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ABSTRAKT 
Bakalárska práca je zameraná na návrh parkovacieho automatu. Práca obsahuje analýzu 

súčasných produktov a návrh nového produktu na základe zistených informácií. Návrh 

splňuje normu ČSN EN 12414. Parkovací automat kladie dôraz na ergonómiu, integruje 

osvetlenie a nové technológie solárnych panelov. 

KLÚČOVÉ SLOVÁ  
parkovací automat, parkovanie, solárna energia, organické solárne panely, design  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The bachelor thesis is focused on the design of a parking meter. The work contains an 

analysis of current products and the design of a new product based on the information 

obtained. The design meets the ČSN EN 12414 standard. The parking meter emphasizes 

ergonomics, integrates lighting and new solar panel technologies. 

KEYWORDS 
parking machine, parking, solar energy, organic solar panels, design 
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1 ÚVOD 

V tejto bakalárskej práci je riešený design parkovacieho automatu.  

Parkovacie automaty sú zariadenia, ktoré slúžia na úhradu poplatku za parkovanie na 

vyhradenom mieste. Fungujú na princípe - čím vyššia suma je zaplatená, tým dlhší čas môže 

človek parkovisko využívať. Myšlienka zavedenia parkovacích automatov bola, a aj stále je, 

redukcia premávky. V neposlednom rade sú parkovacie automaty veľmi výhodné aj pre 

mestá. Ročne získavajú nemalú sumu, nielen z poplatkov za parkovanie, ale aj za pokuty od 

tých, ktorý parkujú na takýchto vyhradených miestach nelegálne. Na začiatku vývoja 

parkovacích automatov mnohí ľudia s platením ďalších poplatkov nesúhlasili, avšak tieto 

zariadenia sa prejavili veľmi efektívne a začali sa objavovať čoraz častejšie. Dnes už sú 

parkovacie automaty veľmi bežné a ľudia ich berú ako prirodzenú súčasť parkovania vo 

väčších mestách. 

Cieľom je ponúknuť inovatívne riešenie, ktoré bude spĺňať technické požiadavky zariadenia 

a ergonomické požiadavky užívateľa.  
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 

2.1 Designérska analýza   

V 20. rokoch 20. storočia v Spojených Štátoch Amerických nastal ekonomický boom. 

Dovtedy bolo vlastníctvo automobilu len privilégium pre malé percento ľudí. Po 

hospodárskom rozmachu boli autá prístupné širokej verejnosti čím ďalej, tým viac. To malo 

pozitívny dopad na rýchlo sa rozvíjajúci automobilový priemysel.  

Mestá na to neboli pripravené a ich ulice boli stále preplnené, premávka zlyhávala. Vlastníci 

obchodov začali pociťovať pokles tržieb, keďže na parkoviskách pre ich zákazníkov 

parkovali hlavne ľudia prichádzajúci za prácou.  

V meste Oklahoma, označovaním ako miestom vzniku prvého parkovacieho automatu, 

pôsobil novinár Carl C. Magee. Ten mal nápad zostrojiť zariadenie, ktoré bude zobrazovať 

čas povolený na parkovanie za výmenu zaplatenia určitej sumy. Magee informoval o tomto 

probléme v novinách a za pomoci designéra Geralda Halea vznikol historicky prvý koncept 

parkovacieho automatu „The Black Maria“.  

 

 

Obr. 2.1 Koncept parkovacieho automatu „The Black Maria“ [1] 
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Magee si dal tento produkt patentovať 13. mája 1935, spolu s Haleom založili spoločnosť 

Magee-Hale Park-O-Meter a 16. júla 1935 bol nainštalovaný prvý parkovací automat               

s názvom Park-O-Meter No. 1.  

Magee nebol prvým, ktorý si dal parkovací automat patentovať. Tým bol Roger W. Babson 

v roku 1928, ktorý mal myšlienku zostrojiť parkovací automat pripojený na batériu auta. 

Babson však nie je považovaný za vynálezcu, keďže jeho nápad nebol nikdy zrealizovaný.  

Dňa 16. 7. 1935 bolo nainštalovaných dokopy 200 parkovacích automatov na každých 

tridsiatich centimetroch na jednej ulici v Oklahome. Premávka sa začala uvoľňovať, 

obchodníci zaznamenali nárast v tržbách a parkovacie automaty sa rýchlo rozšírili do ďalších 

miest, štátov a kontinentov.  

Spoločnosť Magee-Hale Park-O-Meter sa neskôr premenovala na POM a dodnes aktívne 

vyrába parkovacie automaty. [1,2,3] 

 

 

Obr. 2.2 Prvé rozmiestnenie Park-O-Meter No. 1 [2] 

 

Obr. 2.3 Oznam uverejnený Mageeom v novinách Oklahomy [1] 
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Parkeon StradaPAL 

Francúzska firma Parkeon, ktorá vyrába parkovacie automaty StradaPal, pôsobí na trhu už 

od roku 1968. StradaPal neslúži len ako parkovací automat, ale aj ako informačné zariadenie.  

Celková výška tohto zariadenia je 1 674 mm, šírka 475 mm a hĺbka 379 mm. Disponuje 

veľkým dotykovým displejom o rozmeroch (152 x 91) mm. Je to 7” LCD TFT monitor 

s LED podsvietením. Pod displejom sa nachádza kapacitná klávesnica, ktorú ponúkajú 

v troch rôznych prevedeniach podľa potreby zadávaných údajov. Klávesnica je prehľadná 

a jednoduchá, klávesy slúžiace na ovládanie automatu sú farebne rozlíšené. Predná strana 

parkovacieho automatu je na prvý pohľad chaotická, všetky komponenty sú usporiadané 

blízko pri sebe, s rôznym farebným označením. Je mätúca a neprehľadná. 

StradaPal umožňuje platbu mincami, kontaktne aj bezkontaktne pomocou bankomatovej 

karty. Výrobca sľubuje zabezpečenie parkovacieho automatu voči vandalizmu. Mincovník 

je vyrábaný ako sejf, s dvojitou stenou. Výber peňazí môže prebiehať dvojako. Prvá metóda 

funguje na výmene celého mincovníka, čo je pravdepodobne rýchlejšie, ale drahšie. Druhou 

metódou je zafixovaný mincovník s možnosťou výberu len vnútornej nádoby.  

StradaPal je vyrobený z nehrdzavejúcej oceli a je ponúkaný v piatich farebných variantoch. 

Môže byť napájaný zo siete alebo solárne. Jeho tvar je klasický kváder. 

Najcharakteristickejším prvkom je spôsob umiestnenia solárneho panela. V porovnaní so 

zvyšným telom automatu pôsobí horná časť nesúrodo. [4,5] 

 

 

Obr. 2.4 Parkovací automat Parkeon STRADAPAL [4] 
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Parkeon Strada Evolution  

Ďalší zástupca od francúzskej firmy Parkeon je Strada Evolution. Je to zjednodušenejšia 

verzia StradaPal.  

Jeho výška je 1 544 mm, šírka 290 mm a hĺbka 311 mm. Vo viacerých vlastnostiach sa 

s parkovacím automatom StradaPal zhodujú, avšak Strada Evolution má menší displej, ktorý 

nie je farebný. Rozhranie displeja pôsobí stroho a nemoderne.  

Štandardný formát parkovacieho lístka je (60 x 70) mm a kapacita v tomto zariadení je pre 

viac než 6 500 lístkov. Veľkosť mincovníka je (169 x 146 x 290) mm a zmestia sa doň 2 000 

až 3 000 mincí. Ako aj u StradaPal, aj tu sú dve možnosti výmeny mincovníka. Prvý 

vymeniteľný typ mincovníka má objem 4,6 l a druhý fixný s výmenným kanistrom má 

objem 5,8 l.  

Disponuje detekciou fyzického útoku a detekciou otvorenia dvierok. Má prídavné ochranné 

prvky - dvojitú stenu pokladne a samostatný vstup k hotovosti a ku priestoru údržby.   

Materiál použitý na výrobu aj tohto parkovacieho automatu je nehrdzavejúca oceľ a je tiež 

dostupný v piatich farebných prevedeniach. Obidva automaty sú z 95 % recyklovateľné 

a prispôsobené teplotám od -25° C do 55° C. Tvar Strada Evolution je typický, po celej dĺžke 

kvádrový a na hornej časti zakosený. Napájaný je pomocou solárnej energie alebo pomocou 

energie zo siete. [4,6] 

 

 

Obr. 2.5 Parkovací automat Parkeon STRADEVOLUTION [4] 
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WSA TicketLine 7  

Posledným výrobkom od nemeckej firmy WSA je parkovací automat TicketLine 7. Funguje 

na princípe Pay & display, čiže vytlačí parkovací lístok, ktorý sa dáva na palubovku za 

predné okno. Hlavnými cieľmi WSA bolo príjemné užívateľské prostredie, energetická 

nenáročnosť a najvyšší level bezpečnosti.  

Je pomerne vysoký, dosahuje výšku až 1 850 mm. Jeho šírka je 410 mm a hĺbka 320 mm. 

Vyrába sa v dvoch verziách. Vo verzii ako je na obrázku, napájaný zo siete, alebo vo verzii 

so solárnym panelom. Displej môže byť buď TFT farebný dotykový, alebo s tlačidlami na 

spodnej časti.  

Veľkou výhodou sú LED svetlá s vysokým jasom  umiestnené pod vrchnou časťou 

automatu. Tie zabezpečujú nepretržité osvetlenie nielen jeho displeju, ale aj celého tela. 

Súčasťou je aj mikrofón a reproduktor.  

TicketLine 7 umožňuje platbu mincami, bankomatovou kartou, aj bezkontaktne. 

Užívateľské prostredie je podporené samostatnými veľkými tlačidlami pre základné funkcie 

– zrušenie označené červenou farbou a potvrdenie zelenou.  Jednou z predností tohto 

automatu je veľká kapacita vytlačených parkovacích lístkov – až do 12 000 kusov. Na tlač 

sa používa grafická termálna tlačiareň.  

