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ANOTACE   

Tato diplomová práce se zabývá parkováním na parkovišti Fakulty stavební VŠB-TUO 

a možnosti jeho následného rozšíření. 

 Úkolem této práce je posoudit aktuální a výhledovou potřebu parkování pomocí 

dopravně inženýrských průzkumů a výpočtu, také navržení umístění a dispozičního řešení 

možných dalších parkovacích míst včetně přístupových komunikací. 

 V první části jsem představil umístění parkoviště, charakteristiku města a přiblížil jsem 

provozní řád parkoviště platný od 15.4. 2013. 

Dále jsem vyhodnocoval současnou kapacitu parkoviště dotazníkem, výpočtem dle 

ČSN 73 6110 a průzkumem statické dopravy. 

V poslední části práce jsem se zabýval návrhem nových parkovacích míst a průjezdnost 

jsem ověřil programem AutoTURN 8. 

 

Klíčová slova: parkoviště, FAST, průzkum statické dopravy, rozhled, ParkCAD  

 

ANNOTATION 

This thesis deals with parking in the car park of the Faculty of Civil Engineering, VSB-

TUO and the possibility of subsequent extension. 

The goal of this thesis is to assess the current and prospective needs parking using traffic 

engineering surveys and calculations also proposed location and layout of possible additional 

parking spaces, including access roads. 

In the first part I introduced parking location, characteristics of the city and I approached 

Operating Procedure parking valid from 15.4. 2013. 

I also evaluated the current capacity of parking questionnaire calculation according to 

CSN 73 6110 and the survey of static traffic. 

In the last part, I consider the proposals of new parking spaces and passability I verified 

program AutoTURN 8. 

 

Keywords: parking, FAST, survey static traffic, outlook, ParkCAD 
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1 ÚVOD  

1.1   CHARAKTERISTIKA MĚSTA  

 

Statutární město Ostrava je největším městem Moravskoslezského kraje. Své jméno 

získalo podle řeky Ostravice. Rozloha je kolem 214 km2. Jedná se o třetí největší město v České 

republice. Nachází se na pomezí Slezska a Moravy na soutoku řek Ostravice, Lučiny, Odry a 

Opavy. Je to velmi výhodné strategické místo, vzdušnou vzdáleností jen 10 km od polských 

hranic a 50 km od slovenských hranic. Město tvoří 23 městských obvodů ve kterých žije 

přibližně 300 tis. obyvatel. Část města pokrývají lesy, parky a zeleň mezi sídlišti. Na jednoho 

obyvatele města připadá 32 m
2 

zeleně. Město se rozkládá v celé své kráse na 21 427 ha a 

průměrná nadmořská výška je 227 m. n. m. Co se týká průměrné roční teploty 8,6 °C, řadíme 

ji k průměrnému až teplému klimatu. Pro Ostravu je specifická většina průmyslu a obchodu a 

velmi hustá zástavba. Hustota osídlení je kolem 1425 obyvatel na km
2
. [1] [2] 

 

 

Obrázek č. 1 : Umístění města v Moravskoslezském kraji [3] 
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1.2   CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉHO OBVODU - PORUBA  

 

Městský obvod Ostrava - Poruba se rozkládá v severozápadní části Ostravy. Jedná se o 

druhý nejlidnatější obvod se téměř 70 tisíci obyvatel. Název Poruba souvisí s kácením, tedy 

rubáním stromů a vznikem tzv. porubů. Poruba byla velmi malou zemědělskou obcí až do konce 

2. světové války. Poté se Poruba stala moderním urbanistickým celkem. Skládá se ze dvou 

katastrálních území Poruba a Poruba-sever. Za centrum Poruby se považuje Hlavní třída, která 

je 1,6 km dlouhá a je vystavěna v architektonickém stylu sorely. Velkou výhodou a hodnotou 

Poruby je její zasazení do krajiny. Protéká jim také říčka Porubka, která patří mezi významnější 

menší toky. Kolem ní můžeme vidět nivy a rašeliniště. Poruba se také vyznačuje tím, že nemá 

žádný velký průmysl, proto má také nejméně znečištěné ovzduší. Také zde můžeme najít velké 

zelené plochy a zóny pro odpočinek, které nám vytvoří poklidnou atmosféru obvodu a je zde 

nejkvalitnější životní prostředí v lokalitám Ostravy. 

 

Městský obvod Poruba také disponuje velmi kvalitním a širokým zázemím pro sport i 

kulturní aktivity. Můžeme zde nalézt hustou síť zdravotnických a vzdělávacích zařízení. Mezi 

nejznámější patří kromě některých středních škol i vysoké školství, které je zastoupeno 

Vysokou školou báňskou. [4] 

 

 

Obrázek č. 2 : Poloha městského obvodu Poruba  [5] 
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1.3   CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Území je ohraničené ulicemi Průběžná (ze severu a západu), Otakara Jeremiáše (z jihu) 

a Ludvíka Podéště (z východu). Jedná se o areál provozního parkoviště a samotné budovy 

Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na ulici Ludvíka Podéště 

1875/17. 

 

Obrázek č. 3 : Poloha území FAST  [5] 

 

Toto území je velmi dobře obsluhováno autobusovou městskou hromadnou dopravou 

linek 40, 43, 47, 48, 49 a 65 po ulici Průběžná. Obsluha je prováděna na zastávkách MHD 

Opavská a Ludvíka Podéště. V blízkosti území je také supermarket Albert a hypermarket 

Globus. Co se týka silnic, velmi blízko se nachází silnice I. třídy č. 11 (I/11). Jedná se o velmi 

vytíženou silnici, která spojuje města jako Hradec Králové, Šumperk, Opava, Ostrava a 

pokračuje na Slovensko. Je to druhá nejdelší silnice I. třídy. 
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1.4   CHARAKTERISTIKA PARKOVIŠTĚ FAST 

 

Jedná se o parkoviště, které slouží zaměstnancům a studentům Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava nebo také jiným oprávněným osobám. Vjezd a výjezd je zajištěn 

z ulice Průběžná a je povolen jen osobám, které mají vydanou a aktivovanou kartu pro ovládání 

posuvné brány a závor. Pro ostatní osoby (návštěvníky fakulty, hosty a nebo dodavatelské firmy 

a zásobování) je umožněn vjezd a výjezd po zazvonění na vrátného. Vrátný je samozřejmě 

oprávněn požadovat jméno, účel návštěvy a jméno navštíveného zaměstnance VŠB-TUO. 

Všechny osoby, které parkují na parkovišti FAST, jsou povinny dodržovat platné právní 

předpisy a provozní řád parkoviště.  – viz. [6] 

 

Parkování je povoleno výhradně jen na místech vyhrazených k parkování a je vymezena 

informativními dopravními značkami IP25a, IP25b a IP11a – viz. obrázek č. 4, 5 a 6 

 

                             
Obrázek č. 4, 5 a 6 : Informativní dopravní značky IP25a, IP25b a IP11a  [6] 

 

Parkování na parkovišti FAST je zdarma. Není to parkoviště, které by bylo hlídané a 

VŠB–TUO neodpovídá za případné škody, které by byly způsobeny odcizením vozidla nebo 

jeho části, případně jeho příslušenství a věcí odložených ve vozidle.  

 

Provozní doba parkoviště je v pracovní dny od 6.00 hod. do 21.00 hod., v sobotu a neděli 

od 8.00 hod. do 15.00 hod. Mimo tuto provozní dobu je nutno nahlásit na vrátnici. Osoby, které 

užívají parkoviště, nejsou tedy oprávněny užívat parkoviště mimo uvedenou dobu bez 

předchozího nahlášení. V případě nějaké větší akce např. konference nebo vědecká rada musí 

být nahlášena tato skutečnost na vrátnici a bude zajištěn potřebný počet parkovacích míst. 



5 

Budou tedy rezervovány pro tuto akci a nebudou přístupné k parkování ostatním uživatelů m 

parkoviště. 

