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Anotace : 

 Obsahem bakalářské práce je zmapování současného stavu parkovacích a odstavných 

stání v lokalitě prvního stavebního obvodu v Ostravě - Porubě. Cílem je návrh nových 

parkovacích a odstavných stání a to pro výhledové období 25 let, dle platných předpisů  

a norem. Návrh je vypracován v jedné variantě v níž se navrhují nová parkovací  

a odstavná stání a to v počtu 315 kolmých, 16 šikmých a 36 podélných, tedy celkově  

367 parkovacích stání na terénu. Dále 3 parkovací domy s automatickým parkovacím 

systémem o kapacitě dvakrát 276 a jednou 140, tedy celkově 692 parkovacích míst. 

Celkový počet nových parkovacích stání bude 1059. Návrh je vypracován v úrovni studie. 

Počet stran je 53, počet výkresů 21. 

 

Annotation : 

 Contents of this bachelor thesis is to analyse the current status of parking and lay- 

by spaces in the area of the first structural circuit in Ostrava-Poruba. The aim of the thesis  

is to design new parking and lay-by spaces, for the prospective period of 25 years,  

and according to applicable regulations and standards. The proposal is elaborated  

in one variant, in which new parking and lay-by places are designed in a way that they 

count with 315 perpendicular, 16 skew and 36 longitudinal parking spaces, totalling  

to 367 parking spaces on the ground. Proposed design further counts with additional 3 

multi-storey car parks with the capacity of two times 276 spaces and once with 140 

spaces, totalling to 692 parking spaces. The new total number of parking spaces will  

be 1059. The proposal is elaborated at the level of study. Number of text pages 

 is 53 and the number of drawings is 21. 
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Seznam použitého značení 

 

a   Pomocný součinitel pro stanovení prognózy 

b   Pomocný součinitel pro stanovení prognózy 

ČSN  Česká státní norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

Euro  Měnová jednotka Evropské unie 

Kč   Měnová jednotka České republiky 

ka   Součinitel vlivu stupně automobilizace 

kb   Součinitel redukce počtu stání 

Mh   Množství zaparkovaných vozidel v průměrné hodině 

Mi,h  Množství zaparkovaných vozidel v i-té hodině 

N   Celkový počet stání 

n   Počet sledovaných let / Počet hodinových intervalů 

O0   Základní počet odstavných stání 

P0   Základní počet parkovacích stání 

TP   Technické podmínky 

Sb   Sbírka zákonů 

SPZ  Státní poznávací značka 

x39   Degresní koeficient 

y39   Počet vozidel v roce 2039  
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1  Úvod 

 

1.1  Historie městského obvodu Ostrava - Poruba 

  

 Samotný název Poruba  souvisí s kácením, rubáním stromů a vznikem porubů. První 

historicky doložená zmínka o Porubě pochází z roku 1434, kdy připadla opavským 

knížatům Václavovi, Vilémovi a Arnoštovi. Obec Poruba byla v minulých staletích pro 

své okolí významná. Bylo zde panské sídlo, kostel, škola a díky vodnímu toku Porubka  

i dva vodní mlýny. Jednou z nejstarších dochovaných památek Poruby je kostel svatého 

Mikuláše, jehož historie sahá až do 15. století. Ze 16. století pochází porubský zámek. 

První škola je v Porubě zmiňovaná již roku 1650 a až do 19. století sloužila k výchově  

a vzdělání mládeži sousedních obcí Třebovice , Svinov a Vřesina. Zajímavý  

je demografický vývoje Poruby. Až do počátku 20. století nepřesáhl počet obyvatel 

několik stovek. Obec si zachovala svůj vesnický ráz s převahou rolníků, zahradníků  

a dalších živnostníků. Ukončení druhé světové války začalo novou etapu v životě Poruby. 

Po nezbytném odstranění válečných škod bylo v roce 1951 rozhodnuto o výstavbě 

velkého městského celku právě na katastrální území obce Poruba. Nová Poruba  

se v průběhu několik desítek let stala z původní zemědělské obce novým moderním 

městem pro téměř 70 000 obyvatel. 

 

 

1.2  Základní údaje městského obvodu Ostrava - Poruba 

 

 Je jedním z 23 městských obvodů města Ostravy. Rozkládá se v jeho severozápadní 

části, na území Ostravské pánve (viz Obr.1). Území má celkovou rozlohu 1 317 hektarů  

a je složena ze 2 celých katastrálních území Poruba a Poruba-sever. Jde o plochou 

pahorkatinu tvořenou souvrstvím štěrků a písků, překrytých vrstvou sprašových hlín. 

Protéká jím říčka Porubka, kolem které se rozkládají nivy a rašeliniště a řadí se mezi 

významné menší toky. Městský obvod Poruba sousedí se sedmi ostravskými městskými 

obvody. V současné době žije v městském obvodu Poruba přibližně 70 000 obyvatel. 

 V posledních letech počet obyvatel mírně klesá. Disponuje hustou sítí škol  

od mateřských, přes základní a střední, až po vysoké školství, které je zastoupeno 

Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou, jejíž areál navazuje na  
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Vědecko-technologický park Ostrava, ale také na další instituce sídlící v Porubě, či její 

blízkosti, což jsou například Fakultní nemocnice Ostrava, Český hydrometeorologický 

ústav, Ústav geotechniky Akademie věd České republiky a Hvězdárny a planetárium 

Johanna Palisy. Na území městského obvodu byly v posledních letech vybudovány 

nejmodernější multifunkční sportovní areály sloužící široké veřejnosti. Tuto nabídku tvoří 

zimní stadion, krytý bazén a v letních měsících letní koupaliště. O kulturní využití pečuje 

Kulturní centrum Poruba a Dům kultury Poklad. Poruba je považována za obvod  

s výrazně kvalitnějším životním prostředí, než v jiných částech ostravského regionu. Její 

centrum tvoří 1,6 kilometrů dlouhá Hlavní třída vystavěná v architektonickém stylu 

sorely. Dalšími nejvýznamnějšími architektonickými stavbami jsou brána do Poruby 

nazvaná Oblouk či soubor obytných domů Věžičky. Mezi nejvyhledávanější zajímavosti 

patří druhý největší bludný balvan v České republice, památné a jubilejní stromy 

 a největší letní koupaliště ve střední Evropě. 

 

Geografická poloha   49°49''23"N 

      18°09''58"E 

Rozloha     1317,73ha 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2014)  67 556  

Průměrná roční teplota   + 8 °C        

  

 Zdroj informací webové stránky městského obvodu Ostrava Poruba   [1] 

 

 

Obr. 1: Poloha městské obvodu Ostrava Porub      [2] 
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1.3  Základní údaje řešené oblasti 

 

 1. stavební obvod je ohraničen čtyřmi významnými komunikacemi městské části 

Ostrava - Poruba (viz Obr.2). Jedná se o ulici Hlavní třída tvořící severní hranici, ulici 

Porubská tvořící východní hranici, ulici nábřeží Svazu protifašistických bojovníků tvořící 

jižní hranici a ulici 17.listopadu tvořící západní hranici řešené oblasti. Na západní hranici 

řešené oblasti jsou situovány 2 významné budovy městské obvodu, a to Fakultní 

nemocnice Ostrava a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava s přilehlým 

areálem. V řešené oblasti se nachází 35 bytových domů o celkovém počtu 4513 bytů,  

12 rodinných domů (viz Tab.6), 2 gymnázia s počtem 881 žáků (viz Tab.8) , 1 jazykové 

gymnázium s počtem 600 žáků (viz Tab.8), 1 základní škola s počtem 225 žáků (viz 

Tab.8) a 2 mateřské školy s počtem 165 dětí (viz Tab.8). Dále 36 obchodů (viz Tab.13) 

situovány převážně na ulici Hlavní třída, 2 pivnice, 2 restaurace (viz Tab.10) a  

1 banka (viz Tab.15). 

