nákladní 

automobily. Jako další parkovací plocha je navržena parkovací plocha nacházejícího se 

západn  od Vraclavské ulice, na stejných parcelách, kde se ve variant  A nachází parkovací 

d m. Tato parkovací plocha je napojena na stávající komunikaci dvojicí sjezd  ší e 7 m pro 

lepší plynulost dopravy, jelikož v tšina zam stnanc  kon í ve stejný as díky t ísm nným 

provoz m. Parkovací plocha má t i parkovací ady, parkovací stání jsou zde azena kolmo. 

První ada je nejsevern jší adou a má kapacitu 17 parkovacích míst. 15 parkovacích stání má 

rozm ry 4,5 m x 2,5 m, jedno parkovací stání je krajní, je tedy rozší eno o vzdálenost 0,25 m. 

Jedno parkovací stání s kolmým azením je pro vozidla p epravující t žce pohybov  postižené 

a má rozm ry 5 m x 3,50 m. Druhá ada ítá 36 parkovacích stání kolmých s rozm ry 5 m x 

2,50 m a ty i krajní parkovací místa z rozm ry 5 m x 2,75 m. T etí ada má kapacitu 22 

parkovacích kolmých stání o rozm rech 4,5 m x 2,5 m + dv  krajní kolmá parkovací stání o 

rozm rech 4,5 m x 2,75 m. Rozm ry parkovacích míst vychází z totožné normy jako 

p edchozí parkovišt , viz tabulka . 2. Ší e p ilehlých jízdních pás  je 6 m. P dorysné 

rozm ry parkovací plochy jsou 82,30 m x 33,80 m. Jako další nov  navržená parkovací 

plocha je plocha naproti vrátnici výrobního závodu. Ta ítá 22 parkovacích kolmých stání, 

z toho jedno místo pro vozidla p epravující t žce pohybov  postižené. Jeho p dorysný rozm r 

je 4,50 m x 3,50 m. Zbylých 21 parkovacích kolmých stání má rozm r 4,50 m x 2,80 m, ší e 

p ilehlého jízdního pásu má 5 m, dle normy by vysta il jízdní pás ší e až 3,75 m p i za azením 

s využitím couvání. Návrh vychází z normy SN 73 6056, viz obrázek níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka . 5: Rozm ry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla p i kolmém 

azení a ší ka p ilehlého jízdního pásu [3] 

 

 

Parkovací plocha má p dorysné rozm ry 65,50 m x 9,50 m. Výjezdy z parkovišt  jsou 

napojeny na  místní sjezdy. Odvodn ní je zde ešeno sklonem vozovky tak, že je parkovací 

plocha navržena ve 2% st echovitém sklonu sm rem s Vraclavskou ulicí, tzn. Ší e parkovací 

plochy 9,50 m je rozd lena na dv  plochy opa ného sklonu 2% v délkách 4,75 m. Další 

rozší ení parkovacích kapacit je navrženo parkovacím zálivem o kapacit  16 parkovacích míst 

šikmých pod úhlem 45°. Jejich rozm ry jsou p evzaty z tabulky v norm  SN 73 6056. 

 

Tabulka . 6: Rozm ry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková vozidla p i šikmém 

azení a ší ka p ilehlého jízdního pásu [3] 

 

 

14 parkovacích míst má tedy rozm ry 4,80 m x 3,55 m a dv  krajní místa jsou rozší eny 

bezpe nostním odstupem na rozm ry 4,80 m x 3,80 m. Návrhem tohoto parkovacího zálivu se 

zúží stávající komunikace na kategorii MS7/50 B, což má vliv na usm rn ní dopravy na této 

komunikaci. Na Vraclavské ulici se dále vyzna í vodorovným dopravním zna ením. Tím 

vznikne celkem 25 podélných stání. 23 podélných parkovacích stání bude mít rozm ry      

5,75 m x 2 m +dv  podélná stání 6,75 x 2 m, jak je vidno z tabulky . 2. Ve Variant  B jsou 

nejrozsáhlejší demolice, zejména 150,8 m chodníku, který by byl p eložen dle situa ního 

výkresu, dále by bylo nutné vykácet stromo adí na Vraclavské ulici, dále jsou zde navrženy 

v tší polom ry nároží na 6 m. Dále se ve variant  B nachází rekonstrukce autobusové 

zastávky, která je popsána v pr vodní zpráv  zvláš  jako další obslužné za ízení. Jako 



poslední návrh pro rozší ení parkovací kapacity v blízkosti výrobního závodu Irisbus Iveco je 

rozší ení již stávajícího parkovišt  východn  od výrobního závodu. Rozší ením se zvýšila 

kapacita z 21 parkovacích míst kolmých na 51 kolmých parkovacích míst.  Parkovací plocha 

je rozd lena na dv  parkovací ady. První ada má kapacitu 16 míst kolmých 5 m x 2,5 m + 

dv  krajní parkovací kolmá místa s rozm ry 5 m x 2,75 m. Druhá ada má kapacitu 31 míst 

kolmých s rozm ry 4,50 m x 2,50 m + dv  krajní místa rozší eny o bezpe nostní odstup ší e 

0,25 m, ili p dorysné rozm ry mají 4,50 m x 2,75 m. Ší e p ilehlého jízdního pásu je 

minimáln  6 m, maximáln  11,32 m.  I zde by bylo nutné vykácet 10 vzrostlých strom . 