 

Kapacita parkoviště je 149 míst a je rozdělena do osmi oddílů, které jsou označeny 

písmeny A – H. Samozřejmě pro invalidní občany jsou vyhrazeny parkovací místa (pro ně 

navržené) v oddíle A je to 5 míst a před hlavní vrátnicí v pavilonu H jsou to 2 místa. Dále v 

oddíle A je vyhrazeno 8 míst pro majitele nemovitostí dle uzavřených smluv. Jedno místo je 

rezervováno pro konkrétního majitele RZ taktéž před hlavní vrátnicí v pavilonu H. Ostatní 

uživatelé parkoviště nemohou (nejsou oprávněni) umístit své vozidla na těchto vyhrazených 

místech a to ani dočasně. Dále v oddílu D byly zrušeny 2 parkovací místa z důvodu nájezdu k 

zásobovací rampě a jsou vymezena zákazovou značkou B28 (viz. obrázek č. 7). Také zde platí, 

že ostatní uživatelé parkoviště nemohou (nejsou oprávněni) umístit své vozidla na těchto 

vyhrazených místech a to ani dočasně. – viz. obrázek č. 9 (schéma) na další straně 

 

             

                    Obrázek č. 7 : Zákazové dopravní značky B29 a B28  [6] 

 

 

                                   

 Obrázek č. 8 : Informativní dopravní značky IP12 [6] 
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Obrázek č. 9 : schéma parkoviště a rozmístění jednotlivých značek a omezení [6] 
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2 SOUČASNÝ STAV 

 

2.1   VYHODNOCENÍ SOUČASNÉ KAPACITY  

 

Jak jsem již psal v kapitole 1.4 – Charakteristika parkoviště FAST je kapacita parkoviště 

149 míst, které jsou rozděleny do osmi oddílů. Myslím si, že kapacita je velmi poddimenzována, 

jelikož parkoviště je stále plné a není kde zaparkovat. Hodně řidičů nechává své vozidlo na 

vedlejších komunikacích vedle parkoviště FAST a nebo přímo v nedalekém sídlišti. Někteří 

nemají problém se postavit i do části parkoviště, kde jsou umístěny zakázové značky B28 a 

B29. – viz. obrázek č. 9 . Abych tuto skutečnost mohl dokázat, vytvořil jsem dotazník, který 

rozešlu všem studentům Fakulty stavební přes školní poštu – posta.vsb.cz . 

 

2.2   DOTAZNÍK 

 

Dotazník jsem vytvořil na stránkách Google jako formulář pro dotazník. (viz. 

docs.google.com). Jedná se o velmi dobře promyšlené online aplikace a přesné posloužily 

mému účelu této diplomové práce. Odkaz na tento dotazník – viz. [7]. V dotazníku jsem použil 

tyto otázky.  
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2.3   VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

 

Dotazník jsem rozeslal všem studentům 6.10. 2013 pomocí hromadného školního mailu 

a ukončil jsem jej 23.10. 2013. Dotazník tedy visel na internetu 18 dní. Nejvíce odpovědí         

(asi 75 %) dorazilo v prvních dvou dnech. Celkově jsem vyhodnocoval 312 odpovědí od 

respondentů z fakulty stavební. Velmi mně překvapilo, že mi přišlo tolik odpovědí. Potom jsem 

si ale zjistil počet studentů, kteří studují na Fakultě stavební a už jsem nebyl tak překvapen. 

Z celkového počtu studentů (asi 2500) mi odpovědělo tedy jen 13 % respondentů, což není 

moc. Otevřené odpovědi byly velmi různorodé a jejich plné znění uvedu v přílohách (na konci 

této práce). 

 

První dvě otázky byly velmi obecné a týkaly se pohlaví respondentů a typu studijního 

oboru, který studují. Z dotazníku tedy vyplynulo, že 60 % respondentů byli muži a 40 % ženy. 

Nejvíce odpovědi jsem dostal od studentů z bakalářského studia asi 64 %, z magisterského 

studia asi 27 % a doktorandů asi 9 %. – viz. obrázek č. 10 a 11 
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Obrázek č. 10 a 11 : Grafické znázornění prvních dvou odpovědí respondentů 

 

Další otázkou jsem se dotazoval kolikrát v týdnu využíváte parkoviště. Možnosti byly 

„nevyužívám“ a nebo „1x – 5x týdně“. Celkově ze všech respondentů 20% odpovědělo, že 

parkoviště nevyužívá. Nejvíce tedy bylo 1x týdně 33 % všech odpovědí. Ostatní odpovědi byly 

zodpověděny už s podobným procentuálním zastoupením (8-15 %). – viz obrázek č. 12 

 

 

Obrázek č. 12 : Grafické znázornění využití parkoviště v týdnu 

 

Další otázka navazuje na předchozí, ale zajímalo mně, ve které dny nejčastěji respondenti 

využívají parkoviště. Je zajímavé, že procentuálná využití je přibližně stejné od pondělí do 

čtvrtka a to 19 %. Parkoviště je tedy využíváno stejnou měrou celý týden kromě pátku (spíše 

výuka dálkařů). – viz. obrázek č. 13 
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Jelikož jsem dělal i průzkum statické dopravy, chtěl jsem si ověřit, jestli mnou změřené 

hodnoty jsou správně a neudělal jsem chybu. Proto další otázka se týkala taktéž využití 

parkoviště, ale v hodinovém rozpětí dne. Moje změřené hodnoty se tímto potvrdily a největší 

využití parkoviště je mezi 9-11 hod. (25 % odpovědí). V rozpětí od 11-13 hod. to bylo 21 % 

odpovědí a od 13-15 hod. 20 % odpovědí. – více viz. obrázek č. 14 

 

 

Obrázek č. 13 : Procentuální využití parkoviště v jednotlivých dnech týdne 

 

 

Obrázek č. 14 : Procentuální využití parkoviště v jednotlivých časových intervalech dne 
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Další otázkou jsem se ptal na vzdálenost, kterou urazí svým vozidlem a zaparkují na 

parkovišti FAST. Smyslem této otázky bylo zjistit, zda někteří řidiči nejsou „líní“ a nejezdí 

svým vozidlem např. z kolejí (ten kousem mohou zajít pěšky) a nebo 5-10 km (autobusem). A 

opravdu 37 % všech respondentů ujede k parkovišti jen max. 10 km. Myslím si, že by se někteří 

řidiči měli zamyslet a ten kousek se dopravit pěšky nebo autobusem a neblokovat parkovací 

místa těm, kteří jsou z jiných obcí mimo Ostravu. – více viz. obrázek č. 15 

 

 

Obrázek č. 15 : Procentuální zastoupení řidičů dle uražené vzdálenosti 

 

Dále mně zajímalo, zda se stává, že by nebylo možné v nějakou dobu (přip. kolikrát 

týdně) najít parkovací místo. Dle průzkumu jsem zjistil, že největší vytížení parkoviště je kolem 

11 hodiny. Největší zastoupení měla odpověď „nestává se mi“. Bylo to celých 64 % 

respondentů. – více viz. obrázek č. 16  

 

Zbývajícím 35 % respondentů se stalo, že někdy nezaparkovali. Položil jsem tedy otázku 

„ Kde tedy parkujete, když nemůžete najít místo? “. Největší zastoupení (přes 30 %) měly 

odpovědi „veřejné parkoviště naproti vchodu“ a „parkoviště sídliště“. V položce „Jiné“, kde 

mohli respondenti napsat svoji odpověď se vyskytovalo: vždy jsem našel místo, parkování u 

Globusu, vždy najdu v zadní části parkoviště. – více viz. obrázek č. 17 

 



13 

 

Obrázek č. 16 : Procentuální zastoupení odpovědi v grafu 

 

 

Obrázek č. 17 : Procentuální zastoupení odpovědi v grafu 

 

Předposlední otázka byla, zda vám vadí parkování jiných vozidel na vnitřních 

komunikacích parkoviště (mimo parkovací místa). Odpovědí „vadí“ a „nevadí“ byly 

zastoupeny skoro stejně (kolem 47 %). Poslední odpovědí bylo „jiné“, kde měli respondenti 

napsat svou odpověď (tak jako u předešlé otázky). Nejčastěji se v odpovědím vyskytovalo: 

„nevšiml/a jsem si“, „jestli není přes celou cestu tak nevadí“ a „nevím“. – viz. obrázek č. 18 
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Obrázek č. 18 : Procentuální zastoupení odpovědi v grafu 

 

Poslední otázka mého dotazníku byla „zda vám vadí závora“. Naprostá většina (71 %) 

odpověděla, že jim závora nevadí a stejně je otevřená. Jen 23 % odpověděla, že jim vadí a že 

zdržuje provoz. Pár odpovědi také bylo: „aspoň tam neparkují auta ze sídliště“ a nebo „je úplně 

zbytečná“. – viz. obrázek č. 19 

 

 

Obrázek č. 19 : Procentuální zastoupení odpovědi v grafu 

 

Na konec dotazníku jsem ještě nechal okno pro vepsání nějakých infomací o parkovišti 

FAST a nebo „jestli je ještě něco, co vám vadí na parkovišti FAST“. Dostal jsem různorodé 

odpovědi na různé problémy nebo nedostatky ohledně reálného provozu a fungování 

149; 
48%

146; 
47%

17; 5%

Parkování mimo parkovací místa

nevadí, je mi to jedno

vadí, nejde bezpečně přejet

Jiné



15 

parkoviště. Nejčastější názory a příspěvky zde uvádím. Kompletní příspěvky vložím do příloh 

na konec této práce. 