Tento parkovací automat je vyrobený z nehrdzavejúcej oceli o hrúbke 3 mm a je odolný voči 

vode. Jeho tvar je druhým najtypickejším u dnešných automatov, vpredu pravouhlý a zo 

zadnej strany zaoblený. [7] 

 

 

Obr. 2.6 Parkovací automat WSA TicketLine 7 [7] 
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CROSS APTL 

Česká firma CROSS sa zaoberá celkovými parkovacími parkmi a ich súčasťou je aj Cross 

APTL samostatný parkovací automat. Používa technológiu Pay & display.  

Výška Cross APTL je 1 660 mm, šírka 450 mm  a hĺbka 375 mm. Dovoľuje prepínanie 

v troch jazykoch a platbu v dvoch menách zároveň. Jeho displej je LCD vo farbách modrej 

a bielej a je pomerne malý. Obsahuje termálnu tlačiareň.  

Veľkou výhodou tohto automatu je, že umožňuje platbu nielen mincami, kartou 

bezkontaktne, ale aj platbu s bankovkami a rezidentnými kartami. Automat však vracia len 

v minciach.  

Tvar tohto automatu je veľmi robustný a jeho konštrukcia pôsobí odolne. Nie je príliš 

zaujímavo tvarovo ladený a na prvý pohľad vyzerá ako betónový stĺp. Vyrába sa v rôznych 

prevedeniach, ktoré sa líšia hlavne rozmiestnením prvkov na prednej strane. Na obrázku je 

zobrazený najčistejší typ. Ostatné obsahujú viac komponentov, pôsobia chaoticky a metúco 

s príliš veľa informáciami a neprispôsobeným malým textom.  

Tieto automaty, ktoré nie sú súčasťou parkovacieho parku, ale stoja samostatne na ulici, 

bývajú označené na vrchnej časti pevnou vlajkou s písmenom P. Tá je nesúrodá so zvyšnou 

časťou parkovacieho automatu a rozbíja tak kompaktný tvar základného produktu. [8] 

 

 

Obr. 2.7 Parkovací automat CROSS APTL [8] 
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ParkingBOXX 

Kanadská spoločnosť Parking Boxx vyrába parkovacie automaty v troch prevedeniach. 

Prvé dva typy fungujú na princípe Pay & display. Prvý typ umožňuje platbu mincami, 

bankovkami a platbu kartou. Druhý typ umožňuje len platbu kartou. Posledný typ je 

najobsiahlejší. Umožňuje platbu s hotovosťou a bankomatovou kartou a obsahuje aj 

QWERTY klávesnicu, pomocou ktorej sa zadáva evidenčné číslo vozidla. Všetky majú LCD 

displej rovnakej veľkosti a sú bez možnosti výdavku.  

Výška parkovacieho automatu je 1 524 mm a šírka 380 mm. Pôsobí veľmi štíhlo, jeho hĺbka 

je 281 mm. Box je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele povrchovo upravovanou práškovým 

lakovaním.  

Nevýhodou týchto automatov je, že jediný spôsob prevádzky je pomocou napájania zo siete. 

Obsahuje však záložnú batériu v prípade výpadku.  

Design Parkingboxxu je veľmi jednoduchý a predvídateľný. Biely kváder s miernym 

výstupkom v hornej časti, ktorý obsahuje nápis „Zaplať tu“. Všetky ponúkané automaty sú 

len v bielo-modrom farebnom prevedení. To má za následok vysokú náročnosť údržby. 

Diskutabilná môže byť infografika na prednej strane. Všetky otvory a časti sú zvlášť 

pomenované a každá metóda platby je označená veľkou nálepkou v tvare šípky s popisom. 

Najčistejšie a najprehľadnejšie z týchto troch pôsobí stredný. Nevýhodou však je, že 

disponuje len jednou možnosťou platby. [9]  

 

 

Obr. 2.8 3 variantné prevedenia parkovacieho automatu ParkingBOXX [9] 
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Green Center PSA 3000 

Ďalším českým výrobcom parkovacích automatov je firma Green Center. Automat PSA 

3000 je veľmi atypický a odlišný od ostatných.  

Celková výška je 1 620 mm, šírka 398 mm a hĺbka 302 mm. Jeho forma je veľmi členitá, 

základný tvar vychádza zo šesťuholníka. V prednej časti je obdĺžnikový výrez. Veľmi 

zvláštny je spôsob umiestnenia solárneho panela. Je v tvare štvorca a je situovaný na 

skosenom šesťuholníku, ktorý je oproti zvyšnému telu automatu natočený o pár stupňov 

v smere hodinových ručičiek. 

Na prednej strane sa nachádza malý LCD displej a hneď vedľa neho otvor na vhadzovanie 

mincí. V strednej časti je klávesnica pod ktorou je červené tlačidlo na zrušenie a obnovu 

procesu. Platba je možná mincami alebo kartou bezkontaktne. Obsahuje termálnu tlačiareň. 

Celá konštrukcia je vyrobená z 2 mm hrubej nehrdzavejúcej ocele a dvierka zo 4 mm. 

Povrchovo je upravená práškovým lakovaním. Disponuje tiež záložnou batériou. Výrobca 

ponúka aj možnosť pridania ohrievacieho ventilátora a tým sa stáva odolnejším 

v extrémnych mínusových teplotách. Napájanie môže prebiehať pomocou sieti alebo 

solárneho panela. 

Automat je ponúkaný v tmavo zelenej farbe RAL 6029 a časť, ktorá obsahuje ovládacie 

prvky je v hliníkovo bielej RAL 9006. Automat pôsobí veľmi robustne a odolne voči 

vandalizmu. Ako jeden z mála nemá označenie písmenom P. [10] 

 

 

Obr. 2.9 Pohľady na tvar parkovacieho automatu PSA 3000 [10] 
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DCA Design International PARKd  

Posledným predstaviteľom designérskej analýzy je koncept od štúdia DCA Design 

International nesúci názov PARKd. Tento koncept neudáva svoje rozmery, avšak popisuje 

prípady, kde je vylepšenie dnešných automatov potrebné.    

Prvým bodom sú možnosti platieb. Umožňuje platbu mincami, kartou a platbu cez mobilnú 

aplikáciu a následnou synchronizáciou pomocou NFC. Hotovosť však nevracia. 

Ďalším z problémov parkovacích automatov je doba parkovania, ktorú ponúkajú. Väčšinou 

sa používateľ musí pohybovať v rozmedzí celých hodín. Pri platbe mincami sa aj pri tomto 

koncepte vyberá z daných možností, avšak pri platbe kartou si používateľ môže vybrať 

z troch spôsobov kúpi parkovacieho miesta. Obsahuje otočné intuitívne tlačidlo, pomocou 

ktorého sa jednoducho nastavujú potrebné parametre. Užívateľ si vyberá medzi tým, ako 

dlho by chcel parkovacie miesto využívať, v aký presný čas sa plánuje vrátiť alebo aké 

množstvo peňazí chce spotrebovať. 

Koncept má veľký displej na prednej aj zadnej časti. Graficky je veľmi názorný a prívetivý.  

Diskutabilný môže byť jeho tvar, ktorého základ je trojboký hranol. V jeho polovici je 

zrezaný a na vrchnej časti pozostáva len z úzkeho obdĺžnikového profilu. 

Jednou z veľkých nevýhod je nemožnosť umiestnenia solárnych panelov. Preto sa 

predpokladá, že tento koncept je primárne určený do podzemných a vnútorných parkovísk. 

[29] 

 

 

Obr. 2.10 PARKd od DCA Design International [29] 
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2.2 Technická analýza  

2.2.1 Parkovací automat 

Parkovacie automaty sú zariadenia, ktoré slúžia na úhradu poplatku za parkovanie na 

vyhradenom mieste.  

Existujú 4 základné druhy: 

▪ Pay & display 

▪ Pay by plate 

▪ Pay by space 

▪ Pay by zone 

 

Pay & display sú najbežnejšími. V parkovacom automate sa zvolí čas a zaplatí požadovaná 

hodnota alebo sa vkladajú postupne peniaze a zobrazuje sa doba, po ktorú môže človek 

parkovisko využívať. Ako potvrdenie sa vytlačí lístok, ktorý sa dáva za predné sklo vozidla.  

Zvyšné tri typy obsahujú aj klávesnicu alebo dotykový displej, pomocou ktorých sa zadávajú 

potrebné údaje. Vďaka tomu zaniká povinnosť dávať lístok naspäť do auta. Typ Pay by plate 

sa preto postupne stáva populárnejším.  

 

 

Obr. 2.11 Podrobný popis užívateľského rozhrania Parkeon – Strada Rapide (upravené) [11] 
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2.2.2 Komponenty  

Parkovací automat sa skladá z viacerých častí. S malými odchýlkami má väčšina 

parkovacích automatov rovnaké zloženie.  

Vnútri automatu sa nachádza: 

▪ pokladňa 

▪ selektor mincí alebo bankoviek 

▪ zásobník 

▪ tlačiareň a papierový kotúč na lístky 

▪ záložná batéria alebo suché články 

▪ nádoba na vrátené peniaze 

▪ bankový terminál a čítačka kariet pre bezkontaktnú platbu [11] 

 

Ďalšou časťou je matičná doska, niektoré obsahujú reproduktor a mikrofón, poprípade 

komplexnejší počítač s Wi-Fi pripojením, GPRS modem.  

 

 

Obr. 2.12 Vnútorné komponenty Parkeon – Strada Rapide (upravené) [11] 
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Na vonkajšej časti sa nachádza: 

▪ displej – ten môže byť samostatne, dotykový alebo nedotykový s klávesnicou 

▪ kapacitná klávesnica 

▪ otvor na vkladanie mincí, poprípade bankoviek 

▪ otvor na výdaj parkovacieho lístku 

▪ otvor na výdaj prípadného preplatku alebo hotovosti po zrušení transakcie 

▪ bankový terminál s numerickou klávesnicou a výstup čítačky pre bezkontaktné platby 

▪ solárny panel – umiestnený spravidla na vrchnej časti parkovacieho automatu 

▪ inštrukcie a popis taríf 

▪ špeciálne označenia parkovacieho automatu [11] 

Viď obr. 2.13. [11] 

 

 

Obr. 2.13 Vonkajšie komponenty Parkeon – Strada Rapide (upravené) [11] 

 

 



 

27 

2.2.3 Pokladňa 

Každý prístroj obsahuje mincovník alebo pokladňu. Nachádzajú sa v strednej časti automatu 

s vlastným otvorom. Pokladňa musí mať minimálny užitý objem 3,5 l [12]. 