P dorysné rozm ry parkovací plochy iní 89,00 m x 29,00 m. Celková kapacita parkovacích 

míst varianty B iní tedy 112+81+23+14+30= 260 parkovacích míst pro osobní automobily + 

ty i parkovacích stání pro nákladní automobily. Tento po et vyhovuje pr zkumu statické 

dopravy p iloženému ke studii. 

 

Varianta C: 

  

Obrázek . 12: Situa ní výkres varianty C 



V této variant  je navržena rozsáhlá parkovací plocha na parcelách s ísly: 10065, 10061, 

10062, 10063, 10064. Zde je taktéž nejv tším problémem docházková vzdálenost, která je 

zajišt na p emost ním p es regionální železni ní dráhu. Jako další alternativa je spojit toto 

parkovišt  a vrátnici závodu MHD, nicmén  zatím v tak malém m st  by MHD nebylo 

využito, navíc zam stnanc  kon ících ve stejné pracovní dob  je p es 200, tudíž by bylo 

pokrytí tak mohutné a nárazové poptávky velmi t žko realizovatelné. Jako efektivn jší ešení 

se jeví využití lávky pro p ší. Návrh lávky pro p ší je shodný s lávkou pro p ší ve variant  B 

a má stejné rozm ry. Navržená parkovací plocha má celkovou kapacitu parkovacích míst 267 

kolmých parkovacích stání pro osobní automobily + šest šikmých parkovacích stání pro 

nákladní vozidla s náv sem. Parkovací plocha je rozd lena na osm parkovacích ad pro 

osobní vozidla. První ada je zárove  adou nejsevern jší. Rozm ry kolmých parkovacích 

stání vychází z tabulky . 5, rozm ry parkovacích stání jsou tedy 5 m x 2,5 m, krajní 

parkovací stání mají rozm ry 5 m x 2,75 m. Délka parkovacích stání kolmých navržených u 

obrubníku se snižuje o p evis vozidla (0,50 m). Rozm ry t chto kolmých stání iní 4,50 m x 

2,50m. P dorysné rozm ry pro nákladní vozidla vycházejí z tabulky . 4.  Skute né 

p dorysné rozm ry iní tedy 20 m x 3,50 m.  

 

Tabulka . 7: Seznam parkovacích míst ve variant  C 

ada 
íslo: 

Kolmé 
parkovací 

stání 
s rozm ry 

5m x 2,50m 

Kolmé 
parkovací 

stání 
s rozm ry 

5m x 2,75m 

Kolmé 
parkovací 

stání 
s rozm ry 

4m x 2,50m 

Kolmé 
parkovací 

stání 
s rozm ry 

4m x 2,75m 

stání pro 
vozidla 

p epravující 
t žce 

pohybov  
postižené 

s rozm ry 5m 
x 2,90m 

šikmá 
parkovací 
stání pro 
nákladní 
vozidla 

s náv sem 
20m x 
3,50m 

1 38 4     

2 38 3   2  

3 36 4     

4 32 4     

5 28 4     

6 26 4     

7 22 4     

8   16 2   

9      6 

Celkem: 267 parkovacích míst 



Z tabulky je z ejmé, že varianta spl uje požadavky vyplývajících z pr zkumu statické 

dopravy a návrh by m l být po dobu následujících 25 ti let vyhovující. 

Vn jší jízdní pás, který je využíván i nákladními vozidly má minimáln  ší i 8 m, maximální 

11,5 m pro zajišt ní pr jezdnosti soupravy okolo parkovací plochy. Vnit ní jízdní pruhy jsou 

ší e 6,0 m, nebo 6,5 m a je zde vylou en provoz nákladním automobil m. V jižním jízdním 

pásu je pouze umožn n obousm rný provoz, v ostatních jízdních pásech je provoz pouze 

jednosm rný z toho d vodu, aby nákladní automobil p i projížd ní neohrozil osobní 

automobily jedoucí v opa ném sm ru. Sm r provozu je patrný z obrázku . 12. Pro zajišt ní 

dostate né ší e jízdních pruh  jsou dopravní stíny vyšrafovány vodorovným dopravním 

zna ením V13a – Šikmé rovnob žné áry. Celkové p dorysné rozm ry parkovací plochy iní 

134,85 m x 85,00 m. Parkovišt  je spojeno s výrobním závodem lávkou pro p ší popisovanou 

výše a s místní infrastrukturou je spojena p íjezdovou komunikací délky 45,50 m. 