 

 Stání na vnitřních komunikacích by mělo být pokutováno. Hrozí kolize a 

následné poškození vozidel. 

 Jednotlivé parkovací místa a příjezdové komunikace by měly být širší.  

 Není opatřeno kamerovým systémem a nebo hlídačem. 

 V zimě se neudržuje ani parkoviště ani chodníky. 

 Parkovacích míst pro FAST je dostatek. Rozšíření považuji za vyhazování peněz 

a zbývající plochy by se daly vhodněji využít. Studenti by se měli naučit 

používat své vozy hospodárněji a nebo více používat nohy. 

 Špatná koncepce keřů, člověk nemá přehled, zda jsou volné místa 

 Rozšířit by se mělo parkoviště u Rektorátu VŠB. 

 Rozmístění míst pro invalidy. 

 Parkování „chytrých“ lidí, kteří zabírají 2 místa 

 

 

2.4   VÝPOČET PARKOVACÍCH MÍST DLE ČSN 73 6110 

 

Celkový počet stání pro řešené území se určí podle vzorce:  

                                                                                           /1/ 

kde       

 

 

 

 

 

Další hodnoty do tohoto vzorce zjistíme z tabulek ČSN 73 6110: 

O0 – Základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 1:2,5 

 

Tuto hodnotu nemám, jelikož se nejedná o obytnou budovu a nenavrhuju odstavné stání.  
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P0 – Základní počet parkovacích míst 

 

 

Tabulka č. 1 : Výhledové ukazatele počtu odstavných a parkovacích stání [8] 

 

Na Fakultě stavební v Ostravě studuje asi 2500 studentů. Je to tedy tak, že pro každého    

6-tého studenta má být parkovací místo. Základní počet míst má být tedy 2500/6 = 417 míst.  

 

ka – Součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

V územním plánu města Ostrava je udávaný stupeň motorizace 1 : 2,6. Z normy ČSN 73 

6110 zjistíme součinitel ka. 

 

 

 

Tabulka č. 2 : Výpočet součinitele vlivu stupně automobilizace [8] 

  

Na další straně je vypočten součinitel vlivu stupně automobilizace pro Ostravu. Pro 

výpočet jsem použil software MS Office Excel 2013. 
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Tabulka č. 3 : Výpočet součinitele vlivu stupně automobilizace pro Ostravu [8] 

 

kp – Součinitel redukce počtu stání 

Tabulka č. 4 : Součinitelé redukce počtu stání [8] 

 

Tabulka č. 5: Charakter území podle kvality obsluhy území [8] 
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DOSAZENÍ DO VZORCE /1/ : 

 

                                                                                                        /1/ 

                 N = 0 + (2500/6) *0,968 * 0,6                              /2/ 

               N = 242 parkovacích míst 

 

Celkový počet parkovacích míst výhledově pro Fakultu stavební má být 242 míst. 

 

 

2.5   VÝPOČET CHYBĚJÍCÍCH MÍST PRO PARKOVIŠTĚ FAST 

 

                         N = 242 parkovacích míst 

                      ΔN = 242 – současný počet stání                /3/ 

                      ΔN = 242 – 149                                           /4/ 

                      ΔN = 93 míst 

 

V dané lokalitě parkoviště Fakulty stavební by podle normy ČSN 73 6110 mělo být 

navrženo 242 parkovacích stání. V oblasti je ale deficit stání (rozdíl) 93 míst. 

 

 

2.6   PRŮZKUM STATICKÉ DOPRAVY 

 

2.6.1 ÚČEL DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU  

 

Všechny dopravní stavby by se měly navrhovat podle současných a výhledových potřeb. 

Pro dopravní průzkum statické dopravy musíme tedy získat podklady, které souvisí 

s dopravním plánováním, projektováním a modernizaci dopravních sítí. Průzkumem získáme 

současnou situaci zkoumaného území a očekavané požadavky pro úspěšný návrh a dimenzaci 

stavby. Průzkumy dělíme dle periodičnosti provádění, počtu a rozmístění stanovišť, 

zjišťovaných charakteristik, druhu dopravy a způsoby provádění. [8] 
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Metody, které používáme pro průzkum dopravy jsou v zásadě dvě. Jedná se o moderní 

automatizované systémy a klasické papírové ruční sčítání. Do automatických metod sčítání 

dopravy řadíme různé radary, fotobuňky, GPS a kamerové systémy. Pro potřeby sběru dat pro 

průzkum statické dopravy (parkování) je nejlepší použití kamer. Proces musí být plně 

automatický a optimalizován pro rychlý sběr dat. Nevýhodou je, že musíme vlastnit 

rozpoznávací software a velkou síť kamer, které tuto metodu velmi prodražují. 

 

I když jsme v moderní době, nejvíce je využíván průzkum, který je prováděn ručně. 

Funguje na základě pozorování a data jsou získávána bez spolupráce účastníka dopravy. 

Spolupráce s účastníkem dopravy může být např. při ústním nebo písemném dotazu. Ruční 

sčítání je nejjednodušší a nemáme žádné požadavky na vybavení. Nevýhodou je ale řada rizik. 

Nejčastěji se jedná o lidské pochybení, kdy se průzkumu účastní mnoho pracovníku a tím se 

chyba zvyšuje. Velký vliv na kvalitu průzkumu statické dopravy má také počasí. Jelikož 

průzkum je plánován dopředu a probíhá několik dní v kuse. Příchod deště, mráz, sněžení nebo 

silné bouřky negativně ovlivní průběh průběh průzkumu. Samozřejmě sčítání v noci je také 

problematické.  

 

2.6.2 VLASTNÍ PRŮZKUM STATICKÉ DOPRAVY  

 

Cílem mého vlastního průzkumu je zjistit obsazenost parkovacích ploch a využití 

okolních parkovišť. Do průzkumu jsem tedy zahrnul i parkoviště kolem budov FAST. Chtěl 

jsem zjistit, zda vozidla, které se třeba nevlezou na hlavní parkoviště FAST, parkují na okolních 

parkovištích. - viz. obrázek č. 20 

 

Průzkum jsem prováděl ve středu 2.10. 2013. Začal jsem v 10:00 hod. dopoledne při          

7 °C a bylo slunečno. Konec průzkumu byl v 16:00 hod. odpoledne při 12 °C a bylo větrno. 

Měření probíhalo v přibližně hodinových intervalech a byly zapisovány registrační značky 

vozidel. Oblast jsem si rozdělil na 3 velké části. – viz. obrázek č. 20 

 

Oblast č. 1 – jedná o parkoviště FAST, rozdělil jsem ji na 8 částí písmenným označením 

A-H. Toto označení koresponduje se skutečným značením na parkovišti FAST. 

Oblast č. 2 –  jedná se o přilehlé parkoviště pro bytové domy (označení I) a parkoviště 

sídliště (označení J) 
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Oblast č. 3ab – jedná se o parkování přímo před vchodem a parkoviště u bytových domů 

(označení K) 

 

                                 Obrázek č. 20 : Oblasti průzkumu  [5] 

 

2.7   VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 

 

2.7.1 OBLAST č. 1 

 

Oblast č. 1 jsem měl rozdělenou na 8 částí A-H (mám tedy 8 sčítacích zápisníků) a níže 

uvedené grafy jsou již hromadným celkem v této oblasti. V této oblasti se také nachází 8 

vyhrazených míst pro majitele nemovitostí. Tyto místa neměly vliv na můj průzkum, jelikož 

omezení (vyhrazení) platí jen od 17:00 do 6:30 hod. 

