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Úvod
Rychlý růst motorizace a uvolnění vztahů se odráží v nesouladu počtu dopravních
prostředků a kapacitních možností dopravní infrastruktury. Nevyváženost proporcí
vytváří složité dopravní situace ústící do nepropustnosti silnic, vzniku kongescí a
kolizních stavů, které zvyšují rizika provozu na pozemních komunikacích, vytvářejí
složité situace a zvyšují nákladovost logistiky osobní přepravy.
Zahuštění územních celků, občanská výstavba nutí řešit přesuny lidí, věcí, produktů
a zvyšuje se všeobecná nervozita a vznik potenciálních rizik.
V souladu s těmito aspekty dochází i ve městě Česká Třebová ke složitým situacím,
jejichž řešení je nevyhnutelné a vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj města.

Studie parkování ve městě Česká Třebová předkládá řešení těchto základních bodů:
a) teoretická východiska projektování parkovacích a odstavných ploch,
b) analýza nabídky a poptávky parkovacích ploch v České Třebové,
c) zpracování návrhu na výstavbu a rekonstrukci parkovacích ploch,
d) zhodnocení a závěr
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1. Teoretická východiska projektování parkovacích a odstavných ploch
Nastavení pravidel a technických parametrů pro danou studii, která řeší návrh
systému parkování ve vybraném prostoru města Česká Třebová (Nové náměstí a
přilehlé okolí) vychází z normy ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních
vozidel“.
1.1 Definice pojmů k dané problematice
Parkování – umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace po dobu
nákupu, návštěv, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu
Odstavování; dlouhodobé stání – umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní
komunikace zpravidla v místě bydliště, případně v sídle provozovatele po dobu, kdy
se vozidlo nepoužívá
Parkovací stání – plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla
Parkovací záliv – plocha určená pro jedno nebo několik parkovacích stání
s podélným, šikmým nebo kolmým řazením umístěná podél jízdního pásu
Parkoviště – venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené
od pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání
Parkovací plocha – prostor pro parkování vozidel; technické řešení odstavných a
parkovacích ploch je shodné, proto se v dalším textu normy používá pouze pojem
parkovací plocha
K+R „Kiss and Ride“ – pruh/záliv určený k uvedení vozidla do klidu na dobu
nezbytně nutnou pro vystoupení/nastoupení cestujících (krátkodobé stání na dobu
nepřesahující 10 min)
P+R „Park and Ride“ – parkovací plocha určená pro osobní vozidla cestujících,
kteří zároveň používají vozidla veřejné osobní linkové dopravy (stání na dobu kratší
24 h)
B+R „Bike and Ride“ – parkovací plocha určená pro parkování jízdních kol (obdoba
systému P+R)
Automat pro platbu a výdej parkovacích dokladů – přístroj pro placení za
parkování vozidel, který po zaplacení částky vydává zákazníkovi doklad o transakci
Parkovací sloupek – zařízení zpravidla ve tvaru sloupku, které lze sklopit na povrch
vozovky, sloužící k vyhrazení parkovacího stání v době, kdy stání není obsazeno
vozidlem, případně k zamezení vjezdu vozidel do vyhrazených míst; může také bránit
nežádoucímu odjetí (zcizení) zaparkovaného vozidla
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Parkovací zábrana – zařízení zpravidla ve tvaru rámu, které lze sklopit na povrch
vozovky, k vyhrazení parkovacího stání v době, kdy stání není obsazeno vozidlem,
případně k zamezení vjezdu vozidel do vyhrazených míst; může také bránit
nežádoucímu odjetí (zcizení) zaparkovaného vozidla
Parkovací závora – zařízení, jehož hlavní součástí je sklopné nebo otočné břevno,
sloužící k vyhrazení parkovacích ploch a k zamezení vjezdu do těchto vyhrazených
ploch
Regulační sloupek – dopravní zařízení, zpravidla ve tvaru sloupu, které slouží
k regulaci provozu a fyzicky brání vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru
komunikace, případně usměrňuje a odděluje provoz motorových vozidel od pěších;
k zahrazení prostoru a usměrnění provozu je zpravidla potřeba víc než jednoho
sloupku
Poller – dopravní zařízení, zpravidla ve tvaru výsuvného sloupu nebo výklopného
segmentu zabudovaného do vozovky, které fyzicky brání vjezdu vozidel do
vyhrazeného prostoru komunikace
Rezident – osoba bydlící nebo sídlící v dané lokalitě
Dopravně významná silnice – silnice I. třídy a II. třídy, na kterých intenzita dopravy
překračuje 5 tis. voz./24 h
Směrodatné vozidlo – největší projektem předpokládané vozidlo, pro které se daná
parkovací plocha navrhuje
1.2 Rozměry parkovacích stání pro osobní vozidla
Studie navrhuje rozměry parkovacích stání dle normy „Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel ČSN 73 6056“. Tato norma platí pro navrhování odstavných a
parkovacích ploch na veřejně přístupných pozemních komunikacích, samostatných
venkovních parkovacích plochách a společně s normou ČSN 73 6058 pro
navrhování jednotlivých řadových a hromadných garáží.
Navrhovaná parkovací stání jsou podle kategorie vozidel určena pro osobní vozidla a
podle skupin uživatelů jsou určena např. pro rezidenty a abonenty, zákazníky,
zaměstnance, hosty a osoby těžce pohybově postižené a osoby doprovázející dítě
v kočárku.
Podle vztahu k pozemní komunikaci budou umístěny na parkovacích pruzích podél
jízdního pásu (podélná stání), na parkovacích pásech podél jízdního pásu (kolmé a
šikmé stání) a hromadné garáže (parkovací dům).
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Základní rozměry vozidel pro účely této studie byly stanoveny na základě vozového
parku používaného v České republice, pro osobní vozidla je stanovena délka 4,75 m;
šířka bez zpětných zrcátek 1,75 m a výška 1,80 m.
Návrh parkovacích ploch vychází z hustoty osídlení daného území (Nové náměstí),
jeho funkčního využití a z předpokládaného budoucího rozvoje (např. zákaz stání
v ulici Sadová). Plánování parkovacích ploch musí být řešeno v širších souvislostech,
musí se přihlížet ke komplexní poptávce po parkování v zájmovém území (viz Tab.1).
Tab. 1: Orientační závislost mezi poptávkou po parkování a funkčním využitím území