 

 

Obr. 2: Poloha řešené lokality        [2] 
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2  Současný stav řešené oblasti 

 

2.1  Odstavná a parkovací stání 

  

 Počet odstavných a parkovacích stání v řešené lokalitě je 828 kolmých, 

 600 podélných, 75 šikmých a tedy celkově 1503 parkovacích stání (viz Graf 1) a z toho 

celkový počet 81 parkovacích stání vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené. Nachází se zde 3 parkoviště a to na ulici Matěje Kopeckého 

o celkovém počtu 80 parkovacích stání, z toho 5 vyhrazených pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené (viz Obr.3) a na ulici Čs. Exilu o celkovém počtu 

32 parkovacích stání. Na ulici Budovatelská se nachází nákupní středisko s potravinami 

Hruška, u níž je situováno parkoviště o celkovém počtu 24 parkovacích stání, z toho  

2 vyhrazená pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené, vyhovuje tedy počtu 

parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 (Z1) [13] a vyhlášce  

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérově užívaní 

staveb [16]. V nedávné době na některých místech proběhla rekonstrukce  

a tedy realizace nových parkovacích stání, a to na ulicích Hlavní třída, Matěje 

Kopeckého, Komenského, Alšova, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků a náměstí 

Boženy Němcové. Na ulici Hradčanská se nachází oblast s rodinnými domy se  

7 parkovacími stání. Současný stav v řešené lokalitě je neuspokojivý a je zde nedostatek 

odstavných a parkovacích ploch. Kapacita ploch určené pro odstavné  

a parkovací stání je podle provedeného průzkumu překročena ve špičce až o 18% (viz 

Tab.2) (Graf 3). Velké množství vozidel je odstavováno a parkováno přímo na 

komunikacích uvnitř řešené oblasti a zhoršují tak bezpečné a plynulé projíždění danou 

oblastí, i bezpečnost chodců. Některá vozidla jsou parkována do prostoru křižovatek,  

v prostoru zákazu stání a na zeleň před obytnými domy. Jako nejproblémovější byla 

vyhodnocena ulice Gustava Klimenta.. Jako další špatně řešená oblast byla vyhodnocena 

nejvýchodnější část ulice Matěje Kopeckého, kde vozidla parkují podélně na vozovce  

i přes dopravní značení zákazu stání (viz obr.4). V době řešení této bakalářské práce 

probíhá rekonstrukce kulturního domu a letního kina v ulici Matěje Kopeckého a není 

známo řešení okolí dané lokality. 

 

 



 

 Graf 1: Typ parkovacích ploch v řešené oblasti

 

 

Obr. 3: Parkoviště, ulice Matěje Kopeckého

 

 

4,99%

39,92%

8 

Typ parkovacích ploch v řešené oblasti 

Parkoviště, ulice Matěje Kopeckého 

55,09%

kolmé - 828 parkovacích stání

šikmé - 75 parkovacích stání

podélné - 600 parkovacích stání

 

 

828 parkovacích stání

75 parkovacích stání

600 parkovacích stání
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Obr. 4: Ulice Matěje Kopeckého - východní část 

 

 

2.2  Pěší komunikace 

 

 Komunikace pro pěší jsou v současném stavu vedeny podél komunikací, nebo 

v samostatných stezkách. Jejich umístění vzhledem k dostupnosti k bytovým domům  

je vyhovující, stejně jako jejich napojení na bytové domy. Komunikace pro pěší nejsou 

většinou v dobrém technickém stavu a to hlavně z důvodů stáří a umístění rostoucích 

stromů se silnými kořeny. Nevyhovují také požadavkům na bezbariérovost, neobsahují 

přirozenou linii pro pohyb slepých a slabozrakých, snížené obrubníky při přestupech  

na komunikace jiného typu a náležité hmatové úpravy ve formě signálních varovných 

pásů. Tyto nedostatky neplatí pro rekonstruované oblasti (viz 2.1). 

 

 

2.3  Charakteristika napojení na dopravní infrastrukturu 

 

 Hlavním spojovacím prvkem je ulice 17.listopadu,která se směrem na jih mění na 

státní silnici 647, na které je více na jih situován nájezd na dálnici D1 ( Ostrava - Brno 

- Praha). Směrem na sever se ulice 17.listopadu mění ve státní silnici 469 a pokračuje 
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směrem na Hlučín. Ulicí 17.listoadu se severně v blízkosti řešené oblasti kříží s ulicí 

Opavská, která spojuje centrální část města Ostrava, s městem Opava.  

  

   Zdroj informací webové stránky ředitelství silnic a dálnic ČR   [4] 

  

 

2.4  Městská hromadná doprava v řešené oblasti 

  

 Po všech komunikacích vymezující řešenou oblast je vedena městská hromadná 

doprava. Po ulici 17. listopadu je to doprava tramvajová linky se 2 zastávkami určenými 

pro nástup a výstup cestujících. Doprava autobusy je vedena po všech komunikacích 

vymezující řešenou oblast a to po celé jejich délce. Nástup a výstup je zajištěn  

2 zastávkami na vymezující komunikaci, kromě ulice Porubská, kde je zastávka pouze 1. 

Celkový počet zastávek pro autobusovou dopravu je tedy 7. Řešení statické dopravy  

v blízkosti zastávek vyhovuje předpisům dle normy ČSN 73 6110 (Z1) [13]. 

 

    Zdroj informací webové stránky dopravního podniku města Ostrava [5] 

 

 

3  Výpočet potřebného množství odstavných a parkovacích stání 

 

 Výpočet potřebného počtu parkovacích a odstavných stání byl proveden dvěma 

způsoby. Výpočet podle provedeného průzkumu statické dopravy metodou RZ (SPZ)  

a prognózy růstu automobilizace pro rok 2039 dle ČSN 73 6110 (Z1) [13]. Výpočet  

podle ČSN 73 6110 (Z1) [13]. 

 

 

3.1  Potřebný počet stání podle provedeného průzkumu 

  

 Průzkumem statické dopravy v dané oblasti byl zjištěn počet vozidel parkujících buď 

v místě parkovacího stání, nebo nepředpisově mimo parkovací plochu. Následným 

vyhodnocením se zjistil nový potřebný počet parkovacích stání. Návrhové období  

je 25 let, bude tedy zajištěn potřebný počet parkovacích stání až do roku 2039. Výsledná 
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hodnota nového návrhu parkovacích a odstavných stání se vypočítá jakou součin 

překročení počtu stání ve špičkovém intervalu a přepočtového koeficientu růstu 

automobilizace pro rok 2039 (viz 3.1.2). 

 

N = překročení počtu stání . K39 = 270 . 1,44 = 1044 parkovacích stání  (1) 

 

 

3.1.1 Postup průzkumu a získané údaje 

  

 Měření probíhalo ve 2 dnech a to 17.2.2014 a 18.2.2014 ve 2 časových intervalech  

od 17:00 do 20:00 a od 20:00 do 22:00. Vzhledem k rozsáhlosti řešené oblasti a pro větší 

přehlednost byla lokalita oblasti rozdělena do 6 sektorů (viz Obr.5). Byl tím dosažen 

rovnoměrný návrh počtu odstavných a parkovacích ploch podle jejich poptávky  

v jednotlivých sektorech. 