Parkovací automat musí obsahovať mechanizmus, ktorý umožňuje výber tržieb. Prvý spôsob 

je vybranie celej pokladni. Po jej vybratí musí byť na jej miesto vložená náhradná pokladňa. 

Druhý spôsob je výber hotovosti zo zabudovanej pokladni a jej premiestnenie do 

uzamykateľnej schránky. [11,12] 

 

 

Obr. 2.14 Výber hotovosti spôsob č.1 (naľavo) a výber hotovosti spôsob č.2 (napravo) [11] 

 

2.2.4 Selektor hotovosti a zásobník 

Mince alebo bankovky sa po vložení do automatu presúvajú do selektoru. Ten má približne 

výšku 100 mm, šírku 90 mm a hrúbku 50 mm [13]. Zásobník je jednotka ku zhromaždeniu 

a uchovaniu kombinovaného súhrnu hotovosti pred potvrdením alebo zrušením transakcie 

[12]. Nachádza sa pod selektorom. 

 

 

Obr. 2.15 Selektor mincí [13] 
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2.2.5 Tlačiareň 

Na tlač lístkov sa používa termálna vysokorýchlostná tlačiareň. Je veľmi kompaktná 

a výkonná. Rozmery termálnej tlačiarne HS-3RA sú (126 x 91,9 x 57,5) mm. [14] Druhým 

príkladom je K80 – TORNADO PRINTER. Tej je súčasťou aj konštrukcia na uchytenie 

papierového kotúča. Samostatná tlačiareň má približne (95 x 80 x 50) mm. [16] 

 

 

Obr. 2.16 Termálna tlačiareň HS-3RA [15] (naľavo) a termálna tlačiareň K80 Tornado Printer [16] (napravo) 

 

Podľa ČSN EN 12414 odstavca 4.23 má mať lístok minimálnu plochu 3 500 mm2, pričom 

rozmer lístku musí byť väčší než 50 mm. To ovplyvňuje rozmer papierového kotúča. Ten 

má väčšinou šírku 60 mm. Jeho priemer sa mení od závislosti potrebného množstva lístkov, 

obvykle je to 200 až 220 mm. [17] 

 

 

Obr. 2.17 Papierový kotúč použitý v parkovacom automate Strada Evolution [17] 
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2.2.6 Napájanie 

Parkovacie automaty sú pripojené k hlavnej sieti alebo využívajú elektrickú energiu získanú 

pomocou solárnych panelov. Každé zariadenie musí obsahovať záložný zdroj prúdu, 

nezávislého od hlavného zdroju. Na to sa používajú batérie alebo suché články. Súčasťou 

fotovoltického systému môže byť aj batéria, ktorá akumuluje prebytočnú elektrickú energiu 

získanú pomocou solárnych panelov. [12] 

Solárna energia patrí medzi najčistejšiu a najdostupnejšiu formu obnoviteľnej energie. 

Premena slnečnej energie na elektrickú energiu prebieha vo fotovoltických článkoch. 

Fotóny, častice svetla, dopadajú na článok a vyrážajú elektróny. Fotovoltický článok má 

polovodičovú štruktúru a tá systematizuje pohyb elektrónov na jednosmerný prúd. Medzi 

základné typy solárnych panelov patria monokryštalické, polykryštalické a amorfné panely. 

[18] 

 

1. Monokryštalické solárne panely 

Panely sú tmavej farby, hnedé až čierne. Majú najväčšiu účinnosť a to v rozmedzí                   

14 až 18 %. Potrebujú dobré svetelné podmienky, takže sa využívajú na miestach, kde je 

ideálny sklon a orientácia k slnku. [19] 

2. Polykryštalické solárne panely 

Majú nižšiu účinnosť ako monokryštalické, okolo 12 až 17 %. Ich výroba je jednoduchšia. 

Majú modrý odtieň. Polykryštalické panely sú vhodné na miesta, kde nie je orientácia 

k slnku úplne ideálna. Dokážu zachytiť aj svetlo prichádzajúce z boku a rozptýlené svetlo.  

Monokryštalické a polykryštalické panely sú tvorené kryštálmi kremíka. [19] 

 

 

Obr. 2.18 Rozdiel medzi monokryštalickými panelmi a polykryštalickými panelmi [20] 
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3. Amorfné solárne panely  

Amorfné solárne panely sú najvhodnejšie na miesta, kde je k dispozícií veľká plocha a nie 

až tak ideálne svetelné podmienky. Sú tvorené tenkou kremíkovou vrstvou, ktorá je 

naparovaná na sklo alebo fóliu. Ich účinnosť je 7 až 9 %. Ak sú na ploche 2,5x väčšej ako 

monokryštalické či polykryštalické panely ich výnos je v konečnom dôsledku o 10 % vyšší. 

Dôvodom je vysoká citlivosť organických panelov na rozptýlené slnečné žiarenie. Tieto 

panely sú v porovnaní so zvyšnými dvomi omnoho lacnejšie na výrobu. Môžu byť veľmi 

tenké, pružné a ohybné. [19] 

Amorfné solárne panely sa zaraďujú do skupiny tenko vrstvových solárnych panelov. Tenko 

vrstvové solárne panely sa vyrábajú aj z nekremičitých materiálov.   

 

 

Obr. 2.19 Organický fotovoltický panel [21] 
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2.2.7 Displej  

V zanalyzovaných parkovacích automatoch sa využíva LCD displej. Ten potrebuje 

podsvietenie. To je tvorené najčastejšie LED diódami. Jeho výroba je pomerne lacná, ale 

tým, že potrebuje podsvietenie je LCD displej energeticky náročnejší. Pod LCD displeje 

patria aj displej IPS a TFT. TFT sú používané v parkovacích automatoch od firmy Parkeon, 

ktoré boli spomenuté v designérskej analýze. TFT má lepší kontrast pri zobrazovaní obrazu, 

ale má horšie pozorovacie uhly. IPS displej má lepšie farby a široké pozorovacie uhly. Medzi 

jeho ďalšie výhody patrí dlhá životnosť a dobrá čitateľnosť na slnku. [22,23]  

 

 

Obr. 2.20 Rozdiel medzi TFT a IPS displejom [24] 

 

2.2.8 Klávesnica 

Súčasné parkovacie automaty využívajú kapacitnú klávesnicu. Tento typ klávesníc funguje 

na využívaní elektrickej kapacity medzi pružnou membránou a pevnou elektródou. Po 

stlačení klávesy dochádza k prehnutiu membrány a tá sa priblíži k elektróde. Zmenšením 

vzdialenosti medzi membránou a elektródou prudko narastá v príslušnom mieste kapacita. 

To je jednoducho zistiteľné elektronickými obvodmi klávesnice. Po uvoľnení klávesy sa 

pružná membrána vráti do pôvodnej polohy. Kapacitné klávesnice sú citlivé na dotyk, majú 

malé rozmery a minimálnu spotrebu elektrickej energie. Klávesy sú odolné voči špine 

a korózii. [30] 

Ďalšími vhodnými typmi klávesníc sú mechanické s gumovou membránou, membránové 

klávesy využívané v extrémnych podmienkach alebo magnetické klávesy.  
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2.2.9 Materiál 

Plášť parkovacích automatov sa vyrába hlavne z nehrdzavejúcej ocele. U zanalyzovaných 

automatov je uvedená hrúbka 2 až 3 mm, poprípade dvojnásobok v oblasti dvierok od 

pokladni. Povrchovo sa upravujú práškovaním - komaxitovaním. Je to v súčasnosti jedna 

z najšetrnejších technológií. Má dobrú odolnosť voči poškrabaniu, protikorózne vlastnosti 

a stálofarebnosť. Dielčie prvky sú vyrábané z ABS plastu. [25] 

 

2.2.10 Ukotvenie k základni 

Existuje niekoľko spôsobov kotvenia. Skrutkami do betónu, hmoždinkami, oceľovými 

kotvami alebo chemickými kotvami.  

Medzi najčastejšiu a najspoľahlivejšiu techniku kotvenia predmetov s väčším zaťažením 

patrí chemická kotva. Je tvorená dvojzložkovými epoxidovými lepidlami. Využíva sa pri 

kotvení do betónu, dutých aj plných tehiel, porothermu, ytongu, plynobetónu, pieskovca, 

prírodného kameňa a sadry. Chemická kotva môže byť rýchlo tvrdnúca polyesterová alebo 

vinylesterová s cementom. Do exteriéru a podmienok s možnou vlhkosťou sa používa 

vinylesterová chemická kotva. Do kotviaceho materiálu sa vyvŕta diera a vyčistí sa.  Otvor 

sa vyplní dvojzložkovou zmesou, vloží sa do nej upevňovací prvok a kotva sa nechá 

vytvrdnúť. [26,27] 

 

 

Obr. 2.21 Chemické kotvenie [28] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE  

3.1 Analýza problému, interpretácia a zhodnotenie 

poznatkov z rešerše 

Na súčasnom trhu sa vyskytujú parkovacie automaty od niekoľko rôznych výrobcov. 

Designérska analýza súčasného stavu poznania zobrazuje a popisuje najpoužívanejšie 

výrobky zahraničných aj domácich výrobcov.  

Väčšina prístrojov má jednoduché tvary vychádzajúce z kvádra, čo je dôvodom hlavne 

jednoduchej výroby. Problémom však je, že aj pri snahe využívania ekologickej verzii 

elektrickej energie sa mnohokrát nepodarí zaintegrovať solárny panel prirodzene.  

Ďalším negatívom niektorých súčasných parkovacích automatov je neprehľadné a mätúce 

užívateľské rozhranie alebo obmedzené možnosti platby. Nové koncepty používajú veľké 

dotykové displeje, ktoré síce pôsobia moderne, ale majú niekoľko nevýhod. Pri zariadeniach 

umiestnených v exteriéri hrozní zhoršená čitateľnosť displeja za rôznych environmentálnych 

podmienok. Ich ďalším negatívom je nepresnosť preneseného dotyku cez ochranné sklo či 

neschopnosť zadávania údajov v rukaviciach. Displej môže byť ľahko zašpinený alebo 

mokrý. To má za následok nekorektné zadávanie údajov. 