Komunikace je navázána na pr myslovou ulici v úhlu 102° a dále pokra uje v p ímé. Ší e této 

komunikace je 7 m. Nároží nov  navržené komunikace jsou se stávající komunikací zaobleny 

v polom ru 12 m. Parkovací plocha se nachází na zem d lském pozemku a v bezprost edním 

okolí se nachází pozemky ochranné a izola ní zelen , které jsou obd lávané. V tomto návrhu 

je nutné dbát na ádné odvodn ní povrchových a srážkových vod, nejlépe napojením  

odvod ovacích za ízení na stávající m stskou kanalizaci. Poblíž parkovací plochy se nachází 

istírna odpadních vod. Odvodn ní je v návrhu realizováno podélným a p í ným sklonem. 

Podélný sklon je sklon procházející delší stranou parkovišt , p í ný sklon prochází kratší ástí 

parkovišt . P í ný sklon je jednotný a jeho hodnota iní 3%. Sklon okolního terénu je 8%. 

Podélný sklon bude st echovitý a bude mít hodnotu 3%. V míst  lomu podélného sklonu 

v nejnižším míst  je navržen odvod ovací žlab, který bude umíst n vždy uprost ed parkovací 

ady, ili bude procházet mezi dv ma zaparkovanými osobními vozidly. Další odvod ovací 

žlaby jsou navrženy podél vodorovného dopravního zna ení vyzna ující parkovací pruh pro 

nákladní vozidla a jízdní pruh. Vzhledem k vysokému p í nému sklonu terénu se parkovací 

plocha nachází v násypu/zá ezu, aby vyrovnala výškový rozdíl mezi terénem a parkovišt m. 

P íjezd nákladních vozidel je zajišt n po Pr myslové ulici. Ze sm ru Praha - Olomouc je 

možný sjezd ze silnice I/35 p ímo na Pr myslovou ulici, ze sm ru Olomouc – Praha je možné 

použít navrhovanou okružní k ižovatku k ížící Vraclavskou ulici a Hradeckou ulici. Výhodou 

této varianty jsou minimální demolice sou asného stavu a p esm rování dopravy z Vraclavské 

ulice i na Pr myslovou ulici. Nejv tší problém je v rychlosti zapln ní kapacit parkovišt , kde 

vzroste/klesne po et zaparkovaných vozidel v intervalu 75 minut až o 300 míst. 

P esm rováním ásti dopravy na jiné komunikace bude mít jist  pozitivní d sledek na 



zklidn ní dopravy na Vraclavské ulici a nebude pot eba do stávajícího stavu výrazn ji 

zasahovat. A koliv se varianta C jeví jako nejvýhodn jší, je zde problém s územním plánem, 

kde se vybraná varianta nachází na ochranné a izola ní zeleni. Použití území viz obrázek níže: 

 

 

Obrázek . 13: Popis ochranné a izola ní zelen . [19] 

 

P ed realizací návrhu by bylo zapot ebí zm nit využití této plochy z ochranné a izola ní 

zeleni na zele  sídelní a dopl kovou.  

 

Obrázek . 14: Popis sídelní a dopl kové zelen  [19] 

 



I p es tuto nevýhodu je varianta C nejekonomi t jší, nabídne nejv tší kapacitu parkovacích 

míst, dojde k usm rn ní dopravy na Vraclavské ulici p emíst ním dopravy.  

Konstrukce vozovky je následující: 

Asfaltový koberec Mastixový   SMA+  40 mm 

Asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16+ 70 mm 

Obalované kamenivo   ACP 22+ 90 mm 

Mechanicky zpevn né kamenivo MZK  200 mm 

Št rkodr     ŠD  min. 150 mm 

Celková tlouš ka vrstev iní minimáln  550 mm. Parkovací plocha je osazena žulovou 

obrubou typ OP3 a vodícím páskem silni ním, betonovým, bílým (500 mmx250 mm x60 

mm). P ednost v jízd  na parkovišti je ešena pomocí p ednosti zprava, je vyzna ena svislým 

dopravním zna ením IP 25a, IP 25b. Krajní komunikace jsou pouze jednosm rné z d vod  

pr jezdu nákladního vozidla. Komunikace je vyzna ena svislým dopravním zna ením B2, 

C2b, C2c. Napojení parkovišt  na stávající Pr myslovou ulici je vybaveno svislým zna ením  

P6 upravující p ednost. Možnost vybavit komunikaci zna ením P4 nebylo možné 

z nedodržení pat i ných rozhled  z d vod  zasahování rozhledových trojúhelník  do areálu  

OV. Délky stran jsou p evzaty z tabulky a jejich hodnoty jsou: Xb= 70m, Xc= 70m 

 