 

Jak vidíme níže, tak v 10:00 a 11:05 byla překročena základní hranice kapacity parkoviště 

141 míst (bez invalidů). Při průzkumu jsem nenarazil na žádné vozidlo invalidy a místa určené 

(vyhrazené) pro invalidy byla tedy prázdná. Červené části grafu nám vyznačují vozidla, které 

stála buď v zákazu (zákaz stání nebo zastavení) a nebo stála kdekoliv jinde, kde neměla co dělat 

(v křižovatkách, vnitřních komunikacích parkoviště atd. ) – viz. obrázek č. 21 

 

 



21 

   

                                       Obrázek č. 21 : Počet parkujících vozidel 

 

   

                                     Obrázek č. 22 : Využití parkoviště 

 

Parkoviště bylo tedy plně využito v od 10:00 do 12:00 a potom obsazenost parkoviště 

mírně klesala. Vše to samozřejmě souvisí s rozvrhem výuky studentů. Průměrná obsazenost 

parkoviště v mých měřených časových intervalech je 94 %. – viz. obrázek č. 22 

 

Dále mně v této oblasti zajímala doba stání jednotlivých vozidel. Jelikož nejkratší doba 

výuky je 90 min (dvě vyučovací hodiny), stejně některé vozidla parkovala na parkovišti FAST 

jen  60 min. Nevím jak je to možné. Může se jednat o cizí vozidla, kdy jejich majitelé přijeli 

Hranice kapacity parkoviště
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např. někoho navštívit, něco si vyřidit v okolí nebo něco jiného. A nebo se jedná o zaměstnance 

školy, kteří něco např. vyřizují a stále se vracejí. – viz. obrázek č. 23 

 

 

                                  Obrázek č. 23 : Doba stání 

 

Zbytek vozidel už je přibližně stejně rozdělen mezi stáním do 3 hodin (tady už odpovídá 

doba dvou přednášek přip. cvičení) a stáním více hodin (3+). Stání více hodin na parkovišti 

přímo u FAST je nejpravděpodobnější délka parkování a je to i logické. 

 

2.7.2 OBLAST č. 2 

 

Oblast č. 2 jsem rozdělil na 2 částí I-J (mám tedy 2 sčítací zápisníky). Jedná se o přílehlé 

parkoviště starého vchodu FAST a parkoviště sídliště. 

 

Tyto dvě parkoviště mají maximální kapacitu 76 parkovacích míst. Červené části 

vyznačují vozidla, která stála kde neměla (v zákazu - jakémkoliv). Z grafu vidíme, že nebyla 

dosažena maximální kapacita ani v jednom měřeném časovém úseku. – viz. obrázek č. 24 

 

11%

41%

48%

Doba stání - oblast č. 1

do 1 hodiny do 3 hodin více hodin
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                                   Obrázek č. 24 : Počet parkujících vozidel 

 

 

                                      Obrázek č. 25 : Využití parkoviště 

 

Průměrná využitelnost těchto dvou parkovišť je 78 %. Myslím si, že na to, že se jedná o 

veřejně přístupné parkoviště není vytíženost moc velká. Samozřejmě to souvisí i s okolní 

zástavbou, několika restaurací, obchodem Albertem, ale také že většina pracujících obyvatel 

ještě není doma a situace může být jiná např. kolem 17-19 hodiny. – viz. obrázek č. 25 

 

Hranice kapacity parkovištěHranice kapacity parkoviště
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Doba stání jednotlivých vozidel mně také zajímala, tak jak v předchozí oblasti. Tady už 

je situace jiná, jelikož se jedná veřejně přístupné parkoviště. Může tedy obsahovat více vozidel 

krátkodobě stojících. (do 1 hodiny). Nejvíce vozidel je samozřejmě nejdéle stojících.  

 

 

                                  Obrázek č. 26 : Doba stání 

 

2.7.3 OBLAST č. 3 

 

Poslední oblastí, kterou jsem zkoumal, bylo místo přímo před vchodem a u bytových 

domů v blízkosti (označení ve sčítacím dotazníku – K). Přímo před vchodem parkují auta 

ilegálně, jelikož při vjezdu je značka B01 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech). 

Nevím tedy, jak to vzniklo, že tam nějaké vozidla parkují. Myslím si, že je to spíš nějaký zvyk 

a lenost – parkovat přímo před vchodem. I v tomto případě jsem tyto vozidla počítal do 

průzkumu, ikdyž se jednalo jen o 4 - 5 vozů. Dále u bytových domů na ulici Otakara Jeremiáše 

parkují hlavně vozidla majitelů bytů. Kapacita těchto dvou parkovacích oblastí je asi 14 – 16 

míst. – viz. obrázky č. 27, 28 a 29 

 

Taktéž jako v předchozích případech si můžeme všimnou, že zase nebyla dosažena 

maximální kapacita parkování. Červeně jsou označeny vozidla, ktera stála v zákazech. 

 

 

 

20%

36%

44%

Doba stání - oblast č. 2

do 1 hodiny do 3 hodin více hodin
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Obrázek č. 27 : Počet parkujících vozidel 

 

 

Obrázek č. 28 : Využití parkoviště 

 

 

Obrázek č. 29 : Doba stání 

Hranice kapacity parkoviště
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2.7.4 POROVNÁNÍ S REÁLNOU POTŘEBOU PARKOVÁNÍ 

 

Dle obrázku č. 21 z vyhodnocení průzkumu statické dopravy jsem zjistil, že nejnižší počet 

parkovacích míst, které by měly být navrženy je 11 míst. Vozidla, která zde zaparkovala nad 

maximální kapacitu, stála především na vnitřních komunikacích, ve vjezdech a výjezdech a 

v průjezdech mezi spojenými sektory části parkoviště. Je tedy možné jen navrhnout těchto         

11 míst a situace by se pro současnost na nějakou dobu vyřešila. Jelikož musíme myslet i 

výhledově do budoucnosti navrhnu tedy více parkovacích míst. V nejlepším případě by se počet 

navržených míst měl blížit (rovnat) vypočtené hodnotě dle ČSN 73 6110 [8] v podkapitole 2.5 

“ Výpočet chybějících míst pro parkoviště FAST ”. 

 

∆𝑁 = 93 𝑚í𝑠𝑡 ≥ 𝑚ů𝑗 𝑛á𝑣𝑟ℎ >  11 𝑚í𝑠𝑡 

 

2.7.5 ZHODNOCENÍ OBLASTI PARKOVIŠTĚ  FAST 

 

V předchozích podkapitolách jsem představil jednotlivé oblasti a výsledky průzkumu 

jako počet vozidel, využití parkoviště a doba stání. Vyhodnocení oblastí jako celku (všech 3) 

nemá smysl, jelikož se jedná o veřejné oblasti a patří k obytným domům a okolí. – viz. norma 

ČSN 73 6110 kde je napsáno “Vypočtenou potřebu stání je investor stavby povinen zajistit 

mimo prostor místní komunikace na vlastním pozemku” [8] 

 

Zaprvé bych porovnal počet vozidel, kapacitu a využití parkoviště v jednotlivých 

hodinách, ve kterých byl proveden průzkum statické dopravy pomocí názorné tabulky. 

 

  

Tabulka č. 7 : Porovnání zjištěných parametrů z průzkumu 

 

Další tabulkou bych chtěl určit z měřených hodin tzv. sedlo (nejnižší využití parkoviště), 

špičku (max. využití parkoviště) a jejich odchylky od průměru. – viz. tabulka č. 8 

 

3v zákazu ( počet ) 4 11 4 4 4

141

Využití v % 101,42% 107,80% 100,00% 96,45% 86,52% 73,05%

Kapacita parkoviště 141 141 141 141 141

15:05

Počet vozidel 139 141 137 132 118 100

Čas 10:00 11:05 12:00 13:15 14:15
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Tabulka č. 8 : Výpočet sedla a špičky 

 

Nejnižší hodnotu využití parkoviště (sedlo) byla tedy v 15:05 hod. a odchylka od průměru 

je tedy 21,77 %. Nejvyšší využití (špička) byla naměřena v 11:05 hod. a odchylka od průměru 

byla tedy 10,30 %. Průměrné hodnotě se nejvíce blíží v 13:15 hod. – viz. tabulka č. 7 a 8 

 

Jelikož se jedná o parkování pro Vysokou školu nerozdělujeme místa na krátkodobá, 

dlouhodobá a pro odstavení. 

 

 

3 NÁVRH A UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH PARKOVACÍCH MÍST 

 

3.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VARIANTY č. 1 

 

3.1.1 UMÍSTĚNÍ NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST 

 

Rozšířením parkoviště o parkovací místa dojde ke zlepšení situace na parkovišti FAST. 