Zdroj: ČSN 73 6056
Při navrhování velikosti parkovacích ploch (počtu parkovacích stání) se vychází
z počtu stálých obyvatel v dané oblasti, polohy v území (centrum města, blízkost
vlakového a autobusového nádraží, …), současných kapacit dopravy v klidu
(placená, neplacená parkovací místa, dopravní průzkumy dopravy v klidu.
Zásady navrhování parkovacích stání
Šířka příjezdových komunikací a rozměry parkovacích stání jsou odvozeny od
rozměrů osobních vozidel, nezbytných bezpečnostních odstupů od pevných
překážek a okolních ploch, způsobu parkování (jízda vpřed, couvání), prostoru za
vozidlem (manipulace s přepravovanými zavazadly) a bočních odstupů mezi vozidly
pro nástup a výstup přepravovaných osob.
Při návrhu parkovacích ploch musí být zohledněny základní požadavky na ochranu
životního prostředí (ochrana před hlukem, vibracemi, znečištěním ovzduší, ochrana
povrchových a podpovrchových vod apod.). Musí být minimalizován negativní dopad
na životní prostředí.
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Umístění parkovacích stání
V Tab. 2 jsou uvedeny příklady řešení parkovacích ploch v závislosti na funkční
skupině průběžné pozemní komunikace.
Tab. 2: příklad návrhu parkovacích ploch ve vztahu k přilehlé komunikaci

Zdroj: ČSN 73 6056
Prostorové uspořádání parkovacích stání
Parkovací stání se obecně navrhují s podélným, kolmým nebo šikmým řazením
vozidel. Na obr. 1 jsou uvedeny odstupy vozidla od pevné překážky a od stupy mezi
vozidly.
Podélné řazení parkovacích vozidel se navrhuje podél jízdního pásu průběžné
pozemní komunikace.
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Parkovací stání se šikmým řazením umožňuje rychlé a snadné parkování a efektivní
využití parkovací plochy podél pozemní komunikace. Navrhují se pod jakýmkoliv
úhlem, ale nejsou vhodné úhly menší než 45 0 z důvodu nevyužité plochy.
Parkovací stání s kolmým řazením se navrhuje především na samostatných
parkovacích plochách.
Základní velikost parkovacích stání se stanoví z vnějších rozměrů vozidla zvětšených
o nejmenší dovolené vzdálenosti vozidla od hranice plochy nebo o poloviční
vzdálenost od sousedního vozidla (viz Tab. 3).
Obr. 1: Odstupy vozidla od pevné překážky a odstupy mezi vozidly