 

 

Obr. 5: Rozdělení oblasti do sektorů 

 

 

Využití kapacity parkovacích stání 

 

 Využití kapacity parkovacích stání bylo počítáno procentuálně jako počet vozidel 

parkujících během průzkumu v daném sektoru a nabízený počet parkovacích stání. Jako 

špatně parkující vozidla byla vyhodnocena ta, co byla zaparkována v rozporu se zákonem 



 

č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

stání a jejich kapacita je znázorněna ve výkrese č.1 

je znázorněno pro každý sek

(viz Graf 2.1 - 2.6) a i pro celkový součet všech sektorů

je překročení parkovacích stání %, v záporné hodnotě, nebyl

kapacity parkovacích ploch,

 

interval 
počet vozidel 
počet parkovacích stání (100%)
využití v procentech 
překročení parkovacích stání
z toho špatně parkující 

Tab. 1.1: Využití kapacity parkovacích stání v sektoru 1

 

 

Graf 2.1: Grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 1

 

 

interval 
počet vozidel 
počet parkovacích stání (100%)
využití v procentech 
překročení parkovacích stání
z toho špatně parkující 

Tab. 1.2: Využití kapacity parkovacích stání v sektoru 2

 

 

100,00
%

25%

17.00h - 20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

12 

provozu na pozemních komunikacích [17]. Rozmístění 

stání a jejich kapacita je znázorněna ve výkrese č.1 - stávající stav. Procentuální využití 

dý sektor a to pomocí tabulky (viz Tab.1.1 

a i pro celkový součet všech sektorů (viz Tab. 2) (viz Graf 3)

překročení parkovacích stání %, v záporné hodnotě, nebylo dosaženo plného využ

ploch, tedy některá parkovací stání zůstala neobsazená. 

17:00 - 20:00 20
255 

počet parkovacích stání (100%) 204 
125% 

překročení parkovacích stání v % 25% 
90 

yužití kapacity parkovacích stání v sektoru 1 

 

rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 1

17:00 - 20:00 20
287 

počet parkovacích stání (100%) 269 
107% 

překročení parkovacích stání v % 7% 
29 

yužití kapacity parkovacích stání v sektoru 2 

20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v % 100,00

%

36%

20.00h - 22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

Rozmístění parkovacích 

Procentuální využití  

1.1 - 1.6) a grafu  

2) (viz Graf 3). Pokud 

dosaženo plného využití 

edy některá parkovací stání zůstala neobsazená.  

20:00 - 22:00 
277 
204 

136% 
36% 
82 

 

rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 1 

20:00 - 22:00 
296 
269 

110% 
10% 
30 

22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %



 

Graf 2.2: Grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 2

 

 

interval 
počet vozidel 
počet parkovacích stání (100%)
využití v procentech 
překročení parkovacích stání
z toho špatně parkující 

Tab. 1.3: Využití kapacity parkovacích stání v sektoru 3

 

 

Graf 2.3: Grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 3

 

 

interval 
počet vozidel 
počet parkovacích stání (100%)
využití v procentech 
překročení parkovacích stání v %
z toho špatně parkující 

Tab. 1.4: Využití kapacity parkovacích stání v sektoru 4

100,00
%

7%

17.00h - 20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

-9%

17.00h - 20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %
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rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 2

17:00 - 20:00 20
258 

počet parkovacích stání (100%) 285 
91% 

překročení parkovacích stání v % -9% 
24 

yužití kapacity parkovacích stání v sektoru 3 

 

rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 3

17:00 - 20:00 20
226 

počet parkovacích stání (100%) 172 
131% 

překročení parkovacích stání v % 31% 
68 

yužití kapacity parkovacích stání v sektoru 4 

20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

10%

20.00h - 22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

5%

20.00h - 22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

 

rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 2 

20:00 - 22:00 
300 
285 

105% 
5% 
33 

 

rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 3 

20:00 - 22:00 
219 
172 

127% 
27% 
61 

22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %



 

Graf 2.4: Grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 

 

 

interval 
počet vozidel 
počet parkovacích stání (100%)
využití v procentech 
překročení parkovacích stání v %
z toho špatně parkující 

Tab. 1.5: Využití kapacity parkovacích stání v sektoru 5

 

 

Graf 2.5: Grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v 

 

 

interval 
počet vozidel 
počet parkovacích stání (100%)
využití v procentech 
překročení parkovacích stání v %

z toho špatně parkující 
Tab. 1.6: Využití kapacity parkovacích

100,00
%

31%

17.00h - 20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

18%

17.00h - 20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)
překročení 
parkovácích 
stání v %
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rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 

17:00 - 20:00 20
540 

(100%) 456 
118% 

překročení parkovacích stání v % 18% 
127 

yužití kapacity parkovacích stání v sektoru 5 

 

rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 5

17:00 - 20:00 20
115 

počet parkovacích stání (100%) 117 
98% 

překročení parkovacích stání v % -2% 

  18 
yužití kapacity parkovacích stání v sektoru 6 

20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v % 100,00

%

27%

20.00h - 22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)
překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

22%

20.00h - 22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

 

rafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 4 

20:00 - 22:00 
558 
456 

122% 
22% 
137 

 

sektoru 5 

20:00 - 22:00 
123 
117 

105% 
5% 

19 

22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %



 

Graf 2.6: grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 6

 

 

interval 
počet vozidel 
počet parkovacích stání (100%)
využití v procentech 
překročení parkovacích stání 

z toho špatně parkující 
Tab. 2: Celkové využití kapacity parkovacích stání 

 

 

Graf 3: Grafické znázornění celkového využití kapacity parkovacích stání 

 

 

Poznámka : Dále v textu i výpočtu uváděna pouze celková sumarizace všech 6 sektorů. 

 

 

 

 

100,00
%

-2%

17.00h - 20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

12%

17.00h - 20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %
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: grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 6

17:00 - 20:00 20
1681 

počet parkovacích stání (100%) 1503 
112% 

překročení parkovacích stání v % 12% 

  356 
využití kapacity parkovacích stání  

 

rafické znázornění celkového využití kapacity parkovacích stání 

ále v textu i výpočtu uváděna pouze celková sumarizace všech 6 sektorů. 

20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

5%

20.00h - 22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

20.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

100,00
%

18%

20.00h - 22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

 

: grafické znázornění využití kapacity parkovacích stání v sektoru 6 

20:00 - 22:00 
1773 
1503 
118% 
18% 

362 

 

rafické znázornění celkového využití kapacity parkovacích stání  

ále v textu i výpočtu uváděna pouze celková sumarizace všech 6 sektorů.  

22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %

22.00h

počet 
parkovacích 
stání (100%)

překročení 
parkovácích 
stání v %
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Stanovení parkovací špičky a sedla  

 

 Stanovení parkovací špičky a sedla slouží ke zjištění kdy, z celkové doby intervalu, 

bylo zaparkováno nebo odstaveno nejvíce (špička) nebo nejméně (sedlo) vozidel  

(viz Graf 4). Jako špičkové období byl stanoven interval 20:00 - 22:00. 

 

 

Graf 4: Grafické znázornění závislosti počtu vozidel  

 

 

Překročení počtu stání je tedy 270 vozidel ve špičkovém intervalu. 

 

Využití kapacity parkoviště 

 

 Vypočítá se jako aritmetický průměr počtu vozidel v jednotlivých intervalech. Slouží 

ke zjištění obsazení parkovišť v průměrné hodině.  

 

M =  
∑ ; = =  1727 voz/h    (2) 

 

Kde je: Mh množství zaparkovaných vozidel v průměrné hodině 

  Mi;h množství zaparkovaných vozidel v i-té hodině 

  n počet hodinových intervalů 

 

Určení rozptylu od průměrné hodiny obsazení parkoviště 

 

 Uvádí odchylku parkovací špičky a parkovacího sedla od počtu vozidel v průměrné 

hodině(viz Tab.3)(viz (2)). 
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parametr sedlo  průměr špička 

počet vozidel 1681 1727 1773 
% z průměru 97,34% 100,00% 102,66% 

odchylka od průměru v % 2,66% 0,00% 2,66% 
Tab. 3: Určení rozptylu od průměrné hodiny obsazení parkovacích stání 

 

 

Rozdělení zaparkovaných vozidel podle délky parkování 

 

 Podle ČSN EN 73 6110 [14] se parkování podle doby, kterou vozidlo stráví  

na parkovacím stání, dělí na parkování krátkodobé (do 2 hodin), dlouhodobé  

(nad 2 hodiny a do 24 hodin) a odstavné (více jak 24 hodin). Udává se rozdělení v celé 

době průzkumu (viz Tab.4) a ve špičce(viz Tab.5). 