Tabulka . 8: Délky stran rozhledových trojúhelník  v m s p edností v jízd  [4]

 

 



 7.6  Obslužná za ízení: Autobusová zastávka: 

 

Obrázek . 15: Situa ní výkres autobusové zastávky 

 

Ve všech t ech variantách je navržena rekonstrukce stávající autobusové zastávky, která ve 

stávajícím stavu nespl uje platné normy. Zejména nep ípustné je napojení soukromého 

parkovišt  na zastávku. Dále je nevyhovující zaoblení nástupní hrany a vybavení zastávky pro 

bezbariérové užívání. Rekonstrukce autobusové zastávky je sou ástí této studie také 

z d vodu, že zadáním bakalá ské práce byla podmínka, aby budoucí návrh bral ohledy na 

návaznost propojení výrobního závodu s MHD.  

 

 

Obrázek . 16: Stávající stav autobusové zastávky 

 

 

Základní návrhové parametry byly p evzaty z normy SN 73 6425-1 – Autobusové zastávky. 



 

Obrázek . 17: Znázorn ní zastávkového pruhu [7] 

 

Tabulka . 9: Základní rozm ry zálivové zastávky [7] 

 

Navrhovaná autobusová zastávka má ší i 3,00 m, nachází se na ulici Vraclavské 

v bezprost ední blízkosti výrobního závodu. Docházková vzdálenost k vrátnici výrobního 

závodu iní 57,20 m. Pokud by v budoucnosti již nesta ily navrhované kapacity parkovacích 

míst, je vhodné výrobní závod propojit spoji autobusových linek. Nabízí se i možnost 

samotného využití spole nosti Irisbus Iveco, která by mohla zastávku využít pro svážení 

rozvážení zam stnanc  firemním autobusem, jak je to zvykem u jiných spole ností. Délka 

nástupní hrany LNH= 29 m. „ Nejmenší délka nástupní hrany zastávek m stské linkové osobní 

dopravy se rovná sou tu délek dvou nejdelších provozovaných vozidel obsluhujících 

zastávku, zv tšeném o 1m. Délka nástupní hrany nemá p esáhnout 37m.“[7] Nejdelší 

provozované vozidlo má 14 m, 2 x 14 m + 1 m = 29 m. Délka vy azovacího pruhu LV= 15 m, 

délka za azovacího pruhu LZ= 10 m. Polom ry zaoblení jsou shodné s tabulkou . 9. 

Autobusová zastávka se skládá z t chto konstruk ních vrstev: 

Žulová kostka drobná tl. 120 mm, Ložná vrstva 40 mm, mezerovitý beton MCB 140 mm, 

št rkodr  ŠD 170 mm. Celková tlouš ka konstruk ních vrstev iní 470 mm. P í ný sklon 

autobusové zastávky je 2% sm rem k vozovce, kde je odvodn na kanaliza ní vpustí, dále 

trativodem pr m ru 100 mm. Nástupní hrana je tvo ena obrubou CSB-HK s rozm ry 

1000/600/370 mm. P ilehlý chodník má p í ný sklon 2 % sm rem k autobusové zastávce. 

Konstruk ní vrstvy chodníku jsou: Zámková dlažba dl 1, tl. 60 mm, ložná vrstva 30 mm, 

št rkodr  ŠD 170 mm. Konstruk ní vrstvy chodníku mají mocnost 260 mm. Ší e p ilehlého 

chodníku k autobusové zastávce iní 2,30 m. Délka nástupní hrany je vybavena varovným 



pásem tlouš ky 400 mm,  signální pás se nachází 800 mm od po átku nástupní hrany, má ší i 

800 mm a délku 1,90 m. Zastávka je vybavena vodorovným dopravním zna ením V11a, V12c 

a svislým dopravním zna ením IJ4c, IJ4a. 

 7.7  Podmi ující p edpoklady: 
Ani v jedné variant  nedojde k rozsáhlým p eložkám dopravní a technické infrastruktury. 

Pouze u varianty C je pot eba p eložit inženýrskou sí  30 m jiho - východn . U varianty B 

bude pot eba p eložení inženýrských sítí do prostoru vyhrazenému zeleni. Technické ešení 

p eložek t chto sítí není sou ástí ešení této studie. 

Nejrozsáhlejší demolice by nastala ve variant  B, kde by bylo pot eba vykácet 23 vzrostlých 

strom , dále by byla nutná demolice opušt ného trafikového stánku a demolice chodníku, 

který by se p emístil 4 m sm rem ke komunikaci. Demolice na Vraclavské ulici je znázorn na 

na obrázku níže. 

 

Obrázek . 18: Demolice na Vraclavské ulici ve variant  B 

 

Další demolice by nastaly ve variant  B, kde je navrženo rozší ení parkovišt  poblíž 

k ižovatky ulic Vraclavská a Hradecká. Zde by bylo zapot ebí op t vykácení stromo adí a 

demolice stávajícího parkovišt . 