Zdroj: ČSN 73 6056
Tab. 3: Nejmenší odstupy vozidla od pevné překážky a odstupy mezi vozidly

Zdroj: ČSN 73 6056
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1.3 Přehled stávajících modulových parkovacích systémů
V současné době jsou na trhu dva systémy vhodných parkovacích systémů pro
sídelní místa s počtem obyvatel od 7 tis. obyvatel do 20 tis. obyvatel. Jedná se o
modulový stavebnicový systém z betonových prefabrikátů, u kterého lze provést
opláštění tak, aby parkovací dům zapadal do stavební zástavby vymezeného
prostoru.
Dalším typem jsou parkovací domy s páternosterovým systémem obsluhy, které lze
modulově stavět pro malé, střední a velké kapacity na parkování osobních vozidel.
1.3.1 Modulové parkovací domy z betonových prefabrikátů
Systém a jeho rozměry
Základ stavebního systému GOBACAR (společnosti Goldbeck) tvoří 16 m široké
parkovací prvky. Tato šířka je výsledkem přidání 6,00 m široké vozovky a
parkovacích míst po 5,00 m vlevo a vpravo od ní. Světlá výška je nejméně 2,10 m.
Parkovací prvek 16,00 m je široký 2,50 m a odpovídá tedy šířce parkovacího místa
(viz Obr. 2). Tyto prvky mohou být spojeny dohromady, aby vytvořily parkovací
úrovně libovolné délky.
Ve čtyřech rohových bodech elementu 16,00 m x 2,50 m jsou na vnější straně
uspořádány podpěry. Tato konstrukce má zajišťuje bezporuchovou a uživatelsky
přívětivou úroveň parkování. Výška podlahy je 2,75 m (viz Obr. 3).
Obr. 2: Schéma parkovacího elementu

Zdroj: www.goldbeck.de
Stavebně i provozně jsou dosahovány úspory nákladů použitím vysoce kvalitních
speciálních prefabrikovaných betonových dílů v oblasti podlahové desky.
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Ocelové podpěry jsou připevněny, mimo parkovací úrovně, probíhají po celé výšce
parkovací garáže. 16,00 m dlouhé ocelové kompozitní podlahové nosníky leží mezi
podpěrami ve vzdálenosti 2,50 m. Základní velikost betonového prvku je 8,00 m x
2,50 m. Panelové spoje betonových prefabrikátů jsou také značením vozovek a
parkovacích míst.
Podlahy jsou zhotoveny z vysoce pevnostního betonu speciálně vyvinutého pro
konstrukční systém GOBACAR.
Hotové díly jsou průmyslově vyráběny a zaručují nejvyšší kvalitu. Použitá technologie
pro jejich výrobu umožňuje upustit od povrchového nátěru náchylného k opotřebení.
V závislosti na použití parkovacího systému lze použít strukturované nebo hladké
betonové povrchy.
Obr. 3: Schéma uspořádání parkovacích pozic

Zdroj: www.goldbeck.de
Stavebnicový parkovací systém GOBACAR nabízí optimální řešení na principu
individuality, funkčnosti a zároveň nízké ekonomické náročnosti (viz Obr. 4).
Konstrukce vyžaduje plán údržby.
Systém je snadno demontovatelný v případě, že parkovací dům již není potřebný.
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Obr. 4: Parkovací dům GOBACAR