Vjezd na parkoviště je situován z ulice Průběžné. Stavba nové části se nachází na parcele 4460/9 

vedenou v katastru nemovitostí. Jedná se o ostatní plochu využitou nasazením zeleně. Na tuto 

plochu má vlastnické právo VŠB-TUO. [10] 

 

7 nových parkovacích míst jsem navrhl také v zadní části starého parkoviště. Jedná se o 

plochu, která sloužila jako parkovací místa pro invalidy. Tyto místa pro invalidy (která byla 

zrušena) jsou rezervována v nové části parkoviště. – viz. obrázky č. 30 a 31 

 

Dále jsem navrhl další parkovací místa v blízkosti kolovny. Jedná se o 6 parkovacích míst 

dle aktuální normy. Příjezdová komunikace je široká 6,0 m. – viz. obrázek č. 32 

 

141

110,30%

Špička

10,30%

Sedlo

100 127,8333333

odchylka od průměru v % 21,77%

Průměr

0,00%

Parametr

Počet vozidel

% z průměru 78,23% 100,00%
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       Obrázek č. 30 : Zrušení míst pro invalidy v zadní části starého parkoviště 

 

           

              Obrázek č. 31 : Nahrazení zrušených míst v nové části 

 

 

                               

                        Obrázek č. 32 : Návrh nových míst vedle kolovny 
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Na volnou travnatou plochu vedle hlavní budovy jsem navrhl větší počet parkovacích 

míst. Rozdělen je na 4 oddíly ukončeny ostrůvky. – viz. obrázek č. 33 

 

Obrázek č. 33 : Návrh nových míst vedle hlavní budovy 

 

3.1.2 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Parkoviště je navrženo pro parkování osobních vozidel dle normy ČSN 73 6056. 

Parkoviště je navrženo v podobném stylu jako stará část pomocí samostatných parkovacích 

oddílů, které jsou od sebe odděleny ostrůvky o šířce 1,0 m. Od hlavní podélné příjezdové 

komunikace jsou odděleny ostrůvkem šířky 2,5 m a délky 11,0 m. – viz. obrázek č. 33 

 

Celkový počet stání ve všech čtyřech nových oddílech je 58 míst pro vozidla O2 a 3 

dvojité místa pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Šířka všech navržených podélných 

stání je pro vozidlo typu O2 2,5 m s délkou 5,0 m. Dvojité parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu má šířku 5,8 m a délku 5,0 m. Vozidla mají možnost parkovat s přesahem 

přes obrubník směrem do plochy ostrůvku. Tuto “výhodu” mohou využít větší vozidla s délkou 

nad 5,0 m. – viz. obrázky č. 32 a 33 

 

Ostrůvky jsou odděleny od parkovacích míst obrubami (obrubníky). Výška obruby je 

navržena 12 cm nad úrovní zámkové dlažby. Jedná se o obruby 150/250/1000 do betonového 

lože tl. 230 mm z betonu C16/20. Pro oddělení plochy parkovacího stání od příjezdové 
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komunikace jsem navrhl betonovou přídlažbu 250/100/500 do betonového lože tl. 100 mm z 

betonu C16/20. – viz. obrázek č. 34 a 35 

 

       

                         Obrázek č. 34 a 35 : Ukázka betonové obruby a přídlažby 

 

3.1.3 KONSTRUKCE VOZOVKY A PARKOVACÍHO STÁNÍ 

 

Konstrukce vozovky bude stejná jako ve staré části parkoviště. Konstrukce parkovacího 

stání bude taktéž stejná jen povrch bude z rozebíratelné zámkové dlažby. 

 

3.1.4 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 

 

Komunikace pro pěší jsou navrženy podélně přes celou plochu v souladu s normou ČSN 

73 6110. Výškové řešení je vázáno na výškové poměry přílehající komunikace. Šířka chodníku 

je 2,0 m. – viz. obrázek č. 36 

 

Obrázek č. 36 : Šířka chodníku 
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Příčný sklon chodníku je 2% směrem do přiléhající komunikace. Ukončení chodníku při 

vjezdu a výjezdu a napojení na stávající chodník vidíme na obrázku č. 37 

 

Chodník je lemován betonovými obrubami 100/250/500 do betonového lože tl. 230 mm 

z betonu C16/20. Konstrukce chodníku je totožná se stávajícími chodníky.  

 

V místě možného přecházení invalidů bude provedena úprava snížení obruby na 20 mm 

pro bezbariérový vjezd na chodník.  

 

 

 

Obrázek č. 37 : Ukázka návrhu chodníku při vjezdu a výjezdu 

 

3.1.5 ZÁSOBOVÁNÍ 

 

Další problém, který na parkovišti FAST je, že není zajištěna bezpečnost ostatních 

účastníků provozu při průjezdu zásobovacího nákladního vozidla. Jelikož není místo k navržení 

točny pro nákladní vozidla, musí řidič couvat, až k rohu tělocvičny FAST. Toto nešťastné řešení 

není bezpečné pro žádného účastníka provozu. Proto jsem vjezd a výjezd z nové části parkoviště 

navrhl blíže k hlavnímu vchodu, aby nákladní vozidlo mohlo do vjezdu/výjezdu couvnout a tím 

zajistit bezpečnost rozhledu pro ostatní účastníky provozu. – viz. obrázek č. 38 
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Obrázek č. 38 : Průjezd zásobováním 

 

 

 

3.1.6 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

 

Parkoviště je vybaveno vodorovným dopravním značením. Parkovací místa pro osoby 

tělesně postižené jsou opatřeny vodorovným dopravním značením vozíčku (symbol O1), který 

je proveden z červené zámkové dlažby. Oddělení jednotlivých parkovacích míst na parkovišti 

je provedeno odlišnou barvou dlažby oproti ostatní plochy parkovacího místa. Dále by mohlo 

být osazeno svislé dopravní značení především u míst pro invalidy značkou IP12 se symbolem 

O1 (není součástí mé DP). – viz. obrázek č. 39 a 40 (na další straně) 
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Obrázek č. 39 a 40 : Ukázka značky IP12 a symbol O1 na parkovacím místě 

 

 

3.1.7 ODVODNĚNÍ 

 

Odvodnění parkoviště je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky a 

parkovacích míst. Voda ze všech ploch je zachycována a odváděna podélnými štěrbinovými 

odvodňovači s roštem. Umístění odvodňovače je podélně uprostřed příjezdové komunikace v 

jednotlivých oddílech a okolní plochy jsou vyspádovány do něj. Liniové odvodňovače mají 

vnitřní sklon žlabu 0,5 %. Jsou napojeny na vpusti umístěných v každém oddíle. Voda z vpusti 

je napojena přípojkami DN 150 do kanalizace. Součástí odvodňovače jsou také dva čistící kusy 

umístěny z obou stran kolem vpusti. – viz. obrázek č. 41 a 42 

 

   

    Obrázek č. 41 a 42 : Ukázky štěrbinového odvodňovače s roštem [11] [12] 
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3.1.8 ZELEŇ 

 

Z důvodu zajištění bezpečného rozhledu v nové i staré části parkoviště především v 

koncových ostrůvcích musí být zeleň vyšší jak 0,6 m vytrhána a nahrazena jinou zeleni případně 

musí být ostříhána max. na tuto výšku. Některá problémová místa uvádím níže. – viz. obrázek 

č. 43 a 44 

 

             

Obrázek č. 43: Ukázka problémového místa 

 

 

Obrázek č. 44: Ukázka problémového místa 
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Řešení tohoto problému není součástí této DP. Mělo by se to řešit samostatně v nějaké 

architektonické soutěži zaměřené na zeleň. Já jsem jen ověřil rozhledy pomocí rozhledových 

trojúhelníků. Použil jsem rozhledový trojúhelník z normy ČSN 73 6102 pro R=20 km/h podle 

uspořádání B a přednost zprava. [13]  - viz. obrázek č. 45 

 

  

Obrázek č. 45: Rozhledový trojúhelník 

 

Hustěji vyšrafovaná část v obrázku č. 45 je problémové místo z hlediska bezpečného 

rozhledu a jedná se o situaci vyfocenou na obrázku č. 44 

 

 

3.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VARIANTY č. 2 

 

3.2.1 UMÍSTĚNÍ NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST 

 

Rozšířením parkoviště o parkovací místa dojde ke zlepšení situace na parkovišti FAST. 

Vjezd na parkoviště je situován z ulice Průběžné. Stavba nové části se nachází na parcele 4460/9 

vedenou v katastru nemovitostí. Jedná se o ostatní plochu využitou nasazením zeleně. Na tuto 

plochu má vlastnické právo VŠB-TUO. 7 nových parkovacích míst jsem navrhl také v zadní 

části starého parkoviště. Jedná se o plochu, která sloužila jako parkovací místa pro invalidy. 