Varianty A a C nevyžadují rozsáhlejší demolice, jelikož se stávající stav Vraclavské ulice 

ponechá s drobnými úpravami, ale vytvo í se zcela nová parkovací stání na plochách Zoi, 

nebo na soukromém nevyužitém pozemku. Ve všech 3 variantách je navržena demolice 

stávající autobusové zastávky a výstavba nové zastávky navržena dle normy SN 73 6425-1. 



 7.8  Bilance základních vým r: 
Základní vým ry jsou vy ísleny v tabulce níže: 

 

Tabulka . 10: Tabulka základních vým r  variant 

Druh vým ry Varianta A Varianta B Varianta C 

Zpevn né plochy [m2] 1 848 11 152 9 230 

Mostní plochy [m2] - 177 177 

Sejmutí ornice [m3] 918 3 133 5 359 

Plochy chodník  [m2] 79 282 14 

Zemní práce [m3] 7 892 6 550 9 509 

 

  

 

 7.9  Zábory p dy: 
Ve variantách B a C jsou navrženy trvalé zábory ZPF, ve variant  A a B jsou navrženy trvalé 

zábory soukromého pozemku. Jejich vým ra je vypsána v tabulce níže.  

Tabulka . 11: Zábory pozemk  

Zábor: Varianta A Varianta B Varianta C 

Zem d lského pozemku[m2] - 5 501 9 230 

Soukromého pozemku 1 848 2 080 - 

 

 7.10  Životní prost edí, p íroda a krajina: 
Varianta A: Je navržena v intravilánu obce Vysoké Mýto, na životní prost edí nemá žádný 

vliv. 

Varianta B, C: Severo – východní parkovišt  je navrženo na pozemcích ZPF. Zde by musel 

být brán z etel na ádné odvodn ní povrchových vod do kanalizace m sta, v zájmové oblasti 

se nenachází žádná p írodní rezervace ani biokoridor. Návrh se nachází v oblasti ochranné a 

izola ní zelen , jejíž funkce je popsána v obrázku . 13. 

 7.11  Organizace výstavby: 
Varianta A a C: Výstavba t chto variant nebude mít zásadní omezení pro zam stnance 

výrobního podniku, ani pro místní obyvatele, jelikož upravují jen z malé ásti stávající stav. 

Nová parkovací místa jsou z izována na pozemcích poblíž dopravní infrastruktury. 



Varianta B: U této varianty by bylo zapot ebí výstavby na ásti, jelikož výrobní závod je 

spojen pouze s Vraclavskou ulicí, na které by probíhaly stavební práce. Bylo by vhodné prvn  

vystav t severo-západní parkovišt  spolu s parkovišt m západn  od výrobního závodu, kam 

by se p esunula parkovací kapacita pot ebná pro výrobní závod po as výstavby na 

Vraclavské ulici. Zbylé dv  parkovišt  nacházející se na ulici Vraclavské by byly vystav ny 

v druhé etap  výstavby. 

 

 7.12  Pr zkumy: 
Sou ástí této technické studie bylo zpracování pr zkumu statické dopravy ve Vysokém Mýt , 

který byl m en 7.11.2013. Podrobnosti a výsledky dopravního pr zkumu se nacházejí 

v samostatné p íloze, která je sou ástí této technické studie. 

  7.13  Náklady: 
P edb žný odhad náklad  byl navržen podle ceníku RTS. 

 

Varianta A: 

Tabulka . 12: Odhad stavebních náklad  varianty A [1] 

Kód 
položky 

Název položky MJ Po et MJ K /MJ Celkem 

S1 Pozemek         

S001 Pozemek m2 1848 555,00 1026  000 

S2 Stavební ást (objekt)         

  Zemní práce         

S002 Výkopy, Násypy m3 7892,000 230,00 1 815 000 

S003 Sejmutí ornice-p emíst ní do 250m m2 817 83,00 68 000 

S004 Výstavba parkovacího domu 
1 
místo 

130 000 260 33 800 000 

 
Konstrukce vozovky a dokon ovací práce     

S005 Zpevn ný povrch - Asfaltová vozovka m2 325 1 810,00 491 000 
S006 Obruby silni ní m 84 168 14 000 

S3 Rezerva         

S007 Nová stavba % 10   3 785 000 

 

Varianta B: 

Tabulka . 13: Odhad stavebních náklad  varianty B [1] 

Kód 
položky 

Název položky MJ Po et MJ K /MJ Celkem 

S1 Pozemek         



S001 Soukromý pozemek m2 2080 555,00 1 155 000 

S002 Zem d lský pozemek m2 5501 48 264 000 

S2 Stavební ást (objekt)         