Zdroj: www.goldbeck.de
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1.3.2 Parkovací domy s využitím systému oběžného výtahu (páternoster)
Oběžný výtah je druh výtahu s nepřetržitým řetězem kabin (plošin). Vertikální
dopravní zařízení pracujíce na plynulém oběžném principu. Podle nových právních a
technických předpisů oběžné výtahy nejsou již druhem výtahu, ale obecně patří mezi
zdvihací zařízení (zdvihadla).
Systém a jeho rozměry
Parkovací dům (viz Obr. 5) pro jeden modul oběžného zdvihadla lze navrhnout ve 2
variantách. Jednak pro osobní automobily běžné stavby v celkovém počtu 6 až 16
automobilů s výškou 1 600 mm a pro osobní automobily typu SUV (sport utility
vehicle) v celkovém počtu 6 až 12 automobilů s výškou 1 900 mm. Rychlost posuvu
zdvihu je 24 sec. na 1 parkovací místo. Parkovací dům lze instalovat téměř kdekoliv
a jeho vzhled podle přání zákazníka. Parkování je bezpečné, je zajištěna ochrana
před krádežemi i povětrnostními podmínkami, ochranné prvky zabraňující poničení
vozidla (laser). Ovládání je dle přání zákazníka, může být použit klasický klíč, pin,
čip, dotyková obrazovka, čtečka QR kódů aj. Objednávání parkovacího místa lze
zajistit pomocí rezervačního systému např. pomocí SMS zprávy z mobilního telefonu.
K výhodám parkovacího domu patří, že jeden modul zabírá plochu 2 parkovacích
míst a tak zvyšuje efektivitu parkování o 200 – 700 %.
Zaparkovat osobní automobil je rychlé a bezpečné. Zařízení je možné snadno
demontovat a opětovně postavit na jiném místě. Uplatnění systému je v městských
zástavbách, u nemocnic, na sídlištích a poblíž přestupních bodů veřejné osobní
dopravy, tzv. P+R (Park & Ride).
Parkovací dům může být opláštěn, zastřešen, obestavěn cihlami, opatřen reklamními
plachtami, případně opláštěn nerezovým plechem.
Bezpečné parkování je podpořeno kontrolou v zrcadle. Posuv auta kontrolují foto
snímače na přední a zadní části u vjezdu a foto snímače na obou stranách při
otevíraní dveří vozu.
Funkčnost a bezpečnost zařízení zajišťuje ochrana motoru pro pohon zdvihadla proti
přetížení, tlačítko nouzového zastavení, varovné světlo při provozu, zábrana proti
přejetí na parkovací plošině a zábrana proti pádu vozidla.
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Obr. 5: Parkovací dům s oběžným zdvihadlem

Zdroj: www.gravisindustry.cz
1.3.3 Parkovací domy s využitím systému zakladačového výtahu
Automatizované parkovací systémy KOMA Parking jsou bezpečné a inteligentní
s určením zejména pro osobní vozidla založené na principu sofistikovaného řešení
manipulace a skladování. Jedná se o český produkt.
Potřebná parkovací plocha pro jeden automobil je až o polovinu menší oproti
parkování na volné ploše.
Architektonické řešení (tvar i vlastní provedení opláštění budovy) závisí na
požadavcích zadavatele a je v souladu s charakterem okolí.
Parkované automobily jsou uloženy na palety vedle sebe buď kolmo, nebo
rovnoběžně s komunikací. Palety jsou přemisťovány pomocí výtahu do pater.
Automatizované parkovací systémy jsou v podstatě parkovací domy s počítačově
řízeným

automatizovaným

procesem

založení

a

vyložení

vozidla

pomocí

sofistikovaného technologického zařízení. Řidič nemá do prostoru objektu přístup,
s výjimkou místa určeného pro předání a převzetí vozidla. Parkovací domy jsou
stavěny s kruhovým nebo obdélníkovým půdorysem.
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Parkovací systém skladující automobily nad sebou s přesouváním palet na jednu či
druhou stranu od zvedacího zařízení (výtahu), výhodný pro vysokokapacitní
parkování (viz Obr. 6a).
Parkovací systém s uložením automobilů na palety na jednotlivých mezikružích nad
sebou (viz Obr. 6b).
Obr. 6a, 6b: Ukázky parkovacích domů

Zdroj: www.komaparking.cz
Parametry zaparkovaných osobních automobilů: délka 5 200 mm, šířka 2 200 mm,
výška 1 900 mm, hmotnost automobilu 2 700 kg.
Parametry budovy: šířka budovy 2 700 mm, hloubka budovy 6 600 mm, světlá výška
přízemí 2 700 mm, světlá výška patra 2 350 mm.
Technické parametry parkovacího domu podle nabízené kapacity
Počet pater