  

parametr 
čas měření 

17:00 - 20.00h 20:00 - 22:00 
parkování krátkodobé 55 3,24% 78 4,37% 
parkování dlouhodobé 164 9,73% 233 13,11% 
odstavení 1463 87,03% 1463 82,52% 
celkem 1681 100,00% 1773 100,00% 

Tab. 4: Rozdělení v celém průběhu průzkumu 

 

 

špičkový interval 20.00h - 22.00h 
celkem 1773 = 100% 

krátkodobé  78 dlouhodobé 233 odstaveno 1463 
krátkodobé v % 4,37% dlouhodobé v % 13,11% odstaveno v % 82,52% 

Tab. 5: Rozdělení ve špičkovém intervalu 

 

 

3.1.2 Stanovení prognózy pro rok 2039 

 

 Prognóza stanovuje potřebný počet parkovacích a odstavných stání pro rok  

2039. Toho docílíme pomocí přepočtového koeficientu K39.  
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Graf 5: Graf vstupních údajů růstu automobilizace   

 

 

rok počet vozidel (v tis/24hod) 
substituovaný rok k roku 

2003 
pomocné hodnoty 

i y x x2 x*y 

2003 96 288 0 0 0 
2004 101 310 1 1 101 310 
2005 104 930 2 4 209 860 
2006 108 302 3 9 324 906 
2007 114 122 4 16 456 488 
2008 121 299 5 25 606 495 
2009 122 641 6 36 735 846 
2010 124 834 7 49 873 838 
2011 127 099 8 64 1 016 792 

2012 128 529 9 81 1 156 761 

∑ 1 149 354 45 285 5 482 296 
Tab. 6: Vstupní údaje růstu automobilizace      [9] 

 

 

Stanovení koeficientů a,b 

 

a =  
 
 . (∑ y −  b . ∑ x ) = 

 
 . (1 149 354 − 3 760,04 .45) = 98 015,24  (3) 

 

b =  
 .∑  .    ∑  .  ∑

 .∑  (∑ )
  = 

 .     .    

 .   
 = 3 760,04   (4) 

 

Poznámka : hodnoty xi, yi viz Tab. 4 



19 

 

Stanovení degresního koeficientu pro rok 2039 

 

n = 2039 − 2003 = 36          (5) 

x =  n − 0,01n . n = 36 − 0,36 .36 = 23,04      (6) 

 

Stanovení prognózy pro rok 2039 

 

y = a + b . x = 98 015,24 + 3 760,04 . 23,04 = 184 646,47   (7) 

 

Výpočet přepočtového koeficientu 

 

K =  =  
 ,

 
= 1,44        (8) 

 

 Zdroj informací prezentace DOPRAVNÍ STAVBY (DSN) (PARKING),  

 Ing.Karel Zeman                 [21] 

 

 

3.2  Potřebný počet stání podle normy ČSN 73 6110 (Z1) 

 

 „Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potencionálních 

zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol  

a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově byla jejich potřeba 

uspokojena. Vypočtená potřeba parkovacích a odstavných stání u bytových staveb  

se upravuje pouze součinitelem stupně automobilizace, součinitel redukce počtu stání  

se u bytových staveb neuplatňuje. Celkový potřebný počet stání u staveb neobytného 

charakteru se určí součtem parkovacích a odstavných stání, odpovídající jednotlivým 

funkcím stavby. Pro každou funkci se potřebný počet stanoví jako součet dílčích hodnot 

vypočtených na základě všech jednotek ukazatelů, uvedených pro danou funkci stavby. 

Takto stanovený počet stání se upraví užitím součinitele stupně automobilizace  

ka a součinitelem redukce počtu stání kp“[14]. 
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Celkový počet stání dle ČSN 73 6110 (Z1) se určí podle vzorce 

 

N =  O  .  k + P  .  k  .  k          (8) 

 

Kde je:  N celkový počet stání pro posuzovanou oblast   

   O0 základní počet odstavných stání    

   P0 základní počet parkovacích stání 

   ka součinitel vlivu stupně automobilizace 

   kp součinitel redukce počtu stání 

 

Hodnoty:  O0   4525   (viz 3.2.1)  

   P0   342   (viz 3.2.2)   

   ka   0,968   (viz 3.2.3) 

   kp   0,25   (viz 3.2.4) 

  

N =  4525 . 0,84 + 342 . 0,84 . 0,25 = 4463 parkovacích stání    (8) 

 

Nový návrh 

 

nový počet parkovacích stání = N - stávající počet parkovacích stání = 4463 - 1503 = 

2960 parkovacích stání         (9) 

 

 

3.2.1 Základní počet odstavných stání O0 

  

druh stavby počet celková plocha 

obytný dům - činžovní 4513 do 100 m2 

obytný dům - rodinný 12 do 100 m2 
Tab. 7: Počet účelových jednotek       [3] 
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Tab. 8: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích

          stání                       [13][11]

  

 

počet odstavných stání obytný dům  - činžovní   4513 . 1  4513 

počet odstavných stání obytný dom - rodinný           12 . 1       12 

celkový počet odstavných stání       4525 

 

 

3.2.2 Základní počet parkovacích stání P0 

 

Školy 

 

druh stavby počet žáků 
Wichterlovo gymnázium 620 
Vítkovická střední a průmyslová škola, Gymnázium 261 
Jazykové gymnázium Pavla Trigida 600 
základní škola Ostrava - Poruba 225 
mateřská škola Ostrava - Poruba 105 
mateřská škola Boženy Němcové 60 

Tab. 9: Počet účelových jednotek              [1] [7] [8] [9] [10] 
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Tab. 10: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích

             stání                         [13][11]

  

 

počet parkovacích stání Wichterlovo gymnázium   620/10  62 

počet parkovacích stání Vítkovická střední a průmyslová škola 261/10  26 

počet parkovacích stání Jazykové gymnázium Pavla Tigrida  600/10  60 

počet parkovacích stání základní škola Ostrava - Poruba  225/5  45 

počet parkovacích stání mateřská škola Ostrava - Poruba  105/5  21 

počet parkovacích stání mateřská škola Boženy - Němcové    60/5  12 

celkový počet parkovacích stání  pro školy               226 

 

 

Stravování 

 

druh stavby celková plocha 
pivnice u Dudáka 225 m2 

pivnice Babylon 180 m2 
restaurace Barunka 120 m2 
restaurace Poseidon 72 m2 

Tab. 11: Počet účelových jednotek       [3] 

 

 

 

Tab. 12: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích

             stání                       [13][11]
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Tab. 13: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích

             stání                       [13][11]

  

 

počet parkovacích stání pivnice u Dudáka    225/15  15 

počet parkovacích stání pivnice Babylon    180/15  12 

restaurace Barunka       120/6  20 

restaurace Poseidon       72/6  12 

celkový počet parkovacích stání pro stravování      44 

 

Kulturní dům a letní kino 

 

 V současné době v rekonstrukci a neznámá jejich budoucí specifikace. 