  Zemní práce         

S002 Výkopy, Násypy m3 6550 230,00 1 510 000 

S003 Sejmutí ornice-p emíst ní do 250m m3 3133 83,00 260 000 

S004 Demolice chodníku m2 323 168,5 54 000 

S005 Demolice vozovky m2 706 154 109 000 

S006 Kácení strom  ks 27 231 6 000 

S007 Odstran ní pa ez  ks 27 443 12 000 

S008 Odvoz v tví, kmen , pa ez  do 10 km ks 27 1300 36 000 

S009 Zásyp jam po pa ezech Ks 27 136 4 000 

 Konstrukce vozovky a dokon ovací práce     
S006 Zpevn ný povrch - Asfaltová vozovka m2 10 810 1 810,00 19 566 000 
S007 Zpevn ný povrch – chodník, zámková dlažba m2 342 404 139 000 
S008 Obruby silni ní m 924 168 159 000 
S009 Lávka pro p ší m2 94 18 275 2 205 000 

S3 Rezerva         

S010 Nová stavba % 10   2 504 000 

 

Varianta C: 

Tabulka . 14: Odhad stavebních náklad  varianty C [1] 

Kód 
položky 

Název položky MJ Po et MJ K /MJ Celkem 

S1 Pozemek         

S001 Zem d lský pozemek m2 10 000 48 480 000 

S2 Stavební ást (objekt)         

  Zemní práce         

S002 Výkopy, Násypy m3 9509 230,00 2 187 000 

S003 Sejmutí ornice-p emíst ní do 250m m3 5359 83,00 445 000 

S004 Odstran ní strom  ks 4 2100 9 000 

 
Konstrukce vozovky a dokon ovací práce     

S005 Zpevn ný povrch - Asfaltová vozovka m2 9 230 1 810,00 16 707 000 
S006 Zpevn ný povrch – chodník, zámková dlažba m2 22 404 9 000 
S007 Obruby silni ní m 468 168 79 000 
S008 Lávka pro p ší m2 94 18 765 2 205 000 

S3 Rezerva         

S009 Nová stavba % 10   2 169 000 

 

 



8. Celkové posouzení 

Následující t i varianty byly zhodnoceny multikriteriálním hodnocením. V následujícím 

hodnocení byly varianty hodnoceny klasifika ní stupnicí 1 - 5 (1=nejvhodn jší).  Každé 

kritérium má stejnou váhu a hodnocení bylo uskute n no se tením hodnocení variant. 

Hodnocení dopadlo následovn : 

 

Tabulka . 15: Multikriteriální hodnocení variant 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

Výkup pozemk  1 2 3 

Náklady na výstavbu 5 3 1 

Po et nových 

parkovacích míst pro 

osobní vozidla 

2 2 1 

Po et nových 

parkovacích míst pro 

nákladní automobily 

5 3 1 

Zklidn ní dopravy na 

ulici Vraclavské 

3 5 1 

Zábor plochy 1 3 3 

Demolice stávajících 

komunikací 

1 3 1 

Demolice zelen  1 5 1 

Výb r varianty m sta 3 5 1 

Za len ní varianty 

do místní zástavby 

3 2 2 

Zásah do 

inženýrských sítí 

2 4 2 

Docházková 

vzdálenost 

3 2 1 

Sou et: 30 39 18 

 

Po vyhodnocení multikriteriálního hodnocení se jeví jako nejvhodn jší varianta C. Tato 

varianta je nejekonomi t jší, nabízí nejv tší po et parkovacích ploch pro nákladní vozidla a 



intenzita dopravy na Vraclavské ulici se sníží p esunutím ásti intenzity na tém  

nevyužívanou Pr myslovou ulici, vznikly by dva cíle dopravy místo jednoho stávajícího a 

kapacita parkovacích míst by byla pokryta rovnom rn ji, nebyla by koncentrovaná pouze na 

Vraclavské ulici. 

 

 

9.  Expertiza 

Sou ástí této technické studie není expertiza, kterou by m l zadavatel vyhotovit. Nenachází se 

v zadání technické studie. 

 

 

 

10.   Záv r a doporu ení 

Cílem této technické studie bylo vy ešit statickou dopravu okolo výrobního závodu Irisbus 

Iveco. Dle pr zkumu statické dopravy bylo zjišt no, že pot ebný po et nových parkovacích 

míst je 259. Tento po et byl dodržen ve všech t ech variantách. Návaznost na MHD byla 

dodržena rekonstrukcí autobusové zastávky na Vraclavské ulici. Jeden z nejd ležit jších 

ukazatel  p i výb ru byla nejnižší cena návrhu. Toto kritérium nejlépe splnila varianta C 

s p edb žným odhadem náklad  24 290 000. Varianta také nabízí nejv tší po et parkovacích 

stání pro osobní automobily s po tem 267, dále i nejv tší kapacitu parkovacích míst pro 

nákladní vozidla, která iní 6 míst. Varianta se nachází v blízkosti výrobního závodu, kde je 

jediná p ekážka železni ní tra , která je v návrhu p emost na lávkou pro p ší. Tato varianta 

vyžaduje minimum demolicí, pozemky se užívají jako zem d lská p da, což je další výhoda 

tohoto návrhu. Variantu C také zvolilo vedení m sta jako nejvhodn jší variantou. Tato 

varianta nabízí dostatek parkovacích kapacit pro nastávajích 25 let jak pro osobní, i pro 

nákladní vozidla parkujících v no ních hodinách v obci. 
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I. Pr zkum statické dopravy 