Parkovací automat by mal byť vhodne a dostatočne označený, aby bol ľahko spozorovateľný 

a rozpoznateľný, avšak nie na úkor toho, že nebude zapadať do celkového urbánneho 

prostredia. 

Konštrukcia niektorých prístrojov je príliš robustná. Pôsobia síce masívnejšie a odolnejšie, 

ale zaberajú zbytočne mnoho priestoru.  

Na základe týchto poznatkov boli stanovené ciele mojej bakalárskej práce. 
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3.2 Cieľ práce  

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť parkovací automat, ktorý bude prehľadný a ľahko 

pochopiteľný pre každého užívateľa, spĺňajúci ergonomické požiadavky.  

Jedným z cieľov je aj umožniť platbu pomocou viacerých platobných metód. Od mincí 

a bankoviek cez platbu kartou, aj bezkontaktne a rezidentnými kartami, až po nové metódy 

platieb ako napríklad pomocou SMS alebo cez mobilnú aplikáciu.  

Parkovacie automaty sa môžu nachádzať nielen medzi parkovacími miestami, ale aj na 

chodníkoch, preto je dôležité brať do úvahy aj jeho hĺbku a šírku.  

Veľmi populárna je dnes solárna energia. Ďalším cieľom je zaintegrovať na prístroj solárne 

panely vhodného typu a tak, aby boli z tvarového hľadiska prirodzenou súčasťou 

parkovacieho automatu.  

Cieľom je implementovať osvetlenie, ktoré bude pozitívom nielen pre automat vo večerných 

hodinách, ale aj pre určitú oblasť v jeho okolí. Zároveň je to jedna z možností ochrany 

automatu voči vandalizmu.  

V neposlednom rade je cieľom spraviť parkovací automat, ktorý bude príjemný na pohľad 

aj na používanie a bude tvorený komponentami najefektívnejšími pre celé zariadenie.  

 

Hlavnými cieľmi bakalárskej práce sú: 

▪ variabilita platobných metód – akceptovanie všetkých druhov hotovosti, bezhotovostné 

platby, platby cez SMS, poprípade cez mobilnú aplikáciu 

▪ hĺbka a šírka parkovacieho automatu minimálna – 300 mm – 400 mm 

▪ integrácia solárnych panelov – organické solárne panely alebo polykryštalické  

▪ vhodné osvetlenie parkovacieho automatu a jeho okolia 

 

3.3 Cieľová skupina 

Hlavnou cieľovou skupinou sú dospelí ľudia, ktorý využívajú platené parkoviská. Treba 

však brať do úvahy, že užívatelia nemusia byť len výhradne z Českej alebo Slovenskej 

Republiky, ale aj zahraniční návštevníci. Je dôležité, aby bolo užívateľské rozhranie ľahko 

pochopiteľné a aby bolo možné parkovací automat prestaviť do svetových jazykov. 
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3.4 Základné parametre a legislatívne obmedzenia 

Základné parametre parkovacích automatov popisuje Česká Technická Norma ČSN EN 

12414 – Zařízení ke kontrole parkování vozidel – Automaty pro platbu a výdej parkovacích 

lístků – Technické a funkčné požadavky.  

Prístroj musí spĺňať elektrickú ochranu, odolnosť voči teplu a vlhku, odolnosť voči prachu 

a vode, rádiové elektrické rušenie a elektromagnetickú kompatibilitu a odolnosť voči 

prejavom vandalizmu, nehodám a zneužitia. Všetky body technických požiadaviek sú bližšie 

popísané v norme ČSN EN 12414.  

Najdôležitejšie parametre pre tento typ bakalárskej práce sú: 

▪ čitateľnosť informácií – všetky informácie dôležité pre transakciu musia byť čitateľné 

vo dne aj v noci zo vzdialenosti 1 000 mm, prídavné zo vzdialenosti         500 mm 

▪ výška otvorov pre platenie, jamky pre výdaj a operačné mechanizmy – tieto prvky musia 

byť umiestnené 900 mm až 1 500 mm nad úrovňou terénu, na ktorom je prístroj 

nainštalovaný (ak sú z platenia vylúčení vodiči vlastniaci preukaz ZŤP táto výška môže 

byť zvýšená na 1 700 mm) 

▪ fyzikálne požiadavky – plocha všetkých tlačidiel musí byť minimálne 90 mm2, ak je 

tlačidlo otáčajúce, jeho priemer musí byť minimálne 20 mm 

▪ prevádzková kapacita – v prístroji musí byť minimálne 3 000 lístkov, zásobník musí mať 

priestor minimálne na 20 kusov najväčšieho platného média, ktoré prístroj príma a objem 

pokladne je minimálne 3,5 l 

▪ špecifikácia lístkov – lístok musí mať minimálnu plochu 3 500 mm2 a jeho minimálny 

rozmer je väčší ako 50 mm [12] 

 

3.5 Použité výrobné technológie, možný trh a cena 

Parkovacie automaty sú dodávané zákazkovo. Objednávatelia sú prevažne mestá a obce, 

ktoré majú zóny s platením parkovaním. Počet kusov sa odlišuje od veľkosti týchto oblastí, 

keďže väčšinou sa používa taký istý parkovací automat vo všetkých zónach. Počet sa 

pohybuje od jedného až po niekoľko desiatok zariadení.  

Súčasné parkovacie automaty sa prevažne vyrábajú ohýbaním plechu z nehrdzavejúcej 

ocele. Táto výrobná technológia je jednoduchá a pomerne lacná, ale obmedzuje tvar 

prístrojov. Preto je väčšina zariadení hranatých a nie príliš členitých.  

Cena u zanalyzovaných produktov sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých tisícoch eur a závisí 

ako od technológie výroby, tak aj od cien jednotlivých komponentov.  
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4 VARIANTNÉ ŠTÚDIE DESIGNU  

4.1 Variant I  

 

Obr. 4.1 Variantný návrh I 

 

Prvým variantom je parkovací automat tvorení hlavne organickými líniami. Tento návrh 

rieši nielen strohosť súčasných kvádrových parkovacích automatov, ale obsahuje aj prvky, 

ktoré umožňujú jeho komfortnejšie užívanie. Variant I je tvorený miernou strieškou, ktorá 

chráni predovšetkým užívateľskú zónu. Spolu s bočnými stranami chráni vrchnú časť 

parkovacieho automatu pred rôznymi poveternostnými podmienkami. Ďalším 

signifikantným prvkom je zapustenie parkovacieho automatu v spodnej časti smerom 

dovnútra. To vytvára priestor pre užívateľove chodidlá a vytvára dojem osobnej zóny. 

V tomto návrhu sú zvažované organické solárne panely rozmiestnené na zadnom plášti 

parkovacieho automatu. Osvetlenie je na líniách okolo prednej strany zariadenia. Výška je 

približne 1 800 mm. Parkovací automat pôsobí z profilu jemne, s motívom prírody. 

  



 

37 

4.2 Variant II   

 

Obr. 4.2 Variantný návrh II 

 

Nasledujúci návrh bol nesený v zmysle geometrických prvkov s miernym zaoblením. Tvar 

druhého variantu je tvorený predovšetkým tak, aby mal čo najužší profil. Tento typ 

parkovacích automatov by bol najvhodnejšou voľbou pre miesta s obmedzeným priestorom. 

Maximálna hĺbka by sa pohybovala okolo 200 mm. Ideálnou hĺbkou by bol rozmer okolo 

150 mm, avšak treba zohľadňovať rozmery vnútorných komponentov. Priestor, ktorý je 

týmto pádom v tomto smere minimálny, sa kompenzuje v šírke parkovacieho automatu. 

Obsahoval by organické solárne panely, ale tento tvar umožňuje použitie aj mono či 

polykryštalických solárnych panelov. Celkový tvar je minimalistický. V spodnej časti sa 

znovu nachádza vybratie, ktoré podporuje ergonómiu zariadenia.  
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4.3 Variant III  

 

Obr. 4.3 Variantný návrh III 

 

Posledným variantom je tvar kombinovaný organickými a aj čistými geometrickými líniami. 

Pôsobí veľmi decentne. Odlišuje sa od súčasných zariadení svojím tvarom, avšak stále nie 

je ich úplným protikladom. Najdominantnejšou časťou je osvetlenie, ktoré sa tiahne po celej 

dĺžke parkovacieho automatu. To zabezpečuje dobré osvetlenie hlavne jeho okolia. Návrh je 

tvorený opakujúcou sa krivkou na všetkých troch elementoch zariadenia – na zadnej časti, 

na osvetlení a na samotnom tele prístroja. Zadná časť je mierne predĺžená a tým chráni 

prednú časť parkovacieho automatu. Tento diel obsahuje z vonkajšej strany solárne panely. 

Predná strana je tvorená zvislou líniou, ktorá dodáva celej forme stabilitu. Celkový tvar je 

na pohľad kompaktný, nenútený a moderný. 
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4.4 Záverečné zhodnotenie 

V tejto kapitole boli predstavené tri variantné návrhy. Ku všetkým návrhom bolo 

pristupované z rôzneho výtvarného hľadiska. Pri hľadaní variantných návrhoch boli použité 

čisto organické tvary, prevažne geometrické tvary alebo kombinácia oboch. Inšpiráciou boli 

formy s futuristickým charakterom a formy minimalistické. Pri navrhovaní bol zvažovaný 

potrebný vnútorný objem parkovacieho automatu a zohľadnené normované výšky. 