Tyto místa pro invalidy (která byla zrušena) jsou rezervována v nové části parkoviště. [10]          

– viz. obrázky č. 46 a 47 (na další straně)  
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       Obrázek č. 46 : Zrušení míst pro invalidy v zadní části starého parkoviště 

 

                      

              Obrázek č. 47 : Nahrazení zrušených míst v nové části 

 

                               

                        Obrázek č. 48 : Návrh nových míst vedle kolovny 
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Dále jsem navrhl další parkovací místa v blízkosti kolovny. Jedná se o 6 parkovacích míst 

dle aktuální normy. Příjezdová komunikace je široká 6,0 m. – viz. obrázek č. 48 (předchozí 

strana) 

 

Na volnou travnatou plochu vedle hlavní budovy jsem navrhl větší počet parkovacích 

míst. Jedná se o okružní průjezdné parkoviště. – viz. obrázek č. 49 

 

 

Obrázek č. 49 : Návrh nových míst vedle hlavní budovy 

 

3.2.2 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

 

Parkoviště je navrženo pro parkování osobních vozidel dle normy ČSN 73 6056. 

Parkoviště jsem navrhl v odlišném stylu oproti staré části parkoviště. Jedná o průjezdné 

parkoviště okružního stylu. Koncové a rohové části jednotlivých parkovacích míst jsou 

odděleny různými ostrůvky – viz. obrázek č. 49 

 

Celkový počet stání v celé oblasti je 66 míst pro vozidla O2 a 3 dvojité místa pro osoby 

s omezenou schopnosti pohybu. Šířka všech navržených podélných stání je pro vozidlo typu 
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O2 2,5 m s délkou 5,0 m. Dvojité parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu má 

šířku 5,8 m a délku 5,0 m.  

 

Ostrůvky jsou odděleny od parkovacích míst obrubami (obrubníky). Výška obruby je 

navržena 12 cm nad úrovní zámkové dlažby. Jedná se o obruby 150/250/1000 do betonového 

lože tl. 230 mm z betonu C16/20. Pro oddělení plochy parkovacího stání od příjezdové 

komunikace jsem navrhl betonovou přídlažbu 250/100/500 do betonového lože tl. 100 mm z 

betonu C16/20. – viz. obrázek č. 50 a 51 

 

         

                         Obrázek č. 50 a 51 : Ukázka betonové obruby a přídlažby [15] 

 

 

3.2.3 KONSTRUKCE VOZOVKY A PARKOVACÍHO STÁNÍ 

 

Konstrukce vozovky bude stejná jako ve staré části parkoviště. Konstrukce parkovacího 

stání bude taktéž stejná jen povrch bude z rozebíratelné zámkové dlažby. 

 

 

3.2.4 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 

 

Komunikace pro pěší jsou navrženy podélně přes celou plochu v souladu s normou ČSN 

73 6110. Výškové řešení je vázáno na výškové poměry přílehající komunikace. Šířka chodníku 

je 2,0 m. – viz. obrázek č. 52 
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Obrázek č. 52 : Šířka chodníku 

 

Příčný sklon chodníku je 2% směrem do přiléhající komunikace. Ukončení chodníku při 

vjezdu a výjezdu a napojení na stávající chodník vidíme na obrázku č. 53 

 

Chodník je lemován betonovými obrubami 100/250/500 do betonového lože tl. 230 mm 

z betonu C16/20. Konstrukce chodníku je totožná se stávajícími chodníky.  

 

V místě, kde jsou umístěna místa pro invalidy je provedena úprava snížení obruby               

na 20 mm pro bezbariérový vjezd na chodník.  

 

 

Obrázek č. 53 : Ukázka návrhu chodníku při vjezdu a výjezdu 
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3.2.5 ZÁSOBOVÁNÍ 

 

Další problém, který na parkovišti FAST je, že není zajištěna bezpečnost ostatních 

účastníků provozu při průjezdu zásobovacího nákladního vozidla. Jelikož není místo k navržení 

točny pro nákladní vozidla, musí řidič couvat, až k rohu tělocvičny FAST. Toto nešťastné řešení 

není bezpečné pro žádného účastníka provozu. Proto jsem vjezd a výjezd z nové části parkoviště 

navrhl blíže k hlavnímu vchodu, aby nákladní vozidlo mohlo do vjezdu/výjezdu couvnout a tím 

zajistit bezpečnost rozhledu pro ostatní účastníky provozu. – viz. obrázek č. 54 

 

 

Obrázek č. 54 : Průjezd zásobováním 

 

 

3.2.6 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

 

Parkoviště je vybaveno vodorovným dopravním značením. Parkovací místa pro osoby 

tělesně postižené jsou opatřeny vodorovným dopravním značením vozíčku (symbol O1), který 

je proveden z červené zámkové dlažby. Oddělení jednotlivých parkovacích míst na parkovišti 

je provedeno odlišnou barvou dlažby oproti ostatní plochy parkovacího místa. 
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Dále by mohlo být osazeno svislé dopravní značení především u míst pro invalidy 

značkou IP12 se symbolem O1 (není součástí mé DP). – viz. obrázek č. 55 a 56  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 55 a 56 : Ukázka značky IP12 a symbol O1 na parkovacím místě 

 

 

3.2.7 ODVODNĚNÍ 

 

Odvodnění parkoviště je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky a 

parkovacích míst. Voda ze všech ploch je zachycována a odváděna podélnými štěrbinovými 

odvodňovači s roštem. Umístil jsem odvodňovače podélně na levém a pravém okraji 

parkovacích míst a okolní plochy (parkovací místa a komunikace) jsou vyspádovány do nich.  

 

      

    Obrázek č. 57 a 58 : Ukázky štěrbinového odvodňovače s roštem a vpusti [11] [14] 
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Liniové odvodňovače mají vnitřní sklon žlabu 0,5 %. Jsou napojeny na navržené vpusti. 

Voda z vpusti je napojena přípojkami DN 150 do kanalizace. Součástí odvodňovače jsou také 

dva čistící kusy umístěny z obou stran kolem vpusti. – viz. obrázek č. 57 a 58 (předchozí strana) 

 

 

3.2.8 ZELEŇ 

 

Z důvodu zajištění bezpečného rozhledu v nové i staré části parkoviště především v 

koncových ostrůvcích musí být zeleň vyšší jak 0,6 m vytrhána a nahrazena jinou zeleni případně 

musí být ostříhána max. na tuto výšku. Některá problémová místa uvádím níže. – viz. obrázek 

č. 59 a 60 

 

 

Obrázek č. 59: Ukázka problémového místa 

 

Řešení tohoto problému není součástí této DP. Mělo by se to řešit samostatně v nějaké 

architektonické soutěži zaměřené na zeleň. Já jsem jen ověřil rozhledy pomocí rozhledových 

trojúhelníků. 
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Obrázek č. 60: Ukázka problémového místa 

 

Použil jsem rozhledový trojúhelník z normy ČSN 73 6102 pro R=20 km/h podle 

uspořádání B a přednost zprava. [13]  - viz. obrázek č. 61 

 

  

Obrázek č. 61: Rozhledový trojúhelník 
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Hustěji vyšrafovaná část v obrázku č. 42 je problémové místo z hlediska bezpečného 

rozhledu a jedná se o situaci vyfocenou na obrázku č. 59. Rozhledový trojúhelník jsem vložil 

do všech míst, kde je nutno dát přednost zprava – viz. výkres rozhledu 

 

3.3 NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTA 

 

Kdybych měl vybírat podle počtu míst k zaparkování, tak bych vybral variantu č. 2. 

Varianta č. 1 má kapacitu v nových čtyřech oddílech 58 míst a varianta č. 2 má kapacitu 66 

míst. Není to tedy velký rozdíl, ale větší kapacita se v této situaci hodí.  

 

Varianta č. 1 je typově stejná se starou části parkoviště, takže architektonicky více 

zapadne do okolních parkovacích oblastí. Jedná se hlavně o samostatné oblasti, které mohou 

být v případě nutnosti použity k rezervování pro různé konference, vědecké rady atd. 

Samozřejmě k tomuto účelu (a velkému zájmu) může být použita celá nová část parkoviště.  

 

Co se týka pohodlnosti jízdy a parkování, lépe vychází variant č. 2, která využívá okružní 

systém komunikací. Řidič může celé parkoviště projet a zjistí, zda je volné místo. U varianty   

č. 1 musíme vjet do všech částí, aby jsme zjistili, jestli jsou ještě volná místa. 

 

Vybírám tedy VARIANTU č. 1 – z důvodu většího začlenění ke staré části parkoviště 

 

        

Obrázek č. 62: Stará část parkoviště 
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4 ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci jsem se zabýval parkováním na parkovišti Fakulty stavební     

VŠB-TUO a možnosti jeho následného rozšíření. 