 

 

Obchody 

 

druh stavby   počet celková plocha 
jednotlivá prodejna s prodejní plochou 50 m2 28 50 m2 
jednotlivá prodejna s prodejní plochou 100 m2 7 100 m2 
nákupní středisko s potravinami do 1000 m2 prodejní plochy 1 720 m2 

Tab. 14: Počet účelových jednotek       [3] 

 

 

 

Tab. 15: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích

             stání                       [13] [11] 
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počet parkovacích stání jednotlivá prodejna s parkovací plochou do 50 m2  

         28 . (50/50)  28 

počet parkovacích stání jednotlivá prodejna s parkovací plochou do 100 m2   

         7 . (100/50)    7 

počet parkovacích stání nákupní středisko s potravinami do 1000 m2 prodejní plochy 

         1 . (720/24)  24 

celkový počet parkovacích stání  pro obchody      66 

 

 

Administrativa 

 

druh stavby celková plocha 

banka UniCredit 150 
Tab. 16: Počet účelových jednotek       [3] 

 

 

 

Tab. 17: Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích

             stání                       [13][11] 

 

 

počet parkovacích stání banka UniCredit    150/15   6 

celkový počet parkovacích stání  pro administrativu      6 

 

Celkový počet parkovacích stání                342
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3.2.3 Součinitel vlivu stupně automobilizace ka 

 

 Dle informací z webových stránek města Ostrava [6] má stupeň automobilizace, k datu 

30. 6. 2012, hodnotu 2,60 a počet osobních vozidel na 1000 obyvatel hodnotu 384,62.  

 

Poznámka: Přesnější hodnoty( pro rok 2013) nejsou na stránkách uvedeny, protože se 

    stanovují vždy 6 měsíc v roce. 

 

 

Tab. 18: součinitel vlivu stupně automobilizace                         [13] 

 

 

Součinitel vlivu stupně automobilizace je po interpolaci tedy 0,968 

 

 

3.2.4 Součinitel redukce počtu stání kp 

 

 

 

Tab. 19 : Charakter území                                  [14] 
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Tab. 20: Součinitelé redukce počtu stání                          [14] 

 

 

Součinitel vlivu stupně automobilizace je tedy 0,25 

 

 

3.3  Vyhodnocení návrhu potřebného množství odstavných a parkovacích 

  stání 

 

 Při návrhu potřebného počtu parkovacích a odstavných stání podle provedeného 

průzkumu nám vyšla hodnota 1044 (viz 3.1), a při návrhu počtu parkovacích  

a odstavných stání podle normy hodnota 4463 (viz 3.2). Vzhledem k omezenému prostoru 

pro vybudování odstavných a parkovacích ploch, je znemožněn návrh podle normy  

ČSN EN 73 6110 (Z1) [13]. Nový počet parkovacích stání bude tedy navrhován podle 

provedeného průzkumu. 

 

 

4  Návrh nových parkovacích stání 

 

 Jako vhodnější byl vybrán návrh podle provedeného průzkumu, bude tedy navrhováno 

nových 1044 parkovacích stání. V řešené oblasti se však nachází rozsáhlá panelová 

zástavba a je tedy omezen prostor pro vybudování odstavných a parkovacích ploch  

v dodatečném počtu parkovacích stání. Proto bude situace řešena návrhem nových 

parkovacích a odstavných ploch o celkovém počtu 370 parkovacích stání na terénu a 

umístěním 3 automatických parkovacích systémů s kapacitou 684 parkovacích míst. 
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Celkový počet nových parkovacích stání tedy bude 1059 parkovacích stání a vyhoví tedy 

návrhu podle provedeného průzkumu. 

 

 

4.1  Návrh nových parkovacích ploch 

 

 

4.1.1 Návrh prostorového uspořádání  

 

 Parkovací stání sou navrženy s podélným, kolmým a šikmým řazením vozidel. 

Parkovací stání s podélným řazením je navržen podél jízdního pásu průběžné pozemní 

komunikace o celkovém počtu 36 nových parkovacích stání. Parkovací stání se šikmým 

řazením jsou navrženy podél jízdního pásu průběžné pozemní komunikace pod úhlem 

75°o celkovém počtu 16 nových parkovacích stání. Parkovací stání s kolmým řazením 

jsou navrženy podél pásu průběžné komunikace a na samostatné parkovací ploše  

o celkovém počtu 315 nových parkovacích stání. 

 

 

4.1.2 Návrhy rozměrů stání a rozměrů vozidel 

 

 Parkovací stání jsou navrhovány na základní rozměry osobního automobilu  

4,74 x 1,76 m podle TP 171 [18]. Parkovací stání s podélným řazením jsou navrženy,  

ve vnitřních komunikacích, se zajížděním na parkovací stání couváním. Díky nízké 

intenzitě dopravy ve vnitřních komunikacích je umožněno vozidlům zajíždět  

při parkování do protisměrného pruhu. Parkovací stání se šikmým řazením jsou navrženy  

ve vnitřních komunikacích, jak se zajížděním couváním, tak i se zajížděním vpřed.  

Z důvodu omezení manipulačního prostoru a využíváním komunikace pro zásobování, 

 jež by mohli parkující vozidla zdržet, není umožněno najíždění při parkování  

do protisměrného pruhu. Parkovací stání s kolmým řazením jsou navrženy ve vnitřních 

komunikacích s možností zajíždění couváním i vpřed. Díky nízké intenzitě dopravy  

ve vnitřních komunikacích je umožněno vozidlům zajíždět při parkování  

do protisměrného pruhu. Na ulici Hlavní třída je intenzita dopravy zvýšená, je tedy 

potřeba aby parkující vozidlo urychleně opustilo parkovací stání a nezdržovala 

vyjížděním ostatní provoz. Proto se zde navrhuje parkovací stání zajížděním couváním  
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a tedy vyjížděním vpřed. Délky krajních stání u podélného řazení jsou rozšířeny  

o 1,00m, délky krajních stání u šikmého a kolmého stání jsou rozšířeny  

o 0,25m. Popřípadě umístěno parkovací stání vyhrazené pro vozidla přepravující těžce 

pohybově postižené. 

 

 

Rozměry parkovacích stání  

 

podélné řazení  vnitřní komunikace  šířka 2,00m délka 5,75m 

     

šikmé řazení  vnitřní komunikace  šířka 2,90m délka 4,80m 

        úhel 75° 

 

kolmé řazení  vnitřní komunikace   šířka 2,50m  délka 4,50m 

    Hlavní třída   šířka 2,80m délka 4,50m 

 

 Zdroj informací norma ČSN 73 6056               [15] 

 

 

4.1.3 Parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osobu těžce  

  pohybově postiženou 

 

 „Vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

musí mít šířku nejméně 3,5m, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně  

1,2 m. Délka parkovacího stání s podélným řazením pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené se navrhuje nejméně 7,0 m ( nájezd invalidního vozíku zezadu  

do zaparkovaného vozidla). Od vyhrazených parkovacích stání se navrhuje přímý 

bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce. Vyhrazená parkovací stání se navrhují 

co nejblíže k cíli cesty (vstup do budov apod.). U změn dokončených staveb a změn 

užívání staveb je možné ze závažných stavebně technických nebo územně technických 

důvodů tato vyhrazená parkovací stání navrhnout s delší docházkovou vzdáleností,  

popřípadě i na jiném parkovišti“ [15]. 

Na všech parkovacích plochách se navrhuje počet parkovacích stání vyhrazených pro 

vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou podle vyhlášky  
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389/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb[16] (viz Tab. 19). U návrhu byl zohledněn stávající počet parkovacích stání 

vyhrazených pro automobily přepravující osobu těžce pohybově postiženou. 