Pr zkum statické dopravy se sestává z p ti rozd lených stanoviš , které jsem vyhodnocoval 

zvláš . Na záv r byly vyhodnoceny všechny stanovišt  dohromady, jako celek. Podle 

vyhodnocení celkové obsazenosti všech lokalit lze ur it takzvané sedlo a špi ku. Pro návrh 

nových parkovacích míst je sm rodatná špi ka, která ur ila, kolik parkovacích míst se v dob  

nejv tší obsazenosti vozidel nedostává a daný po et vozidel se navýší o výhledovou kapacitu 

za 25 let.  

 

 

Obrázek . 19: Rozd lení stanoviš  p i realizaci pr zkumu statické dopravy [17] 

 

 

 

 

 

 

 



1.Stanovišt  –P ední soukromé Parkovišt  u ulice Vraclavské: 

 

 
Obrázek . 20 Pohled na první soukromé parkovišt  výrobního závodu Irisbus Iveco [9] 

 

Toto parkovišt  se nachází na soukromém pozemku spole nosti Irisbus Iveco a jeho kapacita 

je stanovena na 105 parkovacích míst vyzna ena vodorovným dopravním zna ením. Zmín né 

parkovišt  je zam stnanci etn  využíváno, jelikož je zde nejkratší docházková vzdálenost 

k vrátnici, p es kterou musí každý zam stnanec projít. Nicmén  díky dopravnímu zna ení 

není parkovišt  využíváno tak nadkapacitn , jako druhé parkovišt , kde zna ení chybí. Povrch 

parkovišt  je z živi ného krytu a jsou zde vyhrazená parkovací stání pro invalidy, jako jediné 

v celé oblasti.  

 

Tabulka . 16: Obsazenost parkovišt  u ul. Vraclavské 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka . 17: Ur ení rozptylu od pr

 

Graf . 2:  Rozd

 

2. Stanovišt  – Soukromé parkovišt

Kapacita tohoto parkovišt  ítá 203 vozidel, nicmén

vodorovným dopravním zna ení, tudíž je tato kapacita parkovišt

norem SN 73 6056.Ší i jednoho parkovacího stání jsem ur

parkovišt  se zapl uje nejvíce od 5:00 do 14:00 v

výrobním závodu. Toto parkovišt

využívají výhradn  zam stnanci spole

dostat pouze p ivád jící komunikací. Parkovišt

dráhou, od které je kryto protihlukovou st

množstvím výtluk . 

. 17: Ur ení rozptylu od pr m rné hodiny obsazení parkovišt

. 2:  Rozd lení zaparkovaných vozidel podle délky parkování

Soukromé parkovišt  spole nosti Irisbus Iveco zadní
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ení, tudíž je tato kapacita parkovišt  stanovena odhadem dle 

i jednoho parkovacího stání jsem ur il na 2,50m a délku na 5m. Toto 

uje nejvíce od 5:00 do 14:00 v návaznosti na za átku ranní sm

výrobním závodu. Toto parkovišt  leží mimo pozemní komunikace a jeho parkovací ploc

stnanci spole nosti Irisbus Iveco.  Je oplocené a lze se na parko

jící komunikací. Parkovišt  je v bezprost ední blízkosti s

dráhou, od které je kryto protihlukovou st nou. Vozovka je tvo ena nezp vným krytem s 

rné hodiny obsazení parkovišt  

lení zaparkovaných vozidel podle délky parkování
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Obrázek . 21: Pohled na druhé soukromé parkovišt
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Tabulka . 18: Obsazenost soukromého parkovišt  
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3. Stanovišt  – ulice Vraclavská + Zborovská 

 

 
Obrázek . 22: Jižní pohled na Vraclavskou ulici [9] 

 

 

Obrázek . 23: Severní  pohled na Vraclavskou ulici 

 

Tato místní komunikace ší e 10,5m, je z velké ásti využívána práv  k parkování vozidel 

zam stnanc  závodu Irisbus Iveco díky p íznivé docházkové vzdálenosti. Zam stnanci 

pov tšinou na ulici parkují podéln , v mnoha p ípadech svým parkováním znemož ují výjezd 

místním z pozemk  a garáží. Na ulici se nachází autobusová zastávka, kterou asto 

zam stnanci využívají, jako parkovišt . Jako další nevyhovující situace vzniká p i parkování 

do vzdálenosti menší, jak 15m od železni ního p ejezdu. Parkování je zde usm rn no svislým 

dopravním zna ením „Zákaz zastavování“ sm rem ke komunikaci I/35 E442. V ulicích 

Vraclavské a Zborovské nenajdeme podélné dopravní zna ení, které by vyzna ovalo 

jednotlivé parkovací místa, tím pádem byla kapacita parkovacích stání stanovena návrhnem 

podélného stání dle norem SN 73 6056. 