 

 Mým úkolem bylo posoudit aktuální a výhledovou potřebu parkování pomocí dopravně 

inženýrských průzkumů a výpočtu, což jsem také splnil (dotazník, průzkum statické dopravy a 

výpočet počtu parkovacích míst dle ČSN) – viz. předešlé kapitoly této DP. Dále jsem také 

navrhl umístění a dispoziční řešení možných dalších parkovacích míst včetně přístupových 

komunikací.  

 

V řešené lokalitě parkoviště Fakulty stavební při realizaci varianty č. 1 (varianty č. 2) 

dojde ke zvýšení kapacity parkovaní o 71 míst (79 míst). Dle normy ČSN 73 6110 jsem 

vypočetl, že pro naši fakultu by mělo být 242 – 149 (skutečný stav) – 71 (nový stav) = 22 míst 

= parkovací místa, který chybí do ideálního stavu dle ČSN.  

 

Výstavbou jakékoliv varianty dojde k velkému úbytku zeleně, proto jsem aspoň do 

ostrůvků mezi jednotlivými parkovacími místy navrhl výsadku keřů. 

 

Nakonec jsem měl ještě vyřešit stání některých vozidel na vnitřních komunikacích  mimo 

parkovací místa. Šlo by to vyřešit např. postihy Policie ČR, ale při zajištění dostatku 

parkovacích míst (varianta č. 1 i 2) se tento problém sám vyřeší, jelikož bude nabídnut 

nadprůměrný počet parkovacích míst navíc. 
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6 PŘÍLOHY 

 

Seznam výkresů: 

1. Skutečný stav 

2. Nový stav varianta č. 1 

3. Nový stav varianta č. 2 

4. Rozhledy varianta č. 1 

5. Rozhledy varianta č. 2 

6. Průjezdy zásobování varianta č. 1 

7. Průjezdy zásobování varianta č. 2 

8. Vzorové řezy varianta č. 1 a 2 

9. Inženýrské sítě 

 

Seznam obrázků: 

1. Umístění města v Moravskoslezském kraji [3] 
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Volné odpovědi z dotazníku (bez korekce): 

 

Parkoviště jsou volné většinou až po 12 hodině. Ale ráno skoro nelze najít ani jedno místo! vše 

je zmíněno. v zimě je nutná VČASNÁ údržba, ještě před příjezdem prvních aut ! nepřehlednost 

při vyjíždění z částí parkoviště z důvodu vysazených keřů. Už mi nic nevadí. obcas uzke pruhy 

pro stani vozidla. Závory jsou zbytečné. Parkovací místa jsou v některých místech nevýrazně 

ohraničenné. Někdy si nejsu jistý zda-li jedu na parkoviště, kde můžu parkovat i já. Více 

značení a zjednodušení orientace na parkovišti. <přehlednost > jsem spokojen s parkováním. 

Dobrý den pane Haleši, jsem ráda, že se konečně někdo začal otázkou nedostatku parkovacích 

míst zabývat. Nic zvláštního mi nevadí, jen kdyby všichni, kdo parkoviště FAST využívají, 

respektovali dopravní značení a neparkovali tam kde nemají. Mále a přes keře člověk nemá 

přehled zdali je místo a musí to celé objet. Mohli by se ostříhat ty keře, přes které nelze vidět 

vyjíždějící auto. :-) To je asi vše. S parkovištěm FAST nemám žádný zásadní problém. zcela 

spokojen. :) S parkovištěm jsem spokojen ... Jednotlivé parkovací místa mohly být o pár cm 

širší. Taky ty výjezdovky z parkoviště jsou úzké, když vycouvávám kombíkem a parkoviště je 

plné, tak se trochu zapotím. Fajn parking je třeba u Globusu. :) Nic mi nevadí. Myslím, že na 

množství studentů studujících na VŠB-TUO, je kapacita parkoviště velmi malá. Možná chybí 

stříšky pro motorky. Sehnat volné místo k parkování na FAST není takový problém, jako sehnat 

volné parkovací místo v areálu VŠB-TU v Porubě. Jezdím jen příležitostně s kamarády, nic mě 

nenapadá. Špatný rozhled přes některé keře. Na parkovišti FAST se mi velmi špatně parkuje i 

vyjíždí při tak malém prostoru. Malý prostor pro vozidla, co se týče vyjíždění z parkovacích 

míst. Již jsem byl poškrábán od jiného auto. Jsem studentem dálkového studia a do Ostravy se 

dopravuji vlakem. Bohužel asi nejsem dobrým člověkem, který by měl být hoden vyplňovat 

tento dotazník. Odtahovat vozy z komunikaci na parkovišti FAST, zimni udrzba, kontejner, 

prejizdeci mista z ruznych casti parkoviste napr. z A-B do C-D, stejne tam stoji auta ( snad vite 

co myslim) To je vše :-) Je nepříjemné, když parkoviště je "nalepeno" na reprezentativní hlavní 

vstup. Lidé, kteří jezdí MHD nebo chodí pěšky, jsou nuceni projít blízkosti "lesa" aut. Když 

parkuji až někde vzadu, tak mi vadí, že nemůžu projít vchodovýma dveřma do objektu. Je nutno 

mít kartu učitele, nebo počkat než někdo neprojde.. V zime neni moc udrzovane. Parkovací 
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stání vyhrazené pro osoby na vozíku jsou ve větší míře situovány na konci celého parkovacího 

prostoru (v blízkosti jídelny). Dále, že někteří řidiči nedodržují svislou dopravní značku 

"ZÁKAZ STÁNÍ". Pro zlepšení viditelnosti, bych osobně upravil vzrostlou zeleň, která 

evidentně, každému řidiči, brání v rozhledu. Jelikož jezdím větším autem, tak by mi vyhovovalo 

širší stání. Možná by bylo vhodné řešení jednosměrný provoz, ale za předpokladu druhého 

vjezdu nebo výjezdu (přibyly by stání místo obousměrné účelové komunikace)... Vadí mi, že 

se po parkovišti mohou pohybovat osoby které nejsou ani studenty a ani zaměstnanci fakulty. 

Zrovna minulý týden jsem na parkovišti narazil na staršího člověka, který žebral po studentech 

drobné... údajně na vlak. Nevadí mi nic. Celkově mi toho na FAST parkovišti moc nevadí. Nic, 

je fajn, že jej máme k dispozici. Staní na vnitřní komunikaci by mělo být pokutováno, Hrozí 

kolize vozidel a následná poškození vozidel. Nemyslím si, že je vhodné asfaltovat další plochu 

okolo školy mnohem lepší by bylo nějak využít například točnu autobusu. Překáží mi 

uzavřenost celého areálu plotem, vadí mi absence smysluplné studie rozvoje areálu a nesmyslné 

stavění haly a domu na parcelách školy. Docela málo místa, když člověk má vjet delším autem 

na místo mezi stojící auta, ale to je problém skoro všech parkovišť vybudovaných poslední 

dobou. Parkoviště využívám jen ve vyjímečných případech, ale nikdy se mi nestalo, že bych 

nenašla aspoň jedno volné místo. Úzké parkovací místa. Neodhrnutí sněhu v zimních měsících 

po celém parkovišti, obvykle jsou odhrnuty první dvě větve a na zbytek se vykašlou. V pátky 

jsou parkoviště docela v pohodě.. Myslim si, ze neni nač si stěžovat. Existuji mnohem horši 

parkoviště. Nie Je ok, až na tu velikost. Křaky mezi jednotlivými uličkami - nejde vidět, jestli 

z uličky vyjíždí auto a zároveň není moc vidět, jestli je v uličkách ještě volné parkovací místo. 

Stačilo by tyto křaky zrušit např. jenom metr do uličky, aby se vytvořil výhled. Rozhodně, ale 

nerušit všechny... Nevyužívám parkoviště, pokuď už jedu do školy autem, parkuji mimo areál, 

protože nevlastním parkovací kartu. Keře, přes které není vidět při výjezdech. Aby v zimním 

období lépe odhrnovali sníh - tvoří se vrstva ledu a pak tam lidi padají. Osobně si myslím, že 

je v pořádku, ovšem nejsem ve škole každý den, tak nemohu posoudit všechny dny a časy. 