Počet osobních aut

Výška budovy

5

9

12 100 mm

6

11

14 450 mm

7

13

16 800 mm

8

15

19 150 mm

9

17

21 500 mm

10

19

23 850 mm
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Zdvižný systém (páternoster) je výhodnější, protože výška budovy je cca o 20%
nižší.
Parkovací systém využívá řešení pro automatizované sklady, kdy osobní automobil
umístěný na parkovací plošině je uložen na prázdnou pozici parkovacího domu (viz
Obr. 7).
Obr. 7: Schéma parkovacího systému

Zdroj: www.komaparking.cz
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2. Analýza nabídky a poptávky parkovacích ploch v České Třebové
Obr. 8: Stávající parkovací plochy na Novém náměstí
Kolmá parkoviště mají kapacitu Quanto 19 míst a 17 míst, podélná parkoviště podél
pozemní komunikace jsou určena pro rezidenty s kapacitou 14 míst

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto

Obr. 9: Parkovací místa v ulici Mlýnská
Podélná parkovací stání nabízí kapacitu 18 míst pro rezidenty.

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto
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Obr. 10: Parkovací místa Trávník (směr ulice Sadová)
Kolmá parkovací místa nabízí pro rezidenty 60 míst.

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto

Obr. 11: Parkovací místa ulice Trávník a Kozlovská
Podélná parkovací nabízí pro rezidenty cca 38 míst a šikmá stání 25 míst.

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto
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Obr. 12: Parkovací místa Habrmanova
Podélná parkovací místa nabízí pro rezidenty cca 27 stání a kolmá stání cca 16 míst.

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto

Obr. 13: Parkovací místa ul. Václavská
Kolmá stání nabízí pro rezidenty cca 70 míst.

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto
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Obr. 14: Parkovací místa ul. Nádražní (placené parkoviště)
Parkoviště nabízí kolmá stání pro 25 osobních automobilů.

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto

Obr. 15: Parkovací místa ul. Pražská, kulturní centrum
Parkoviště nabízí kolmá stání pro 20 osobních automobilů.

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=16.4433963&y=49.9007826&z=20&l=0&base=ophoto
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3. Zpracování návrhu na výstavbu a rekonstrukci parkovacích ploch
V této části bude navržena výstavba parkovacího domu na bývalém krytu civilní
obrany v prostoru křížení ulic Na Splavě a Pražského. Bude předložen návrh úpravy
parkovacích míst podél místních pozemních komunikací na Novém náměstí s cílem
zvýšit jejich kapacitu.
3.1 Návrh parkovacího domu
Parkovací dům se zdvižným oběhovým systémem nabízí parkovací místa až pro 20
osobních automobilů na ploše 2 běžných parkovacích míst. Tento systém efektivně
řeší problém nedostatku parkovacích míst ve městech, u nákupních center anebo
dopravních uzlů pro veřejnou osobní dopravu.
Každá parkovací věž potřebuje vymezený prostor 36 m 2, tato plocha odpovídá
parkovacím místům pro dva osobní automobily. Parkovací věže lze zakomponovat
do urbanistické studie okolí nebo jako parkovací domy v různé konfiguraci podle
aktuálních potřeb na parkovací místa.
Řešení systému zohledňuje tyto technické parametry osobních vozidel:
a) osobní automobil – max. výška 1 550 mm, půdorys 5 300 x 2 000 mm,
hmotnost 1 800 kg,
b) SUV – max. výška 2 000 mm, půdorys 5 300 x 2 100 mm, hmotnost 2 500 kg.
Technické parametry parkovacího domu pro osobní vozidla
Typ
Délka [mm]
Šířka [mm]
Výška [mm]
Kapacita
[počet aut]
Příkon motoru
[kW]

PT 5
6 500
5 200
8 000
5

PT 6
6 500
5 200
8 000
6

PT 8
6 500
5 200
10 000
8

PT 10
6 500
5 200
11 800
10

PT 12
6 500
5 200
13 600
12

PT 14
6 500
5 200
15 500
14

PT 16
6 500
5 200
17 300
16

PT 20
6 500
5 200
19 200
20

7,5

7,5

7,5

7,5

9,5

11,0

15,0

22,0

Technické parametry parkovacího domu pro osobní vozidla SUV
Typ
Délka [mm]
Šířka [mm]
Výška [mm]
Kapacita [počet aut]
Příkon motoru [kW]