 

 



 

Tabulka . 20: Obsazenost Vraclavské a Zborovské ulice

 

 

Tabulka . 21: Ur
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4. Stanovišt  – Parkovišt  u ulice Vraclavské 

 
Obrázek . 24 Pohled na parkovišt  na Vraclavské ulici 

 

Zmín né parkovišt  se od vrátnice závodu Irisbus Iveco nachází 280m, nicmén  je 

zam stnanci hojn  využíváno. To lze vy íst z pr zkumu obsaditelnosti, kde ve 4:00 se na 

parkovišti nacházelo jediné auto, o 75 minut již byla kapacita parkovišt  napln na na 100% 

díky sm n  za ínající v 5:00. Jednotlivá parkovací místa nejsou vyzna ena vodorovným 

dopravním zna ením, kapacita parkovišt , stanovena dle normy SN 73 6056, je 31 

parkovacích míst. 

 

Tabulka . 22:  Obsazenost parkovišt  u ul., Vraclavské 

 

Tabulka . 23:  Ur ení rozptylu od pr m rné hodiny obsazení ulice 

 

 

 

 

 

 

 



Graf . 5:   Rozd

 

5. Stanovišt

Obrázek 

Jiráskova ulice se nachází v blízkosti vrátnice výrobního závodu, tudíž je z

kapacit vlastních parkovacích míst taktéž využívána
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. Stanovišt  – Jiráskova ulice 

 

Obrázek . 25: Pohled na Jiráskovu ulici [9] 

 

blízkosti vrátnice výrobního závodu, tudíž je z 
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obytných prostor. Tato místa nejs

byla stanovena dle norem SN 73 6056.
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Celkové zhodnocení m ených stanoviš  

U všech 5 stanoviš  jsem vyhodnotil spole nou obsazenost parkovacích míst, ur ení rozptylu 

od pr m rné hodiny obsazení parkovišt  a rozd lení zaparkovaných vozidel polde délky 

parkování. Celková kapacita 5ti stanoviš  je stanovena na 414 vozidel. Podle grafu níže 

m žeme vypozorovat, že nejvíce zaparkovaných vozidel se  na m eném úseku nacházelo ve 

14:15 a ítalo 517 vozidel. Tím pádem je kapacita parkovacích míst p ekro ena o 103 vozidel. 

 

Tabulka . 26: Celková obsazenost stanoviš  

 

 

 

Graf . 7: Celková obsazenost stanoviš  v grafu 

 

 

Tabulka . 27: Ur ení rozptylu od pr m rné hodiny obsazení stanoviš  
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Stanovení po tu pot ebných stání:

Ke stanovení pot ebného po tu stání je t
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2011. Tyto hodnoty se zanesly do grafu, kde se prol
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Obrázek . 26: Prognóza po
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vozidel. Pot ebný po et parkovacích stání bude

 

. 8: Rozd lení zaparkovaných vozidel podle délky

ebných stání: 

tu stání je t eba prognózou zjistit koeficient, kterým vynásobíme

SÚ byly zjišt ny po ty registrovaných vozidel v

2011. Tyto hodnoty se zanesly do grafu, kde se proložily k ivkou, která je ukon
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et vozidel vyplývá z tabulky . , max = 517 vozidel. V 

517*1,30= 673 vozidel. Ty ode teme z celkové kapacity parkovacích míst. 673

parkovacích stání bude v roce 2039 bude 673 parkovacích míst.
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Ve m st  Vysoké Mýto byl taktéž proveden pr zkum statické dopravy nákladních vozidel 

vždy ve 23:00. Hodnoty jsou zaneseny do tabulky níže: 

 

Tabulka . 28: Po ty nákladních vozidel odstavených na parkovištích pro osobní vozidla 

v obci Vysoké Mýto 

3.1.2014 3 

6.2.2014 1 

18.2.2014 2 

25.2.2014 3 

1.3.2014 1 

 

Maximální po et parkujících nákladních vozidel p ímo v obci je tedy t i vozidla. Tento po et 

op t navýšíme koeficientem K39=1,30. 3*1,30= 4 vozidla. Tento po et je tedy minimálním 

po tem odstavných a parkovacích míst pro nákladní vozidla s náv sy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