 

ulice část počet nových parkovacích stání z toho vyhrazená 

Hlavní třída celá 65 3 
Komenského severní 16 2 
Komenského střed 3 1 

Čs. Exilu severní 30 3 
Čs. Exilu střed 26 2 

Matějě Kopeckého západní 93 12 
Matěje Kopeckého střed 26 2 
Matěje Kopeckého východní 61 4 
Gustava Klimenta střed 38 6 

Gustava Klimenta jižní 10 1 
Tab. 21: Počet parkovacích stání pro vozidla přepravující osobu těžce tělesně  

           postiženou 

 

 

Celkový počet parkovacích stání vyhrazených pro vozidla přepravující osobu těžce 

pohybově postiženou             36 

 

 

4.1.4 Řešení statické dopravy 

 

ulice Hlavní třída (celá část) 

 

 Ulice Hlavní třída vede po celé délce řešené oblasti a vymezuje tak celou severní část. 

Je řešena jako komunikace se 4 jízdními pruhy, jehož jízdní pásy od sebe odděluje zelený 

pás řešený jako park, jehož součástí je společný pás pro chodce a cyklisty. Součást řešení 

je pouze jízdní pás vedoucí ve směru od stykové křižovatky s ulicí 17. listopadu k okružní 

křižovatce s ulicí Porubská, neboť ke 2 jízdnímu pásu se váže bytová zástavba  

ve 2 stavebním obvodu. Jízdní pás je proveden v šířce 6,50 m a tedy šířka jízdních pruhů 

je 3,25 m, celková délka je přibližně 660 m. Je zde situována většina služeb občanské 

vybavenosti nabízených řešenou oblastí. Parkovací plochy s podélným řazením jsou  

zde řešena v parkovacím zálivu podélně s pozemní komunikací, v počtu 55 parkovacích 
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stání. Parkovací plochy s kolmým řazením jsou řešena na středním zeleném pásu,  

a to v počtu 13 kolmých parkovacích stání. K ulici Hlavní třída je připojeno Alšovo 

náměstí, na němž je umístěno 45 parkovacích stání s kolmým řazením. Nový návrh 

přidává parkovací pás s kolmým řazením na střední zelený pás, a to v počtu  

65 parkovacích stání. Vše je řešeno jako parkování pro zákazníky některé z nabízených 

služeb, a nepočítá se s odstavnými stáními pro rezidenty.  

 

ulice Komenského (severní část) 

 

 Severní část ulice Komenského vede průběžně s Hlavní třídou. Komunikace je přímo 

ve styku s bytovou zástavbou a není zajištěn bezpečný a plynulý pohyb pro chodce. Jízdní 

pás je proveden v šířce 6,0 m, a tedy šířka  jízdních pruhů je 3,0 m, celková délka  

je přibližně 160 m. Parkování je řešeno jako parkovací plocha s podélným řazením podél 

jízdního pruhu, o celkovém počtu 12 parkovacích stání. Parkovací plocha s kolmým 

řazením v parkovacím pásu, o celkovém počtu 4 parkovacích stání. V obratišti pro lehká 

užitková vozidla, jež není v současné době využíváno k potřebě zásobování,  

jsou navrženy parkovací plochy s šikmým a kolmým řazením, o celkovém počtu  

7 parkovacích stání. V případě odstavení vozidel v parkovací ploše s podélným řazením 

podél jízdního pruhu, není zajištěno vzájemné vyhnutí vozidel a provoz na komunikaci 

tak nevyhovuje zákonu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích [17]. 

Proto je navrženo rozšíření komunikace. Nový návrh šířky jízdního pásu je 6,50 m,  

a tedy šířka jízdního pruhu je 3,25m. Vzájemné vyhnutí vozidel zajišťuje odsunutí celé 

parkovací plochy, o celkovém počtu 16 parkovacích stání, do parkovacího pásu v zálivu 

šikmo k pozemní komunikaci. Po celé délce komunikace je navržena komunikace pro 

chodce a tím je zajištěn jejich bezpečný a plynulý pohyb. Díky navýšení počtu 

parkovacích stání, je zajištěna potřeba odstavování a to umožňuje odstranění parkovacích 

ploch z obratiště. Tím je zajištěna možnost budoucího případného využívání  

k zásobování. Všechny parkovací plochy jsou určeny na odstavování pro rezidenty.  

 

ulice Komenského (střední část) 

  

 Střední část je situována v okolí stykové křižovatky s ulicí Matěje Kopeckého.  

Je řešena jako obousměrná komunikace se šířkou jízdního pásu 6,00m a součástí  

je parkovací pás v zálivu se šikmým řazením o celkovém počtu 14 parkovacích stání. 
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Navrhuje se parkovací pás v zálivu s kolmým řazením o celkovém počtu 3 nových 

parkovacích stání. Celá situace je součástí návrhu okolí parkovacího domu (viz 4.2.1). 

Všechny parkovací plochy jsou určeny na odstavování pro rezidenty.  

 

ulice Čs. Exilu (severní část) 

 

 Severní část ulice Čs. Exilu je situována průběžně s ulicí Hlavní třída. Je zde umístěno 

samostatné parkoviště, s celkovým počtem 14 parkovacích stání se šikmým řazením  

a 18 parkovacích stání s kolmým řazením. Komunikace uvnitř parkoviště má šířku 

jízdního pásu 4,00 m. Je navrženo nové parkoviště o 62 parkovacích stání s kolmým 

řazením. Komunikace uvnitř parkoviště je vedena jako jednosměrná o šířce jízdního pásu 

4,75 m a umožňuje tedy plynulé zajíždění na parkovací stání couváním. Odjez je zajištěn 

napojením na obousměrnou komunikace o šířce jízdního pásu 7,00 m a délce 24,00 m 

která se napojuje průsečnou křižovatkou na ulici Čs. Exilu. Všechny parkovací plochy 

jsou určeny na odstavování pro rezidenty.  

 

ulice Čs. Exilu (střední část) 

 

 Střední část ulice Čs. Exilu je vedena od průsečné křižovatky s komunikací  

náměstí Vítězslava Nováka po stykovou křižovatku s ulicí Matěje Kopeckého. Jízdní pás 

je proveden v šířce 4,0 m, a tedy šířka jízdních pruhů je 2,0 m, celková délka je přibližně 

90 m. Hlavní změnou je rozšíření na novou šířku jízdního pásu 6,0 m a návrh nových 

směrových oblouků, to vše v souladu s normou ČSN EN 73 6110 [14], a to z důvodu 

nevyhovujícímu příčnému uspořádání a špatné možnosti zajíždění do prostoru nově 

navržených parkovacích ploch. Komunikace je nově navržena jako obousměrná se šířkou 

jízdního pruhu 3,0m. Navrhuje se parkovací pás v zálivu s kolmým řazením o celkovém 

počtu 26 nových parkovacích stání. Všechny parkovací plochy jsou určeny  

na odstavování pro rezidenty.  

 

ulice Matěje Kopeckého (západní část) 

 

 Je vedena od stykové křižovatky s ulicí 17. listopadu po odsazenou křižovatku s ulicí 

Komenského. Jízdní pás je proveden v šířce 7,50 m, a tedy šířka jízdních pruhů  

je 3,75 m, celková délka je přibližně 210 m. Parkování je řešeno jako parkovací plocha  
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s podélným řazením podél jízdního pruhu, o celkovém počtu 27 parkovacích stání. 

Navrhují se parkovací pásy v zálivu s kolmým řazením o celkovém počtu 93 nových 

parkovacích stání, a to v obou směrech jízdního pásu. Všechny parkovací plochy  

jsou určeny na odstavování pro rezidenty.  

 

ulice Matěje Kopeckého (střední část) 

 

 Je vedena od odsazené křižovatky s ulicí Komenského po odsazenou křižovatku s ulicí 

Čs. Exilu. Jízdní pás je proveden v šířce 6,00 m, a tedy šířka jízdních pruhů  

je 3,00 m, celková délka je přibližně 260 m. Parkování je řešeno 2 parkovacími pásy  

s kolmým řazením o celkovém počtu 62 parkovacích stání. Je připojeno parkoviště  

s celkovým počtem 80 parkovacích stání s kolmým řazením. Jsou navrženy nové 

parkovací plochy s podélným řazením v parkovacím zálivu o celkovém počtu 26 nových 

parkovacích stání. Všechny parkovací plochy jsou určeny na odstavování pro rezidenty.  