 

 

Obr. 4.4 Varianty I, II a III 

 

Aj keď by bola ideálna kombinácia všetkých troch návrhov, boli zvážené klady a zápory 

jednotlivých riešení a nastalo upustenie od zanorenia alebo vyhĺbenia parkovacieho 

automatu v dolnej časti, ktoré sa nachádzajú u variantov I a II. Bola by podporená ergonómia 

zariadenia, ale bol by to bod, na ktorom by sa zachytávalo najviac nečistôt. Ako hlavný 

podklad pre finálny variant bol teda vybraný variantný návrh III. Je to variant 

s jednoduchým, avšak nie strohým tvarom, veľmi pekne dokáže integrovať osvetlenie 

a navyše jeho predĺžený tvar v hornej časti chráni užívateľskú zónu. Rozmerovo sa finálny 

variant uberal ideológiou druhého variantu, čiže parkovací automat vysoký a s minimálnymi 

rozmermi pri hĺbke. 
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5 TVAROVÉ RIEŠENIE 

5.1 Vývoj tvaru parkovacieho automatu 

Pri začiatku návrhu finálneho tvaru bolo jedným z krokov vybratie krivky, ktorá bude 

opakujúcim sa a charakteristickým prvkom. Bolo vyberané z rôznych kriviek a každá z nich 

tvorila parkovací automat s iným pocitom. Všetky tieto krivky sú tvorené pomocou 

konkrétnych bodov, ktoré sa nachádzajú na dvoch pomyselných štvorcoch. Prvý pomyselný 

štvorec ohraničuje základné  telo zariadenia bez horného predĺženia, druhý ohraničuje tvar 

celkový. Ich výška je 1 950 mm a to udáva celkovú výšku parkovacieho automatu. Na         

obr. 5.1 môžeme vidieť krivky, ktoré boli v užšom výbere. Ako finálna sa vybrala krivka na 

pozícii 1.  

 

 

Obr. 5.1 Variantné krivky 
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Aj predná časť prešla vývojom. Tá obsahuje užívateľské rozhranie, ktorému treba venovať 

pozornosť. Základnou myšlienkou bolo vedenie užívateľa celým procesom používania. To 

bolo zamýšľané pomocou vodiacej línii alebo kruhových prvkov, ktoré sa bude rozsvecovať 

na miestach, na ktoré sa má používateľ sústrediť. V hornej časti sa nachádza displej. Ďalšou 

nevyhnutnou časťou je klávesnica. Následne prebehla vizuálna skúška pozícii zvyšných 

prvkov a ako finálna bola vybratá verzia na obr. 5.2 zobrazená úplne vpravo. Kombinuje 

líniu a aj kruhové prvky. Línia je rovná, znázorňuje pomyselný štart a cieľ. Začína na 

klávesnici,  pomocou kruhových prvkov zahŕňa platobné metódy a končí pri otvore pre 

lístok. Táto verzia bola mierne modifikovaná. Boli upravené jednotlivé prvky a bola 

zmenená ich pozícia.   

 

 

Obr. 5.2 Varianty užívateľského rozhrania 
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Ďalším krokom bolo znázornenie navrhnutého užívateľského rozhrania na tele parkovacieho 

automatu. Variácie rozmiestnenia všetkých ovládacích prvkov do normou danej zóny 

ukázali, že najlepším riešením je umiestniť komponenty tak, aby vznikol čo najväčší priestor 

pre displej. Tu sa pracovalo s celkovou výškou parkovacieho automatu len 1 800 mm. 

Priestor pre všetky komponenty bol značne obmedzený. Po vizuálnej skúške s Ergonmi 

rôznych výšok bola celková výška upravená na finálnych 1 950 mm. Hlavným dôvodom 

bolo predĺženie v hornej časti, ktoré osobám s vyššou ako priemernou výškou siahalo do 

úrovne tváre.  

 

 

Obr. 5.3 Prvá fáza vývoja 
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1 500 
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Po zvýšení celkovej výšky parkovacieho automatu vznikol ďalší priestor pre zväčšenie 

displeja. Vo verzii A na obr. 5.4 bola výška spodnej hrany užívateľského rozhrania posunutá 

o 100 mm nahor. Rozdiel je nielen vo veľkosti displeja, ale aj v komfortnosti používania.  

Verzia A je pohodlnejšia pre užívateľa a preto je užívateľské rozhranie vo finálnom riešení 

taktiež posunuté nahor. Verzia A má väčšiu plochu v spodnej časti čistú, bez komponentov 

a pôsobí tak vizuálne sympatickejšie. 

 

 

Obr. 5.4 Druhá fáza vývoja 
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V ďalšom kroku sa jednotlivé prvky dali do podoby, v akých by sa reálne mohli vyskytovať. 

Displej bol mierne zapustený a dotykový. Klávesnica bola tiež zapustená, natočená o pár 

stupňov tak, aby bola príjemnejšia pri pohľade zhora. Jednotlivé klávesy boli vypuklé 

a silikónového materiálu. Displej, klávesnica a vstup pre hotovosť boli olemované plastom. 

Čítačky bankomatových či rezidentných kariet tvorili vystúpené plastové prvky. Rozhranie 

sa spracovaním podobalo na súčasné parkovacie automaty a celkovo pôsobilo nemoderne. 

Jednotlivé plastové časti síce označovali pozíciu prvkov, ale boli aj kritickými miestami pri 

znečisťovaní. 

 

 

Obr. 5.5 Tretia fáza vývoja 
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Posledným krokom bolo prehodnotenie materiálov a celková modernizácia. Displej bol 

navrhnutý bezdotykový a všetky potrebné úkony sa vykonávajú pomocou tlačidiel. Celé 

užívateľské rozhranie je tvorené displejom, do ktorého sú zakomponované jednotlivé prvky. 

Použitie displeja na celej ploche zjednodušuje aj interaktívnosť zariadenia.  

Na obr. 5.6 je takmer finálne užívateľské rozhranie. Klávesnicu doplnili tri základné veľké 

kapacitné tlačidlá. Pomocou týchto tlačidiel užívateľ prechádza celým procesom kúpi. 

Všetky prvky okrem klávesnice sú ohraničené rozsvietenými 2 mm hrubým pásom. Obr. 5.6 

je len ilustračný, pretože situácia rozsvietených všetkých týchto pásov naraz nenastane. 

Ukážka konkrétnych situácií je v kapitole ergonomické riešenie.  

 

 

Obr. 5.6 Štvrtá fáza vývoja 
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5.2 Finálny tvar pakovacieho automatu 

Finálne riešenie užívateľského rozhrania sa ešte mierne upravilo a viac prispôsobilo. Prvky 

pre platbu kartou boli z pôvodných troch (vstup pre bankomatovú kartu, terminál a čítačka 

pre bezkontaktné platby) nahradené jedným skombinovaným prvkom. Pôvodne vystúpená 

čítačka pre rezidentné karty bola ukrytá pod ochranné sklo displeja, aby neprekážala 

užívateľovi pri vkladaní bankomatovej karty do POS terminálu. Otvory pre platbu 

hotovosťou boli doplnené o línie o hrúbke pol milimetra. Základné zobrazenie 

v pohotovostnom režime je na obr. 5.7. 

 

 

Obr. 5.7 Finálny vzhľad užívateľského rozhrania 
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Tento parkovací automat sa delí na dve objemové časti. Prvou je jeho zadná časť. Je 

predĺžená nielen v hornej časti, ale aj po stranách a pôsobí tak ako ochranný štít zariadenia. 

Zároveň využíva svoju plochu z vnútornej strany na osvetlenie a z vonkajšej pre organické 

solárne panely. Rozšírenie bočných strán je minimálne a to hlavne z hygienických dôvodov.  

Samotné telo vychádza z kvádra. Ten dodáva celkovému tvaru stabilitu. Jeho hrany sú 

zaoblené a tým, že je vysoký pôsobí veľmi elegantne. Z prednej časti parkovacieho automatu 

je oblasť užívateľského rozhrania a preto tvar z tohto pohľadu nie je špeciálne 

preštylizovaný.  

 

 

Obr. 5.8 Perspektívny pohľad na zadný ochranný štít 
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Osvetlenie je na tomto parkovacom automate jedným z najvýraznejších prvkov. Na bočných 

stranách zariadenia je osvetlenie vytvorené využitím základnej krivky. Jeho šírka je 20 mm. 

Toto osvetlenie bolo doplnené o ďalšie, ktoré vychádza z krivky spájajúcej jeho hornú 

a strednú časť. Vzniká tak písmeno P. To sa používa na označenie parkovacích automatov 

celosvetovo.  

 

 

Obr. 5.9 Osvetlenie parkovacieho automatu 
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Na obr. 5.10 je parkovací automat pri pohľade zhora. Tvar je tvorený čistou plynulou líniou 

a po bokoch sú maximálne zaoblenia. Pri osobách presahujúcich celkovú výšku zariadenia 

bolo potrebné zamedziť alebo minimalizovať akékoľvek poranenie. Ochranný šilt presahuje 

v strednej časti zvyšok tela o 70 mm.  

 

 

Obr. 5.10 Pohľad zhora 

 

 

Obr. 5.11 Pohľad zozadu 
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Obr. 5.12 Perspektívny pohľad I na finálnu verziu parkovacieho automatu 



 

51 

5.3 Tvar parkovacieho automatu pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

Pre osoby so zdravotným postihnutím sa prispôsobujú výšky jednotlivých ovládacích 

prvkov. Ideálnym riešením je pridanie prvku, ktorý obsahujú varianty I a II, mierne vybratie 

z tvaru v spodnej časti parkovacieho automatu. Tým vzniká ďalšie miesto pre používateľove 

chodidlá alebo pre invalidný vozík. K tomuto prípadu bola vytvorená verzia modifikáciou 

finálneho tvaru, ktorú môžeme vidieť na obr. 5.13.  

V spodnej časti je vybratie tvorené líniou, ktorá začína pod umiestnením pokladne a končí 

tak, aby bol spodok parkovacieho automatu o 45 mm užší. Toto vybratie pôsobí zdola ako 

odľahčenie tvaru, avšak jeho vrchná časť teraz nadobúda v porovnaní so zvyškom príliš 

veľký objem. Celkový tvar v tejto podobe obsahuje mnoho rôznych výtvarných prvkov, 

vytvára nohu zariadenia a to nie je pozitívom.  

 

 

Obr. 5.13 Porovnanie finálnej verzii a verzii upravenej pre osoby obsluhujúce invalidný vozík 
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Zariadenia na súčasnom trhu, ktoré môžeme vidieť v designérskej analýze, toto vybratie        

v spodnej časti síce neobsahujú, ale ľudia so zdravotným postihnutím ich používajú. Ich 

invalidný vozík nie je natočený priamo k parkovaciemu automatu spredu na jednej línii, ale 

je pristavený tak, aby ich línie zvierali približne 90 stupňový uhol. Reálny príklad môžeme 

vidieť na obr. 5.14.  

Po zvážení jednotlivých bodov spomenutých vyššie bol vybratý ako finálny tvar, tvar bez 

vybratia. Verzia s vybratím v spodnej časti by však mohla byť používaná v špecifických 

prípadoch. 