PT 8H
6 500
5 400
12 100
8
7,5

PT 10H
6 500
5 400
14 400
10
9,2

PT 12H
6 500
5 400
16 700
12
15,0

PT 14H
6 500
5 400
19 000
14
22,0

PT 16H
6 500
5 400
21 300
16
22,0

Návratnost investice
Výpočet příjmu za rok z jednoho parkovacího místa vychází z modelových hodnot:
a) průměrná hodinová sazba parkování - 15 Kč, 30 Kč
b) počet hodin parkování za den - 10 h, 14 h
c) počet parkovacím míst - 1místo
d) průměrný počet parkovacích dnů - 15, 20 dnů
e) počet měsíců v roce – 10, 12 měsíců
Varianta I – roční příjem z jednoho parkovacího místa 22 500 Kč
Varianta II - roční příjem z jednoho parkovacího místa 100 800 Kč
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Životnost parkovací věže je při pravidelném antikorozním opatření více než 45 let.
Provozní náklady jsou nízké, vyžadují pouze ošetření pohyblivých částí mazivem.

3.2 Návrh sestavy věžového parkování
Nad krytem v prostoru křížení ulic Na Splavě a Pražského lze umístit věžové
parkovací domy 4 x PT20 a 2 x PT 16.
Tato sestava nabízí parkovací místa pro 80 osobních automobilů (PT20) a pro 3 2
osobních automobilů SUV (PT16). Celková kapacita parkovacích míst je 112.
Vlastní hmotnost PT20 se zastřešením je 44,91 t. Při maximálním počtu
zaparkovaných osobních automobilů bude parkovací věž zatížena následující
hmotností 20 x 1,8 t = 36 t.
Pak celková hmotnost parkovací věže PT20 bude 44,91 + 36 = 80,91 t
Sestava 4 parkovacích věží (PT20) bude mít celkovou hmotnost při plném obsazení:
4 x 80,91 t = 323,64 t.
Vlastní hmotnost PT16 se zastřešením je 44,84 t. Při maximálním počtu
zaparkovaných osobních automobilů bude parkovací věž zatížena následující
hmotností 16 x 2,5 t = 40 t.
Pak celková hmotnost parkovací věže PT16 bude 44,84 + 40 = 84,84 t
Sestava 2 parkovacích věží (PT16) bude mít celkovou hmotnost při plném obsazení:
2 x 84,84 t = 169,68 t.
Celková hmotnost sestavy:
323,64 t (tj. 4 x PT20) + 169,68 t (tj. 2 x PT16) = 493,32 t

20

Rozměry parkovacího domu
Parkovací věž PT20 má délku 6,5 m a šířku 5,2 m; tj. 4 x 5,2 = 20,8 m
Parkovací věž PT16 má délku 6,5 m a šířku 5,4 m; tj. 2 x 5,4 = 10,8 m
Sestava parkovacích věží 4 x PT20 a 2 x PT16 s celkovou kapacitou parkovacích
míst pro 112 osobních automobilů má půdorys s rozměry: 6,5 m x 31,6 m.
Při opláštění lze počítat s rozměry půdorysu cca 7 m x 32 m a s výškou včetně
střechy nad parkovacími věžemi PT20 do 18 m a nad parkovacími věžemi PT16 do
20 m.
3.3 PRAVDĚPODOBNOST VYUŽITÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY
KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ
V případě, že v parkovacím domě je průměrně 11 vozidel za 2 hodiny, je
pravděpodobnost toho, že v parkovacím domě bude maximálně 22 vozidel:
(11)22 ∙ 𝑒 −11
𝑃(𝑋 = 22) =
= 0,00121
22!
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
V případě, že v parkovacím domě je průměrně 5 vozidel za 6 hodin, je
pravděpodobnost toho, že v parkovacím domě bude maximálně 10 vozidel:
𝑃(𝑋 = 10) =

(6)10 ∙ 𝑒 −6
= 0,041303
10!

REZIDENTI
V případě, že v parkovacím domě je průměrně 17 vozidel za 24 hodin, je
pravděpodobnost toho, že v parkovacím domě bude maximálně 35 vozidel:
𝑃(𝑋 = 35) =

(24)35 ∙ 𝑒 −24
= 0,007415
35!