 

ulice Matěje Kopeckého (východní část) 

 

 Je vedena od odsazené křižovatky s ulicí Čs. Exilu po průsečnou křižovatku s ulicí 

Urxova. Jízdní pás je proveden v šířce 8,00 m, a tedy šířka jízdních pruhů  

je 4,00 m, celková délka je přibližně 180 m. Parkování je řešeno jako parkovací plocha  

s podélným řazením podél jízdního pruhu, o celkovém počtu 19 parkovacích stání  

a parkovací pás o délce 28m v zálivu s kolmým řazením o celkovém počtu  

21 parkovacích stání po obou směrech jízdního pásu. Navrhují se parkovací pásy v zálivu  

s kolmým řazením o celkovém počtu 60 nových parkovacích stání, a to v obou směrech 

jízdního pásu. V severní části jsou navrženy nové parkovací pásy v zálivu s kolmým 

řazením o celkovém počtu 1 nového parkovacího stání, a to hlavně z důvodu lepší 

dostupnosti pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené. Všechny parkovací 

plochy jsou určeny na odstavování pro rezidenty.  

 

ulice Gustava Klimenta (střední část) 

  

 Je vedena od stykové křižovatky s ulicí Budovatelská po vidlicovou křižovatku s ulicí 

Urxova. Jízdní pás je proveden v šířce 4,00 m. Komunikace je veden jako jednosměrná  

ve směru od křižovatky stykové po křižovatku vidlicovou, o celkové délce přibližně  
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240 m. Na ní jsou napojeny komunikace zajišťující dostupnost k bytové zástavbě.  

Na těchto komunikacích jsou umístěny parkovací pásy s kolmým řazením o celkovém 

počtu 33 parkovacích stání. Dále parkovací plocha v parkovacím zálivu s podélným 

řazením o celkovém počtu 8 parkovacích stání. Nové parkovací pásy se navrhují  

na komunikacích zajištující dostupnost v bytové zástavbě a to v parkovacím zálivu  

s kolmým řazením o celkovém počtu 38 nových parkovacích stání. Celá část bude 

společně s ulicí Urxova řešena jako obytná zóna, na níž je umožněno užívání komunikace 

chodci v celé její šířce. Všechny parkovací plochy jsou určeny na odstavování  

pro rezidenty.  

 

ulice Gustava Klimenta (jižní část) 

 

 Je vedena od stykové křižovatky s ulicí nábřeží Svazu protifašistických bojovníků  

po stykovou křižovatku s ulicí Budovatelská. Jízdní pás je proveden v šířce 6,00 m,  

a tedy šířka jízdních pruhů je 3,00 m, celková délka je přibližně 90 m. Je navrženo nová 

parkovací plocha v parkovacím zálivu s podélným řazením o celkovém počtu 10 nových 

parkovacích stání. Všechny parkovací plochy jsou určeny na odstavování pro rezidenty.  

 

  

ulice část 
počet nových 

parkovacích stání nahrazuje 
z toho 

vyhrazená 
podélné šikmé kolmé 

Hlavní třída celá 0 0 65 nové 3 
Komenského severní 0 16 0 pod., kolmé 2 
Komenského střední 3 0 0 šikmé 1 

Čs. Exilu severní 0 0 30 šikmé, kolmé 3 
Čs. Exilu střední 0 0 26 nové 2 

Matěje Kopeckého západní 0 0 93 podélné 12 
Matěje Kopeckého střední 26 0 0 nové 2 
Matěje Kopeckého východní 0 0 61 pod., kolm. 4 
Gustava Klimenta střední 0 0 38 kolmé 6 

Gustava Klimenta jižní 10 0 0 nové 1 
Tab. 22: Počet a umístění nových parkovacích stání 
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4.1.4 Návrh komunikací pro chodce 

 

 Komunikace pro chodce je navržena tak aby splňovala podmínky bezpečného  

a plynulého pohybu. To je zajištěno umístěním komunikací pro pěší ke všem nově 

navrženým parkovacím stání a snahou dodržením stávajícího stavu, v němž je rozmístění 

vyhodnoceno jako vyhovující. Ulice Gustava Klimenta a na něj připojené obslužné 

komunikace jsou vedeny jako obytná zóna, na níž je umožněn užívání komunikace chodci 

v celé její šířce. 

 

 Zdroj informací technické podmínky TP 103              [19] 

 

 

4.1.5 Kontejnerové plochy 

 

 Dostupnost ke kontejnerové ploše je umožněna přes snížený obrubník a množství  

je přiměřené množství kontejnerů ve stávajícím stavu.  

 

 

4.2  Parkování pomocí automatických parkovacích systémů 

 

 V řešené oblasti se nachází rozsáhlá panelová zástavba a je tedy omezen prostor  

pro vybudování odstavných a parkovacích ploch v dodatečném počtu parkovacích stání. 

Proto bude situace řešena návrhem 3 parkovacích domů s automatickým parkovacím 

systémem, vystavěné ve výhledovém období 20 let a zajistí se tím tedy potřeba 

parkovacích stání při prognóze růstu automobilizace k roku 2039. Výhodou systému  

je oproti manuálnímu parkování v parkovacím domě nebo na terénu bezpečnost.  

A to bezpečnost při provádění parkování nebo zabezpečení vozidla po dobu, ve které není 

užíváno vlastníkem. Další výhodou je čas, který řidič ušetří tím, že nemusí hledat volná 

místa na parkovišti. Největší kladem jsou však výborné možnosti přizpůsobení 

individuálním požadavkům projektu a následování myšlenky tzv. “zeleného parkování“. 

Součástí řešení je situační umístění parkovacích domů a jejich okolí, tedy obslužné 

komunikace zajišťující řazení, nájezd a výjezd vozidel. 
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4.2.1 Automatické parkovací systémy -  ulice Komenského 

 

 Ve střední části ulice Komenského jsou situovány 2 parkovací domy automatického 

parkovacího systému MULTIPARKER 760 firmy WÖHR [20]. Systém je navržen  

tak, aby byl bezpečný pro uživatele i vozidla a zajišťoval rychlý přístup díly vynechání 

manipulace s prázdnými paletami. Předpokládaná realizace ve výhledovém období 10 let. 

 

Konstrukční řešení jednoho MULTIPARKER 760 

  

 Předávací prostor je navržen jako točna, jež dále slouží jako paleta, která pomocí 

automatických horizontálních vertikálních zakladačů přemístí vozidlo na volné parkovací 

stání (viz Obr.5). Je zde navržen prostor sloužící k údržbě automatického systému. 

Parkovací stání jsou ve dvou pruzích kolmého řazení, v počtu 23 parkovacích stání, tedy 

celkovém počtu 46 parkovacích stání na jedno patro. Parkovací stání je řešeno v šířce 

2,20 m. Manipulační prostor pro zakladač má šířku 5,10 m a délku 57,75 m. Celý objekt 

je navržen v 6 podlažní šachtové verzi regálu (viz Obr.6) , a to aby co nejméně narušil  

ráz historického jádra Ostrava - Poruba v níž se řešená oblast nachází. Celkový počet 

parkovacích stání je 276. Obsluhování systému po uzavření všech dveří pracuje zcela 

automaticky. Konstrukce je dodatečně odizolována proti šíření zvuku. Rozměry 

předávacího prostoru jsou 6,55m x 6,60 m a celkové rozměry objektu 18 m x 57,75 m.  