 

 

Obr. 5.14 Ukážka použitia parkovacieho automatu osobou obsluhujúcou invalidný vozík 
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6 KONŠTRUKČNE-TECHNOLOGICKÉ A 

ERGONOMICKÉ RIEŠENIE  

6.1 Konštrukčne-technologické riešenie  

6.1.1 Rozmerové riešenie 

 

Obr. 6.1 Rozmerové riešenie 
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Obr. 6.2 Rozmerové riešenie užívateľského rozhrania 
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6.1.2 Rozmiestnenie komponentov 

Rozmiestnenie vnútorných komponentov odráža hlavne proces používania parkovacieho 

automatu.  

Na prednej strane je displej. Vo vnútri sa nachádza klávesnica. Naľavo pod ňou je papierový 

kotúč na lístky, ktorý je kolmo nad termálnou tlačiarňou. Napravo sa nachádza POS 

terminál. Ďalším komponentom je selektor a zásobník hotovosti, ktorý je prepojení 

s pokladňou. V spodnej časti sa nachádza záložný zdroj energie. Rozmerovo v porovnaní 

s ostatnými zanedbateľnou, ale dôležitou časťou je riadiaci počítač. V tomto komponente je 

matičná doska, rôzne senzory, GPRS modem a iné. Táto súčasť uschováva a odosiela 

informácie potrebné ku kontrole parkovacích miest. Prevádzkujúca osoba môže pomocou 

softvéru upravovať nastavenia parkovacieho automatu a zobrazené informácie. 

Na zadnej časti sa nachádza solárny panel. 

 

 

Obr. 6.3 Rozmiestnenie komponentov 
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6.1.3 Displej a klávesnica 

V tomto parkovacom automate je využívaný bezdotykový displej typu LCD IPS. Medzi jeho 

hlavné výhody patria široké pozorovacie uhly a výborná čitateľnosť na slnku. Displej 

nezaberá vo vnútri parkovacieho automatu príliš mnoho miesta a má dlhú životnosť. [22,23] 

Všetky operácie sa vykonávajú pomocou tlačidiel. Na vrchnej časti sa nachádzajú tri 

základné kapacitné tlačidlá a pod nimi je kapacitná klávesnica. Ako bolo spomenuté 

v technickej analýze, kapacitné klávesnice sú citlivé na dotyk, majú malé rozmery 

a minimálnu spotrebu elektrickej energie. Klávesy sú odolné voči špine a korózii a sú 

vhodnými do exteriéru. [30] 
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6.1.4 POS terminál 

POS terminál je skratka z anglického jazyka a znamená terminál v mieste predaja. Firma 

myPOS vyrába terminál myPOS Mini, ktorý je vhodný aj na integráciu do zariadení. Je 

malých rozmerov a je ľahký. Z prednej strany obsahuje displej a klávesy potrebné na platbu. 

Tie sú na dotykovej ploche. Ideálnejším riešením by bolo použitie kapacitných tlačidiel. 

Umožňuje platbu bankomatovou kartou. Zospodu zariadenia je otvor pre jej vsunutie. Ďalej 

disponuje funkciou NFC, takže umožňuje aj platbu kartou bezkontaktne a pomocou 

smartfónov. Má pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. [31]  

 

 

Obr. 6.4 myPOS Mini [31] 

 

Pre parkovací automat bol vytvorený nový POS terminál. Funkcie a rozmery sú identické     

s myPOS Mini (121 x 72 x 22,5) mm. Bol však modifikovaný v časti, kde vstupuje do 

zariadenia platobná karta. V spodnej časti má mierne vybratie, ktoré lepšie odhaľuje vstup 

platobnej karty a tým pádom umožňuje používateľovi prehľadnejšie vsunutie. Vstup je 

doplnený o piktogram. Tvarovo je v ideológii so zvyškom parkovacieho automatu. 

 

 

Obr. 6.5 POS terminál parkovacieho automatu 
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6.1.5 Pokladňa 

Minimálny úžitkový objem pokladne nesmie byť menší ako 3,5 l. [12] Vyhradené miesto 

pre celú konštrukciu pokladni v tomto parkovacom automate je približne 10 l. Nachádza sa 

v jeho spodnej polovici. Pokladňa má v zariadení svoj samostatný vstup a hrúbka 

nehrdzavejúcej ocele v tejto oblasti je zdvojnásobená na celkové 4 mm. 

 

6.1.6 Osvetlenie 

Osvetlenie je veľmi obsiahle a výrazné. Prebieha pomocou LED diód. Tie presvecujú matné 

plexisklo. Na súčasnom trhu je množstvo rôznych LED diód, ktoré sa odlišujú napríklad 

intenzitou svietenia alebo farbou. Hlavným cieľom je získať rozptýlené svetlo, ktoré nebude 

oslňovať, ale bude zariadenie dostatočne osvetľovať. V tomto parkovacom automate nie je 

potrebné používať LED diódy s vysokou intenzitou. To je výhodné aj v otázke spotreby, 

ktorá je bližšie popísaná v kapitole o batérii.  

 

 

Obr. 6.6 LED pás [33] 
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6.1.7 Solárne panely 

Vo finálnej verzii parkovacieho automatu sú používané organické solárne panely. Aj pri 

organických solárnych panelov už existuje niekoľko podkategórií. Pre tento typ použitia boli 

vybrané organické solárne panely označované skratkou CIGS. Skratka CIGS je tvorená 

prvými písmenami chemických látok, z ktorých sú tieto solárne panely vyrobené. Sú 

vyrábané bez použitia toxických chemikálií a pri ich výrobe je spotrebované malé množstvo 

vody. Ako základ používajú veľmi tenkú vrstvu kvalitnej nehrdzavejúcej oceli. Sú veľmi 

ľahké, tenké a ohybné. [34] 

O organických solárnych paneloch je všeobecne známe, že sú menej efektívnejšie, avšak ak 

sa použijú na väčšej ploche, sú kvôli ich výbornej citlivosti aj na rozptýlené svetlo 

účinnejšie. V tomto parkovacom automate sú umiestnené na ploche približne 7 500 cm2. 

Popularita solárnej energie a organických solárnych panelov narastá, využívajú sa nové 

technológie a efektivita sa zvyšuje. Predpokladá sa, že o pár rokov budú mať široké využitie, 

keďže už dnes sa objavujú prvé prototypy ich použitia na oknách budov, textile či rôznych 

organických predmetoch. 

 

 

Obr. 6.7 Organické solárne panely na parkovacom automate 
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6.1.8 Batéria 

Všetky parkovacie automaty potrebujú záložný zdroj energie. Ten sa využíva pri prípadnom 

výpadku elektrickej energie zo sieti a pri nedostačujúcom napájaní pomocou solárnych 

panelov.  

Kapacita záložného zdroju a spotreba zariadenia boli stanovené primárne pomocou odhadu 

spotreby použitých technológií. Do týchto hodnôt boli zahrnuté údaje, ktoré poskytujú 

výrobcovia súčasných parkovacích automatov. Ako základný predstaviteľ bol zvolený 

parkovací automat od českej firmy Green Center, PSA 3000. Výrobca udáva tieto údaje: 

▪ napájanie zo siete 230 V  

▪ spotreba v pohotovostnom režime 0,4 W 

▪ maximálna spotreba 30 W (táto hodnota je považovaná za elektrickú spotrebu 

vnútorných komponentov pri použití) 

▪ maximálna spotreba pri použití ohrievania 30 W + 300 W 

▪ základná batéria o kapacite 12 V / 1.2 Ah s možnosťou navýšenia na 12 V / 27 Ah alebo 

12 V / 32 Ah [10] 

Odhadovaná spotreba displeja v pohotovostnom režime v tomto parkovacom automate je     

5 W za dňa. V noci, pri použití osvetlenia, sa táto hodnota zvyšuje. Osvetlenie je tvorené 

LED diódami. Približná spotreba 1 m LED pásu s nízkou intenzitou je približne 5 W [35].  

Pre spotrebu tohto parkovacieho automatu boli stanovené tieto hodnoty: 

▪ spotreba v pohotovostnom režime cez deň 5 W 

▪ spotreba v pohotovostnom režime cez noc 55 W 

▪ spotreba vnútorných komponentov 30 W 

▪ maximálna spotreba cez deň 35 W 

▪ maximálna spotreba cez noc 85 W 

Keďže parkovací automat dokáže prijímať solárnu energiu efektívne, je potrebné aby bol 

záložný zdroj solárny akumulátor. Na dnešnom trhu je takýchto batérii mnoho a s rôznymi 

technológiami.  

V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné, aby parkovací automat dokázal fungovať 

72 h a vybavil minimálne 400 transakcii [12]. Čím je vyššia kapacita batérie, tým má väčšie 

rozmery. Rozmery batérií sa v závislosti od výrobcu menia. 

V spodnej časti je priestor aj pre akumulátory vyšších kapacít, avšak do základnej verzii je 

vybraný solárny akumulátor s hodnotami menšími, zohľadňujúcimi fakt, že sa parkovací 

automat využívať nepretržite nebude. Základná verzia by obsahovala akumulátor o kapacite 

12 V / 60 Ah s možnosťou navýšenia. Solárne batérie s kapacitou 12 V / 60 Ah majú rozmer 

približne (180 x 135 x 225) mm [36]. 
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6.1.9 Materiály 

Na výrobu tohto parkovacieho automatu je použitá prevažne nehrdzavejúca oceľ. Tá má 

hrúbku 2 mm a v oblasti pokladni je zdvojnásobená pre vyššiu bezpečnosť. Výhodou 

nehrdzavejúcej ocele je jej pevnosť a to, že nekoroduje. [37] 

Táto nehrdzavejúca oceľ je povrchovo upravovaná tvrdým vysoko ochranným náterom. 

Jedným z nich je polyuretánový náter nesúci názov Raptor. Je odolný voči poškriabaniu 

a škvrnám. Je lacnejší a nanáša sa rýchlejšie ako práškové lakovanie. Odoláva väčšine 

klimatických podmienok, je UV odolný, vode odolný a má dlhú životnosť. [38] 

Osvetlenie automatu je tvorené LED diódami, ktoré presvecujú matné plexisklo. 