DOJÍŽDĚJÍCÍ
V případě, že v parkovacím domě je průměrně 22 vozidel za 11 hodin, je
pravděpodobnost toho, že v parkovacím domě bude maximálně 45 vozidel:
(11)45 ∙ 𝑒 −11
𝑃(𝑋 = 45) =
=0
45!
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MAPA S IZOCHRONOU
Izochrona vyznačuje hranici docházkového času 5 minut od parkovacího domu.
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3.4 Návrhy na úpravu parkovacích míst
Návrh úpravy parkovacích stání na Novém náměstí:
- navrhovanou změnou je úprava organizace parkování,
- zavést jednosměrný provoz na pravé straně náměstí,
- zvýšení počtu míst prostřednictvím změny podélného parkování na šikmé

parkování,
- zavedení smíšeného parkování pro rezidenty od 00:00 do 24:00 a nerezidenty

od 8:00 do 14:00 s maximální délkou parkování 3 hodiny,
- sjednocení ceny s parkovacím domem.

Návrhy na ulici Mlýnská, Trávník, Kozlovská, Habrmanova, Václavská a Nádražní:
- vyznačení vodorovného dopravního značení parkovacích míst,
- navýšení parkovacích míst lepším uspořádáním vozidel a menšími rozestupy mezi

vozidly.
Návrh pro ulici Sadová:
- v celé délce zavést zákaz stání pro motorová vozidla,
- parkování pro rezidenty doporučujeme v parkovacím domu,
- parkování rezidentů na ul. Sadová výrazně způsobuje zpoždění u linkové

autobusové dopravy.
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SCHÉMA NOVÉHO NÁMĚSTÍ

24

25

3.5 SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO DOMU

Zdroj: Autoři
ZNÁZORNĚNÍ PARKOVACÍHO DOMU 1

Obrazová grafika Microsoft Word

WZdroj: Autoři
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ZNÁZORNĚNÍ PARKOVACÍHO DOMU 2

Fotogrametrie - zákres do fotografie

Zdroj: Autoři
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4. PŘEDPOVĚĎ POČTU OSOBNÍCH VOZIDEL V ČESKÉ TŘEBOVÉ
4.1 Odhad počtu obyvatel České Třebové
Vstupními údaji pro odhad počtu obyvatel České Třebové byly počty obyvatel
v letech 2009 - 2019.
Tabulka 1: Počet obyvatel v letech 2009 - 2019
Rok
Počet obyvatel
2009
16 242
2010
16 117
2011
15 653
2012
15 941
2013
15 840
2014
15 790
2015
15 727
2016
15 628
2017
15 566
2018
15 547
2019
15 508
Zdroj: www.czso.cz

S využitím grafického znázornění vstupních hodnot proložených lineární spojnicí
trendu, která dokládá mírný pokles počtu obyvatel, byla stanovena regresní funkce.
Obrázek 1

Vývoj počtu obyvatel
16400
16200

y = -63,182x + 143026
R2 = 0,7667

16000
15800
15600
15400
2008

Počet obyvatel
Lineární (Počet obyvatel)

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Dosazením hodnoty reprezentující rok 2030 do regresní funkce s vysokou hodnotou
spolehlivosti 0,777 lze určit, že počet obyvatel v uvedeném roce bude 14 767.
𝑦 = −63,182 ∙ 2 030 + 14 3026 = 14 767
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4.2 Odhad počtu osobních vozidel na 1 000 obyvatel
Vstupními údaji pro odhad počtu osobních vozidel na 1 000 obyvatel byly počty
vozidel v letech 2009 - 2018.
Tabulka 2: Počet osobních vozidel na 1 000 obyvatel
Rok

Počet osobních vozidel
na 1 000 obyvatel
2009
426
2010
433
2011
430
2012
436
2013
430
2014
443
2015
464
2016
484
2017
506
2018
527
Zdroj: https://data.brno.cz/graf/vyvoj-automobilizace-a-motorizace/

S využitím grafického znázornění vstupních hodnot proložených lineární spojnicí
trendu, která dokládá nárůst počtu vozidel, byla stanovena regresní funkce.
Obrázek 2
Vývoj počtu vozidel
600
500
400
300
200
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0
2008