Nejsem na škole tak dlouho, abych dodal něco více. Na parkovišti je trvale kontejner, který by 

měl být na samostatné zpevněné ploše. Nemyslím si, že by byl u FASTu problém zaparkovat 

na 17. listopadu je to horší. :) Občas v zimě zanedbané nebo odfláknuté vyhrnutí sněhu, ale 

nevím, jestli bude zrovna tenhle problém k práci použitelný :). Hodně štěstí s DP. Prakticky 

nepoužitelné bezpečnostní kamery, které nedokáží identifikovat případného zloděje. :-) 

Parkoviště začíná být nedostačující. Vadí mi, když některá auta stojí na příjezdové cestě na 

parkoviště i přes zákaz stání. Lépe vyřešit chodníky od staré brány (branky) k hlavní vrátnici 

(vchodu do budovy I/H). Závora by mohla být funkční. Nebo na co jiného tam je? Všiml jsem 



51 

si, že na parkovišti (hlavně u starého vjezdu) parkují lidé z okolních panelových domů - ale je 

možné, že to mají s vedením fakulty domluvené. A ještě jedna věc - keře (tuším thuja brabant) 

jsou poměrně husté a dost znesnadňují rozhledy. Párkrát jsem se kvůli tomu málem dostal do 

kolize. Vadí mi malá šířka parkovacího pruhu, je problém dostat se z vozu. Parkoviště 

využívám pouze ve zkouškovém období a nemám s parkováním problém. Nepřehledný výjezd 

z některých sekcí parkoviště, přes ty stromky na krajích není kolikrát vidět. Málo priestorné a 

zle orientované, neprehladné. Špatně se vyjíždí. Špatné značení, když jsem jel prvně na fakultu 

tak jsem vjezd přejel a nebyl jsem sám. :) Zatím jsem vždy zaparkoval. Vysoké obrubníky. 

Občas slyším dotek spoileru o obrubník. Jsem spokojen... Málo míst, plno aut, zdlouhavé 

hledání místa na zaparkování .. Nevadilo by více parkovacích míst. Málo míst, způsobuje to, že 

studenti parkují i tam kde nemají a nelze pak bez problémů vyjet. Nevím, neužívám chodím 

pěšky, ale myslím že je riešené dobre, študenti by sa mali naučiť využívať nohy. V zimě 

pořádně klouže. V podstatě jsem spokojena. V zimním období mi vadí jeho údržba. Tím jak ho 

neuklízí, tak klesá počet parkovacích míst. Někdy nejde poznat, je-li v dané zóně volné místo. 

Trochu mi vadí vzrostlá zeleň, nejde vidět, zda je v dané sekci volné místo či ne. Je úplně supr. 

Není na něm co změnit... Lidi, co neumí parkovat a parkují pomalu přes 3 místa zbytečně. Malá 

kapacita. Není na něj odkaz z veřejně přístupné komunikace. Nejasné značení místa pro 

invalidy v zadní části parkoviště. Rozmístění míst pro invalidy Špatné uspořádání parkovacích 

míst. ;) Celkově jsem s naším parkovištěm velice spokojený, myslím prozatím je kapacita 

dostačující. Zimní údržba by se dala zlepšit. Vadí mi, že auta parkují mimo parkoviště (jak před 

vchodem do budovy, tak na příjezdových cestách). Vadí mi, že bezbariérová stání jsou vzadu 

v nejodlehlejším koutě parkoviště a mám pochybnost, jestli jsou v tomto počtu vůbec někdy 

využívána. Proč tam jsou stání vyhrazená obvodu Poruba? Vadí mi úvahy o budování nových 

parkovišť, aniž je vytížena kapacita toho stávajícího (nikdy nebylo plné, ale někomu se nechce 

chodit dozadu). Vadí mi, že někteří řidiči se se svými vozy neumí strefit do vyznačeného stání 

a zabírají tak dvě místa. Vadí mi celková nekoncepčnost využívání a zastavování pozemku 

školy na L. Podéště. Jezdím jen jednou týdně v pátek 7-19h, většinou místo najdu, když ne, tak 

parkuji na vnitřní komunikaci. Parkoviště vyhovuje mi. Na parkovišti FAST mi vadí především 

jeho nesmyslná velikost a doufám, že nikdo nemá v úmyslu tuhle zbytečně velkou a věčně 

poloprázdnou asfaltovou placku rozšiřovat. Jsem přesvědčena, že studenti, co chodí pěšky, a že 

je jich většina, by spíš, než absurdní rozšiřování parkoviště uvítali aspoň obyčejnou slušnou 

cestu do školy, aby nemuseli neustále chodit v blátě. Vadí mi, že autá stoja na konci parkoviska, 

tam kde je ulička pre prejazd. Také závora, která mě zdržuje a když si zapomenu isic tak se tam 

nedá dostat. Většinou se dá zaparkovat bez problému, jen při velkém využití parkovacích ploch 
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je třeba hledat místa až v zadní části parkoviště, což není zas tak ideální, ale ani zas tak 

problémové. Myslím si, že rozšířit by spíše potřebovalo parkoviště u rektorátu. Jelikož tu není 

moc prostoru k manévrování, tak někteří méně schopní řidiči parkují tak, že zasahují i přes 2 

parkovací místa. Studuji dalkově. Jezdím jednou za čas v pátek, nebo ve čtvrtek. Vždy jsem 

zatím zaparkoval (začal jsem studovat na VŠB FAST až v tomto semestru), studuji na VŠB 

krátce. Obruba, závory - ční do prostoru zbytečně, v zimě se sněhem na ni najede vozidlo aniž 

by člověk byl špatným řidičem. Výše zmíněná auta na parkovišti mimo vyznačená místa, jinak 

nic. Přerostlé křoví, které brání ve výhledu a častokrát způsobuje drobné oděrky na laku 

automobilu. Parkoviště na Fast není tak zaplněné jako parkoviště u posluchárny či auly. Nic mi 

na parkovišti nevadí. Buďme rádi za to. Např. parkoviště pro ekonomickou fakultu v centru 

není žádné. Vadí mi pouze nedořešení vstupů do fakulty...např. ze zástavky Opavská...chodí se 

zbytečně naokolo...neuškodil by východ (vstup) ze strany, kde jsou posluchárny přímo k 

zastávce Opavská... Jelikož jsem kombiňák, v pátek se vždycky místo najde:). Není opatřeno 

bezpečnostním kamerovým systémem. Využívám jej minimálně, tudíž jsem zatím nenarazila 

na nějaký problém. Málo stínů v létě. Parkování "chytrých" lidí, kteří s 1 autem zabirájí 2 místa. 

Volba zeleně mezi parkovacími bloky není zvolena vhodně. Vytváří zákoutí kam není vidět a 

nestíní automobilů. Vzrostlé dřeviny na kmeni by byly mnohem vhodnější. Na druhou stranu 

je přítomnost zeleně plusem. Také by bylo vhodné vysvětlit obsluze údržby při shrnování 

sněhu, že pokud sníh pouze rozhází, zmenší tak kapacitu parkoviště až na polovinu. Také by 

bylo vhodné shrnovat před příjezdem automobilů - aby nestlačila sníh, který pak nejde shrnout 

a vytváří problémové místa. Bylo mi na parkovišti FAST poškrábáno auto, nebyl však nalezen 

viník a kamerový systém bohužel nešel použít pro získání nějakých důkazů. Vysoké keře v 

některých úsecích brání rozhledu při vyjíždění, ve špičku téměř žádné volné místa. Rozšíření 

parkoviště je zcela zbytečné. V blízkosti je MHD a nový přístřešek pro kola. Nevidím důvod 

podporovat lenivé zadky. Nic dalšího krom aut zaparkovaných mimo vyhrazená stání mi na 

parkovišti FAST nevadí... Velmi malé, lidé parkují někdy jak prasata. Zlepšit kamerový systém. 

Například z toho důvodu, že někomu bylo na parkovišti poškozeno auto. Aby tedy mohl být 

dohledán viník. Křoví v některých částech působí spíše nepřehlednost než estetický dojem. 

Vadí mi pouze neukázněnost řidičů, kteří stojí na vnitřních komunikacích parkoviště. Chtělo 

by je to potrestat. :-) Nízká kapacita priestoru parkovisk. Nedomnívám se, že je parkovacích 

stání málo, alespoň dle mých zkušeností se mi ještě nestalo, že by parkoviště bylo zaplněno až 

dozadu. Jen zadní místa jsou relativně daleko od hlavního vchodu a tak jsem někdy zaparkovala 

při příjezdové komunikaci parkoviště. Jednou jsem dokonce dostala pokutu. Daleko úzké stání. 

Vadí mi všude to křoví nejde přes to nic vidět Jsem hlavně ráda, že je zpřístupněno bez karty, 
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dokud bylo třeba vstupu na kartu, bylo parkování na sídlišti velice zoufalé. Příliš úzká parkovací 

místa, hůře se vylézá. Chtělo by to rozšířit parkovací místa. S parkovištěm nemám problém. 

Málo parkovacích míst. Jinak parkoviste se mi zda celkem v poradku. 
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