Konkrétnym typom je plexisklo PLEXIGLASS LED. Používa sa napríklad pri svetelných 

reklamách. Má maximálnu priepustnosť svetla a výborné vlastnosti jeho rozptylu. Plexisklo 

môže obsahovať vysoko odolnú jednostrannú vrstvu proti poškriabaniu a chemikáliám. [39] 

Na ochranu displeja je použité vrstvené bezpečnostné sklo. Jednotlivé vrstvy môžu byť 

rovnakej alebo rôznej hrúbky a sú spájané bezpečnostnou fóliou. Je vysoko odolné. Pri 

prípadnom rozbití zostávajú črepiny skla na fólií a tým sa znižuje alebo úplne vylučuje 

poranenie osôb. Pri vhodnom výbere typov vrstiev je toto sklo schopné klásť značný odpor 

aj pri opakovaných násilných útokoch. [40] 
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6.2 Ergonomické riešenie 

6.2.1 Užívateľské rozhranie 

Užívateľské rozhranie pri tomto type zariadení je veľmi dôležité. Je potrebné dodržiavať 

určité podmienky. Prvým bodom je oblasť, v ktorej sú ovládacie prvky. Všetky časti, ktoré 

sú potrebné na ovládanie parkovacieho automatu, sa musia nachádzať minimálne 900 mm 

a maximálne 1 500 mm nad povrchom, na ktorom je zariadenie nainštalované. 

Do tejto kategórie patria: 

▪ ovládacie tlačidlá 

▪ klávesnica 

▪ prvky pre platbu bankomatovou kartou 

▪ prvky pre platbu hotovosťou 

▪ prvok pre platbu rezidentnou kartou 

▪ otvor pre výdaj parkovacieho lístka 

▪ otvor pre vrátenú hotovosť 

 

 

Obr. 6.8 Pohľad na užívateľské rozhranie 
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Najväčšou časťou v užívateľskom rozhraní je oblasť displeja, kde sa zobrazujú 

najdôležitejšie informácie. Tu je permanentne aktuálny dátum, čas, logo mesta a logo 

zariadenia. Pod týmito údajmi je priestor pre ďalšie informácie, ktoré sú bližšie popísane 

v kapitole 7. 

Pod displejom sa nachádzajú tri základné klávesy. Každé z nich má stranu o dĺžke 44 mm    

a obsah 1 936 mm2.  Ich stred je v hraničnej výške 1 500 mm nad zemou. Sú svetelne 

ohraničené a minimálne zapustené do displeja. Reagujú na tlak a sú vhodné aj pri použití 

v rukaviciach.  

 

 

Obr. 6.9 Tri základné tlačidlá 

 

Na ďalšie zadávanie údajov a pre eliminovanie chýb pri zadávaní sa nachádza pod týmito 

tlačidlami  klávesnica. Tá je nevyhnutným prvkom, keďže tento parkovací automat je typu 

Pay by plate. Tiež funguje na technológii zmeny tlaku. Na vrchnej časti sa nachádzajú číslice 

od 0 po 9 a tlačidlo na vymazanie údajov. Pod nimi sú všetky písmená latinskej abecedy 

v alfabetickom poradí. V poslednom riadku je priestor pre ovládacie tlačidlá a pre tlačidlo 

pre potvrdenie a zrušenie. Tlačidlo pre operáciu potvrdiť je najväčšie a je označené zelenou 

farbou RAL 6038. Pre operáciu zrušiť bola použitá červená farba RAL 3026. Tieto farby sú 

pre tieto operácie v rozmýšľaní človeka zakorenené a nie je vhodné ich obmieňať. Vedľa 

tlačidla pre potvrdenie a zrušenie sa nachádza tlačidlo pre vozíčkarov, v strednej časti sú 

tlačidlá pre informácie k platbe cez mobilnú aplikáciu alebo SMS a na ľavej strane sa 

nachádza tlačidlo vypnutia a zapnutia a tlačidlo pre zmenu jazyka. Všetky sú označené 

príslušným piktogramom. 

Každé tlačidlo má priemer minimálne 18,5 mm a ich obsah je 269 mm2.  

 

 

Obr. 6.10 Detailný pohľad na klávesnicu 
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Bola zvažovaná klávesnica naklonená o pár stupňov tak, aby bola ergonomicky vhodnejšia 

pre vzpriameného užívateľa. Zdravotne postihnutým ľudom, ktorý obsluhujú invalidný 

vozík, by však viac vyhovovala klávesnica natočená presne naopak. Finálna verzia obsahuje 

klávesnicu, ktorá je v rovnakej línii ako predná strana parkovacieho automatu.  

 

 

Obr. 6.11 Perspektívny pohľad na uloženie klávesov 

 

Pod klávesnicou sa nachádzajú prvky potrebné pre platbu. V najvyššej polohe sa nachádza 

prvok pre platbu bankomatovou kartou z dôvodu, že sa môže zadávať ešte PIN kód či 

vyberať platobná mena. Je príjemnejšie mať bankový terminál vo vyššej polohe, bližšie 

k očiam. 

 

Obr. 6.12 Platba kartou 
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Pod platbou kartou sa nachádzajú otvory pre platbu s hotovosťou. Prvý otvor slúži pre mince 

a vedľa neho je otvor pre bankovky. Tieto otvory sú doplnené o rozsvietený pásik o dĺžke 

dvoch tretín ich celkovej veľkosti. Tie sú pozitívom predovšetkým v nočných hodinách, kde 

samostatné vstupy môžu byť ťažko viditeľné. Navádzajúce pásiky bližšie charakterizujú 

pozíciu otvorov.  

 

 

Obr. 6.13 Platba hotovosťou 

 

Poslednou možnosťou ako fyzicky uhradiť parkovací lístok v automate sú rezidentné karty. 

Tie využívajú bezkontaktný čip. Oblasť, v ktorej táto platba prebieha, je označená 

celosvetovo používaným piktogramom pre bezkontaktné platby. 

 

 

Obr. 6.14 Platba rezidentnou kartou 

 

Po platobných metódach je otvor pre parkovací lístok. Ten slúži ako doklad o zaplatení. 

Obsahuje dátum a čas zakúpenia, dĺžku zakúpeného času, dobu, do ktorej je parkovisko 

možné využívať a cenu. Vedľa neho je otvor pre vrátenú hotovosť. Tento otvor je uzavretý, 

aby sa mince nemohli odraziť smerom von. Otváranie prebieha sklopením do vnútra. Spodná 

hrana užívateľského rozhrania je vo výške 1 000 mm nad zemou. 

 

 

Obr. 6.15 Oblasť pre parkovací lístok a vrátenú hotovosť 
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Okrem spomínaných platieb je uvažovaná aj platba cez mobilnú aplikáciu či SMS. 

Informácie  potrebné k platbe cez mobilnú aplikáciu alebo SMS užívateľ zistí pomocou 

stlačenia príslušnej klávesy na klávesnici.  

Celý proces používania parkovacieho automatu dopĺňa línia, ktorá vedie používateľa. Tá je 

rozsvietená v častiach, ktoré užívateľ používa a/alebo bude používať a zhasnutá v častiach, 

ktoré sú pre užívateľa nepotrebné. Línia je ukotvená v klávesnici. Má konkrétny začiatok 

a koniec a prepája klávesnicu so zvyškom rozhrania. 

Pod otvorom pre parkovací lístok a v úrovni každej platobnej metódy je aj ich slovný popis. 

 

 

Obr. 6.16 Vodiaca línia 
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6.2.2 Príklady rôznych štádií parkovacieho automatu 

Ako už bolo vyššie spomenuté, parkovací automat má užívateľa viesť celým procesom. 

V tejto podkapitole sú zobrazené rôzne prípady, ktoré môžu nastať pri používaní. Po zvolení 

konkrétnej platobnej metódy zostávajú označené už len prvky, ktoré sú pre dokončenie 

procesu potrebné. 

 

 

Obr. 6.17 Základné zobrazenie 
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Obr. 6.18 Platba bankomatovou kartou (naľavo), hotovosťou (v strede) a rezidentnou kartou (napravo) 

 

 

Obr. 6.19 Stav pri vytlačenom parkovacom lístku (naľavo) a stav v prípade aj vrátenia hotovosti (napravo) 
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Parkovací automat bude vybavení senzorom, ktorý bude snímať zmenu denného svetla. 

V čase, keď je denné svetlo dostačujúce, osvetlenie parkovacieho automatu nebude aktívne. 

Pri nedostatku denného svetla sa parkovací automat rozsvieti. Tieto zmeny môže zachytávať 

senzor alebo môžu byť konkrétne časy nastavené manuálne prevádzkujúcou osobou 

v softvéri parkovacieho automatu.  

 

Obr. 6.20 Denná verzia parkovacieho automatu 

 

Na vizualizáciu a bližšiu predstavu rozmerov parkovacieho automatu bol použitý Ergon 

s výškou 1 800 mm. Na prvom obrázku je znázornenie so vzpriameným užívateľom a na 

druhom použitie osobou obsluhujúcou invalidný vozík. 

 

 

Obr. 6.21 Použitie vzpriamenou osobou s výškou 1 800 mm a osobou obsluhujúcou invalidný vozík 
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6.2.3 Servis/manipulácia s parkovacím automatom 

Parkovací automat sa rozdeľuje na dve časti. Na dolnú časť s pokladňou a na hornú časť so 

zvyšnými komponentami. V hornej časti je potrebné dopĺňať pravidelne papierový kotúč na 

lístky, prípadne spravovať jednotlivé prvky. Táto časť nie je až taká citlivá a preto sa 

väčšinou používajú rovnaké zámky pre viacero parkovacích automatov. Dôležitou je časť 

s pokladňou, ktorá musí byť zabezpečená dôkladnejšie s komplexným zámkom. Zámky sa 

nachádzajú na pravej strane automatu a dvere majú pánty na ľavej strane.  

 

 

Obr. 6.22 Zámky parkovacieho automatu 
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7 FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE  

7.1 Farebné riešenie 

Hlavný farebný variant je v tmavom modrom odtieni. Väčšina súčasných parkovacích 

automatov je ponúkaná aj v modrej farbe alebo aspoň obsahuje modré prvky. Modrá farba 

je s parkoviskami a parkovaním všeobecne spájaná. Dôvodom je aj dopravná značka 

označujúca parkovisko v modrej farbe. Táto farba bola po vizuálnej stránke pre tento 

parkovací automat najideálnejšia. Finálne riešenie a hlavný farebný variant používa farbu      

s označením RAL 5022 Nočná modrá.  