Počet vozidel

y = 10,83x - 21349
R2 = 0,8269

2010

2012

2014

2016

2018

Lineární (Počet vozidel)

2020

Dosazením hodnoty reprezentující rok 2030 do regresní funkce s vysokou hodnotou
spolehlivosti 0,827 lze určit, že počet vozidel na 1 000 obyvatel v uvedeném roce
bude 636.
y = 10,83 ∙ 2030 − 21349 = 636
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4.3 Odhad stupně automobilizace (poměr počtu osobních automobilů na 1000
obyvatel)
Vstupními údaji pro odhad stupně automobilizace byly stupně automobilizace
v letech 2009 - 2018.
Tabulka 3
Rok
Stupeň automobilizace
2009
2,347
2010
2,309
2011
2,326
2012
2,294
2013
2,326
2014
2,257
2015
2,155
2016
2,066
2017
1,976
2018
1,898
Zdroj: https://data.brno.cz/graf/vyvoj-automobilizace-a-motorizace/

S využitím grafického znázornění vstupních hodnot proložených lineární spojnicí
trendu, která dokládá pokles stupně automobilizace, byla stanovena regresní funkce.
Obrázek 3
Vývoj stupně automobilizace
3
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Lineární (Stupeň
automobilizace)
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R2 = 0,8462
2010

2012

2014

2016
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2020

Dosazením hodnoty reprezentující rok 2030 do regresní funkce s vysokou hodnotou
spolehlivosti 0,846 lze určit, že stupeň automobilizace v uvedeném roce bude 1,315.
y = −0,0495 ∙ 2030 + 101,8 = 1,315
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4.4 Shrnutí a doporučení
V roce 2018 byl:
- počet obyvatel 15 508
- počet vozidel na 1000 obyvatel 527
- stupeň automobilizace 1,898
- počet osobních vozidel 8 173
15508
1000

∗ 527 = 8 173

V roce 2030 bude:
- počet obyvatel 14 767
- počet vozidel na 1000 obyvatel 636
- stupeň automobilizace 1,315
- počet osobních vozidel 9 392
14767
1000

∗ 636 = 9 392

Vzhledem k tomu, že pro rok 2030 je v České Třebové predikováno o 1 219 osobních
vozidel více, doporučujeme v rámci stavebního řízení, zásadně nepovolovat výjimky
z počtu nutných parkovacích míst.
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Závěr
a) Všeobecná doporučení
1) Vzhledem k prudkému nárůstu počtu osobních automobilů vlastněných
obyvateli, doporučujeme v rámci stavebního řízení zásadně nepovolovat
výjimky z počtu nutných parkovacích míst (viz část 4.4).
2) Prozatím

nedoporučujeme

rozšiřovat

zónu

rezidenčního

parkování,

přehodnotit až po vyřešení lokalit Nové náměstí a Billa.
3) Podobně jako v lokalitě Nové náměstí bude třeba řešit hromadné parkování na
sídlištích Lhotka a Křib.
4) Definitivně je třeba dořešit status parkoviště u Billy (parkování pro zákazníky,
TEZA, ordinace lékařů, VDA) – nelze vyloučit potřebu výškového parkoviště
pro VDA.
5) Doporučujeme sjednotit parkovací systém v celém městě do jednoho typu,
který zahrne kontrolu obsazenosti, platby i výdej všech typů parkovacích
médií, a to včetně rezidenčních karet/povolení a parkovacích povolení.
b) Doporučení pro Nové Náměstí
1) Doporučujeme výstavbu parkovací věže na základě těchto zjištění:
•

Konfigurace parkovacích věží 4 x PT20 pro standardní osobní automobily
a 2 x PT16 pro osobní automobily SUV.

•

Navržená konfigurace parkovacích věží nabízí 112 parkovacích míst.

•

Hluk parkovacích věží (pouze při provozu) je pod 45dB.

•

Celková hmotnost parkovacích věží je 493,32 t.

•

Rozměry půdorysu parkovací věže jsou 6,5 m x 31,6 m, výška včetně
střechy nepřesáhne 20m.

•

Cena včetně dopravy a instalace parkovacích věží po slevě je ve
výši 36 489 728 Kč.

2) Návrh na úpravu parkovacích míst na Novém Náměstí a přilehlých ulicích je
uveden v bodě 3.4.
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