Po emailové komunikaci s marketingovým oddělením firmy WÖHR, byla zjištěna cena 

výstavby celé konstrukce, a to v cenové hladině 27 000 Euro za jedno navrhnuté místo. 

Tyto specifikace platí pro oba parkovací domy situované na zelené ploše u ulice 

Komenského a to hned vedle sebe ve vzdálenosti 4,00 m. Příjezd ke předávacím 

prostorům je zajištěn dvou pruhovou jednosměrnou obslužnou komunikací o celkové 

šířce 6,50 m. Je zde zajištěn dostatečný prostor pro řazení vozidel, čekajících  

na obsloužení u jednoho ze dvou předávacích prostorů. Obslužná komunikace se napojuje 

stykovou křižovatkou na ulici Komenského a zajišťuje tak snadný a bezpečný příjezd  

a odjezd k objektu. 
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Obr. 6: Ukázka předávacího prostoru a zakladače vozidel, pdf produktu   

         MULTIPARKER 760                          [20] 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Příčný řez, pdf produktu MULTIPARKER 750                      [20] 
 

 

4.2.2 Automatické parkovací systémy -  ulice Gustava Klimenta 

  

 V severní části ulice Gustava Klimenta je situován jeden parkovací dům 

automatického parkovacího systému MULTIPARKER 750 firmy WÖHR [20]. Systém  

je navržen tak, aby byl bezpečný pro uživatele i vozidla a zajišťoval rychlý přístup díly 

vynechání manipulace s prázdnými paletami. Předpokládaná realizace ve výhledovém 

období 20 let. 
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Konstrukční řešení jednoho MULTIPARKER 750 

  

 Předávací prostor je řešen tradičně, kdy řidič zastaví na předem určeném místě  

a opouští vozidlo. To je poté umístěno na posuvnou paletu a pomocí automatických 

horizontálních a vertikálních zakladačů je přemístěno na volné parkovací stání (viz 

Obr.7). Je zde navržen prostor sloužící k údržbě automatického systému. Parkovací stání 

jsou ve dvou pruzích kolmého řazení, v počtu 10 parkovacích stání, tedy celkovém počtu  

20 parkovacích stání na jedno patro. Parkovací stání je řešeno v šířce  

2,20 m. Manipulační prostor pro zakladač má šířku 5,10 m a délku 24,55 m. Celý objekt 

je navržen v 7 podlažní šachtové verzi regálu (viz Obr.8) , a to aby co nejméně narušil ráz 

historického jádra Ostrava Poruba v níž se řešená oblast nachází. Celkový počet 

parkovacích stání je 140. Obsluhování systému po uzavření všech dveří pracuje zcela 

automaticky. Konstrukce je dodatečně odizolována proti šíření zvuku. Rozměry 

předávacího prostoru jsou 6,55m x 6,60 m a celkové rozměry objektu  

18 m x 28,95 m. Po emailové komunikaci s marketingovým oddělením firmy WÖHR, 

byla zjištěna cena výstavby celé konstrukce, a to v cenové hladině 27 000 Euro za jedno 

navrhnuté místo. Příjezd k předávacím prostorům je zajištěn obslužnou komunikací  

o celkové šířce 3,50 m. Je zde zajištěn dostatečný prostor pro řazení vozidel, čekajících 

 na obsloužení u jednoho ze dvou předávacích prostorů. Na obslužnou komunikace 

najíždíme stykovou křižovatkou s ulicí Gustava Klimenta a po odbavení v předávacím 

prostoru ji opouštíme severněji stykovou křižovatkou s ulicí Gustava Klimenta. 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Ukázka předávacího prostoru a zakladače vozidel, pdf produktu   

         MULTIPARKER 750                          [20] 
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Obr. 9: Příčný řez, pdf produktu MULTIPARKER 750                       [20] 
 

 

 Zdroj informací webové stránky firmy WÖHR              [20] 

 

4.2.1 Orientační cena automatických parkovacích systémů 

 

MULTIPARKER 760 ( cena jednoho parkovacího domu) 

 

Cena za jedno stání bez DPH      27 000 Euro  

Počet stání        276 

Orientační cena        7 452 000 Euro 

Přepočet na Kč ( při aktuálním kurzu 1 Euro = 27,445 Kč)  204 631 920 Kč 

 

MULTIPARKER 750 

 

Cena za jedno stání bez DPH      33 000 Euro  

Počet stání        140 

Orientační cena        4 620 000 Euro 

Přepočet na Kč ( při aktuálním kurzu 1 Euro = 27,445 Kč)  128  865 200 Kč 

 

Celková orientační cena za automatické parkovací systémy je  

2 . 204 631 920 + 128 865 200 = 538 129 040 Kč bez DPH. 

  

 Kurz k datu 24.4.2014 a zdroj z webové stránky České národní banky           [12] 
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5   Závěr  

 

 Cílem bakalářské práce bylo zmapování současného stavu parkovacích a odstavných 

stání v lokalitách 1. stavebního obvodu v Ostravě - Porubě a navržení nových 

parkovacích a odstavných stání pro výhledové období, dle platných předpisů a norem. 

Výpočet potřebného počtu stání probíhal dvěma metodami a to výpočtem podle 

provedeného průzkumu a výpočtem podle státní normy. Po zhodnocení byl vybrán návrh 

nového, potřebného počtu stání podle provedeného průzkumu s růstem automobilizace 

pro výhledové období 25 let. Je navržena výstavba nových parkovacích ploch na terénu, o 

celkovém počtu 367 parkovacích stání a to ve výhledovém období 5 let. V dalších dvou 

desetiletí je navrhnuta výstavba parkovacích domů s automatickým parkovacím 

systémem. V prvním desetiletí dva parkovací domy MULTIPARKER 760 v ulici 

Komenského o celkovém počtu 552 míst a ve druhém jeden parkovací dům 

MULTIPARKER 750 v ulici Gustava Klimenta o celkovém počtu 140 míst. Celkově tedy 

v řešené oblasti přibude 1059 nových parkovacích stání. Tento počet vyhoví požadavkům 

na parkování a řidiči tak již nebudou muset parkovat svá vozidla na komunikacích, nebo 

mimo parkovací plochy, a dojede tak, ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

Bakalářská práce byla vypracována formou studie a neobsahuje konkrétní konstrukční 

řešení 
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 7  Detail E       1:200 

 8  Detail F       1:200 

 9  Detail G       1:200 

 10  Detail H       1:200 

 11  Detail I       1:200 

 12  Detail J       1:200 

 13  Detail K       1:200 

 14   Detail L       1:200 

 15  Detail M       1:200 

 16  Detail N       1:200 

 17  Detail O       1:200 

 18  Detail P       1:200 

 19  Detail  Q       1:200 

 20  Nájezd do parkovacího domu v ulici Komenského 

   vlečné křivky       1:200 

 21  Nájezd do parkovacího domu v ulici Gustava Klimenta 

   vlečné křivky       1:200 
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Seznam příloh : 

 

Příloha č.1 Fotodokumentace 

Příloha č.2 Polní formuláře pro zápis RZ (SPZ) 
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Příloha č.1 Fotodokumentace 

 

 

Obr. 10 : Ulice Komenského 
 

 
Obr. 11 : Ulice Gustava Klimenta 
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Obr. 12 : Ulice Gustava Klimenta 
 

 
Obr. 13 : Ulice Gustava Klimenta 
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Obr. 14 : Ulice Čs. exilu 
 
 

 
Obr. 15 : Ulice Hlavní třída 
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Příloha č.2 Polní formuláře pro zápis RZ (SPZ) 

  
 Vypracováno na celkem 75 listech. Pro ukázku uvedeny 3. 
 

 
Obr.16: Polní formulář 1 
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Obr.17: Polní formulář 2 
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Obr.18: Polní formulář 3 

              