 

 

 

 

RAL 5022 

Obr. 7.1 Hlavný farebný variant 
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Pri testovaní rôznych odtieňov z farebnej škály bolo zistené, že tomuto zariadeniu najviac 

vyhovujú tmavé farby. Podporujú nielen celkový kovový tvar automatu a pôsobia 

odolnejšie, ale sú aj kontrastnejšie k osvetleniu. Zároveň sú vhodné pri použití v exteriéri, 

keďže na farbách bledých odtieňov sú veľmi ľahko spozorovateľné nečistoty. Medzi ďalšie 

farebné varianty patrí farba RAL 7011 Oceľová šedá a RAL 9005 Čierna. 

 

 

 

 

 

RAL 5022           RAL 7011           RAL 9005 

Obr. 7.2 Farebné varianty 
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7.2 Grafické riešenie 

7.2.1 Rozhranie displeja 

V priebehu používania parkovacieho automatu sa obsah displeja mení. V každej fáze sa 

zachováva na hornej časti aktuálny dátum a čas. Pod týmito údajmi je v ľavej časti logo 

parkovacieho automatu a v pravej časti je priestor pre logo mesta. Celé rozhranie displeja je 

vo fonte Calibri. Tento font je použitý aj na klávesnici a pri popise jednotlivých platieb. 

Prvé základné zobrazenie obsahuje dominantné označenie zóny, v ktorej sa parkovací 

automat nachádza, dobu spoplatnenia a následne vyzýva používateľa k vybratiu 

konkrétneho vozidla. Na troch základných tlačidlách sú zobrazené piktogramy jednotlivých 

vozidiel. 

 

 

Obr. 7.3 Prvý krok, základné zobrazenie 
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Po vybratí vozidla sa užívateľ dostáva do druhej fázy. Tu zadáva evidenčné číslo svojho 

vozidla a je informovaný o tarifách. Používateľ pracuje hlavne s klávesnicou. Evidenčné 

číslo sa potvrdzuje pomocou zeleného tlačidla na klávesnici alebo pomocou pravého 

základného tlačidla označeného fajkou. Užívateľ sa ľavým základným tlačidlom môže vrátiť 

na domovské zobrazenie a začať proces odznova.  

 

 

Obr. 7.4 Druhý krok 

 

Po potvrdení prechádza užívateľ do fázy, kde si pomocou základných tlačidiel nastavuje 

hodnoty udávajúce dobu parkovania. V hornom riadku je zobrazený čas, do ktorého chce 

používateľ parkovisko využívať, pod ním doba a následne cena. Všetky hodnoty sa 

synchronizovane menia. 

 

 

Obr. 7.5 Tretí krok 
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Ďalšou fázou je súhrn potrebných informácií, ktoré bude obsahovať aj parkovací lístok. Ten 

slúži hlavne ako doklad zaplatenia a má pre užívateľa informačný charakter. 

Najdominantnejšia je suma a pod ňou je používateľ vyzvaný k vybratiu spôsobu platby. Po 

vybratí sa pod klávesnicou rozsvieti len tá časť, ktorá je potrebná pre zvolený spôsob platby 

a prebehne transakcia. 

 

Obr. 7.6 Štvrtý krok 

 

Zmena jazyka parkovacieho automatu je možná po stlačení príslušného tlačidla na 

klávesnici. Na displeji sa zobrazí piktogram zmeny jazyka a pod ním výpis ponúkaných 

jazykov.  

 

Obr. 7.7 Zmena jazyka 
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Obr. 7.8 Platba cez SMS 

 

Informácie k platbe pomocou SMS alebo mobilnej aplikácií užívateľ zistí po stlačení tlačidla 

na klávesnici zobrazujúce daný piktogram. Displej následne tieto informácie zobrazí a na 

ľavom základnom tlačidle je znova ikonka domčeku pre vrátenie sa na domovskú stránku. 

 

 

Obr. 7.9 Platba cez mobilnú aplikáciu 
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7.2.2 Logo parkovacieho automatu 

Parkovací automat nesie názov Lumen. Toto slovo je latinského pôvodu a v preklade 

znamená svetlo. Lumen je aj hlavná jednotka svetleného toku, ktorý je vedľajšou fyzikálnou 

veličinou v sústave SI. Lumen meria výstup svetla. Pomenovanie Lumen je spájané 

s osvetlením, so žiarovkami, so slnkom a so svetlom ako takým. Osvetlenie tohto 

parkovacieho automatu je jeho veľmi charakteristickým prvkom a názov Lumen ho teda 

vystihuje.  

Logo je tvorené pomocou názvu a jednoduchej grafiky. Na názov bol použitý font 

BankGothic Lt Bt. Na vytvorenie grafiky bola použitá základná krivka parkovacieho 

automatu. Pri pohľade na logo si môžeme predstaviť dva parkovacie automaty opierajúce sa 

k sebe chrbtom. Samotná grafika bola ladená do podoby piktogramu, pretože tie majú na 

tomto parkovacom automate značné zastúpenie. 

 

Obr. 7.10 Logo 
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8 DISKUSIA  

8.1 Psychologická funkcia  

Veľmi výrazným a pozornosť chytajúcim je celkový tvar zariadenia. Celý parkovací automat 

má organický charakter. Ten je pre človeka prirodzenejším a príjemnejším ako zariadenia 

hranaté a ostré. Užívateľské rozhranie je moderné a nadčasové. To ocení predovšetkým 

užívateľ v strednom a mladšom veku. Je navrhnuté jednoducho a intuitívne, takže sa v ňom 

nestratí ani starší používateľ. Ovládacie sú prvky sú prispôsobené aj pre osobu obsluhujúcu 

invalidný vozík. Osvetlenie je človekom taktiež vnímané pozitívne. Vzbudzuje pocit 

bezpečnosti. Ak sa užívateľ zaujíma o obnoviteľné zdroje energie, budú mu imponovať 

organické solárne panely. 

 

8.2 Sociálna funkcia 

Každým rokom sa dopyt po automobiloch a dopravných prostriedkoch zvyšuje. Veľa ľudí 

si život bez vozidla nevie predstaviť a niektoré domácnosti vlastnia aj viac než jedno 

vozidlo. Vzrástla aj popularita jazdených áut, ktoré sú dostupnejšie širšiemu spektru 

obyvateľstva. Množstvo dopravných prostriedkov sa odzrkadľuje v preplnených uliciach 

a nedostatku parkovania. Voľné neplatené parkoviská obsadzujú ľudia po dlhú dobu                 

a znemožňujú vystriedaniu viac vozidiel. Parkovacie automaty tento problém regulujú. 

Platené parkoviská využíva väčšina ľudí len na dobu nevyhnutnú pre ich potreby a tým sa 

stávajú dostupnejšími pre ostatných.  

 

8.3 Ekonomická funkcia 

Parkovací automat spadá na základe použitých technológií a komponentov do vyššej 

cenovej kategórie. Niektoré z komponentov sú v začiatkoch ich vývoja a postupom času sa 

stanú prístupnejšími. Okrem kovovej konštrukcie obsahuje aj ďalšie prvky, ktoré jeho cenu 

zvyšujú. Cena sa pohybuje približne v rozmedzí do 7 000 eur. Použité technológie 

a komponenty sú však trvácne a kvalitné. Prvotná investícia je vyššia, ale predpokladá sa, 

že sa odrazí na dlhodobej životnosti zariadenia.   
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9 ZÁVER 

Bakalárska práca rieši design parkovacieho automatu. Na začiatku boli zanalyzované 

súčasné zariadenia po designérskej a technickej stránke. Zistené informácie boli aplikované 

pri vytváraní nového návrhu. Na základe týchto analýz sa stanovili jednotlivé ciele 

bakalárskej práce.  

Jedným z hlavných cieľov bola variabilita platobných metód. Parkovací automat umožňuje 

platbu hotovosťou, bankomatovou kartou kontaktne i bezkontaktne, rezidentnými kartami 

a obsahuje informácie k platbe cez SMS alebo pomocou mobilnej aplikácie. Pozitívom by 

bola platba hotovosťou vo viacerých menách, avšak to je otázka komponentu selektora 

a zásobníka hotovosti.  

Ďalším cieľom bola minimálna hĺbka a šírka zariadenia. Celková hĺbka je z dôvodu 

ochranného presahu vyššia, ale reálne potrebná hĺbka na povrchu je len 255 mm.  

Na parkovacom automate boli použité organické solárne panely. Ich účinnosť je otázkou ich 

vývoja. Z hľadiska ekológie sú však šetrnejšie ako klasické solárne panely. Na zariadení 

majú značné zastúpenie a pri zvyšovaní ich efektivity by mohli plniť funkciu malých 

solárnych elektrární.  

Posledným cieľom bola integrácia osvetlenia. Mnoho súčasných parkovacích automatov 

nemá takmer žiadne osvetlenie a zvyšuje sa riziko vandalizmu. Na navrhnutom zariadení je 

osvetlenie obsiahle. Používa sa na osvetlenie okolia, na osvetlenie zariadenia samotného a na 

jeho označenie.  Tvarovo je zladené so zvyškom parkovacieho automatu. 

Nový design dbá na technické a ergonomické požiadavky. Zámerom bolo vytvoriť 

zariadenie s pridanou hodnotou. Bol braný dôraz na užívateľské rozhranie. To je maximálne 

prispôsobené a uľahčuje celý proces používania. Tvar zariadenia nasleduje jeho funkciu. 

Predná časť je technická a geometrická. Jeho zadná časť je organická a odráža použitie 

organických solárnych panelov. Celkovo pôsobí moderne. Okrem vyššie spomenutých má 

aj mnoho ďalších súčastí, ktoré z neho robia zariadenie perspektívne, hodnotné 

a futuristické. 
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Obr. 9.1 Parkovací automat Lumen 
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LCD               Liquid-Crystal Display                  
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NFC                Near-Field Communication 

Wi-Fi              Wireless networking technology 

GPRS              General Packet Radio Service 
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POS                 Point Of Sale  

CIGS               Copper, Indium, Gallium Selenide 

UV                   ultraviolet 
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W                    watt 
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