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Abstrakt 
Diplomová práce „Problematika parkování a výpočet stání“ je věnována parkování u vybraných 
budov. Cílem je optimalizace vybraných účelových jednotek pro výpočet počtu odstavných a 
parkovacích stání. První část je zaměřena na vlastní měření a vyhodnocení dat. Další část se 
věnuje srovnání počtu parkovacích stání vypočtených dle normy se skutečným počtem 
parkovacích stání.  
  
Klíčová slova 
Parkoviště, parkovací stání, stupeň automobilizace, zoologické zahrady, sdílení aut, domy s 
pečovatelskou službou  
  
  
  
Abstract 
The purpose of this diploma thesis „Parking Planning and Calculation„ is car parks at selected 
buildings. The goal of this thesis is to optimize the selected of targeted units  for calculate the 
number of parking spaces. First part of the work is focused on the measurement itself and data 
analysis. The next part of the work consists of comparison of calculated parking places 
according to standards with real number of parking places.  
  
Keywords 
Car park, parking place, car density, zoo, car-sharing, residential car home  
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1 Úvod 

Předmětem této diplomované práce je problematika parkování, parkovacích a 

odstavných stání. Cílem je optimalizace vybraných účelových jednotek pro výpočet 

počtu odstavných a parkovacích stání, stanovení a analýza součinitele vlivu stupně 

automobilizace pro obce, okresy a kraje České republiky a stanovení výpočtu jeho 

výhledového stavu.  Bude provedeno porovnání rozměrů parkovacích stání změřených  

z parkovišť bez vodorovného značení s hodnotami v normě ČSN 73 6056. Dále bude 

porovnán způsob výpočtu parkovacích stání podle českých norem se dvěma cizími 

normami.   

Dalším obsahem této diplomové práce je porovnání výsledných hodnot ze 

vzorce na výpočet potřebného počtu parkovacích míst dle normy ČSN 73 6110 viz 

kapitola 14.1.11 se skutečným počtem parkovacích stání u daných budov. V normě 

ČSN 73 6110 v tabulce 34 jsou stanoveny počty účelových jednotek, které je potřeba 

ověřit dle současných potřeb uživatelů parkovišť.  

S dopravou ve městech velmi úzce souvisí problematika parkování, tzv. doprava 

v klidu. Potřeba parkování a neustálý tlak na zvyšování počtu parkovacích míst jsou 

však  

z environmentálního pohledu značně problematické. Možnost, že by každý ve svém 

městě mohl parkovat kdekoliv a zdarma, by vedla k tomu, že by většina lidí jezdila 

automobily a město by se stalo jedním velkým parkovištěm. Je tedy zřejmé, že 

parkování je třeba nějak regulovat. Cílem správné parkovací politiky je tedy snížit 

provoz  

ve městech a jejich centrech, zlepšit vytížení stávajících parkovacích ploch a zvyšovat 

atraktivitu městské hromadné dopravy v poměru k osobní automobilové dopravě. 
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2 Terminologie, zkratky a značky 

V této kapitole jsou uvedeny termíny, které jsou v textu dále používány. Tyto 

termíny jsou definovány v normách ČSN 73 6110, ČSN 73 6100, ČSN 73 6056. 

2.1 Terminologie 

- Odstavné a parkovací plochy [3] 

Plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel. 

- Parkování [3] 

Umístění vozidel mimo jízdní pruhy komunikací (např. po dobu nákupu, návštěvy, 

zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu). Parkování se podle délky může rozlišovat 

na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). 

- Odstavné stání [3] 

Je plocha, která slouží k odstavování vozidel v místě bydliště nebo v místě sídla 

provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. Odstavná stání mohou být 

vyhrazena pro různé uživatele. 

- Parkovací stání [3] 

Parkovacím stáním se rozumí plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu 

nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Parkovací stání mohou 

byt vyhrazena pro různé účely a pro různé uživatele. 

- Parkoviště [3] 

Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 

komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. 

- Parkovací plocha [3] 

Prostor určeny pro parkování vozidel; technické řešení odstavných a parkovacích ploch 

je shodné, proto se v dalším textu normy používá pouze pojem parkovací plocha. 
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- Intenzita dopravy [5] 

Počet silničních vozidel nebo chodců, který projede nebo projde určitým příčným řezem 

pozemní komunikace nebo jeho částí za zvolené časové období. 

- Integrovaný dopravní systém 

Systém dopravní obsluhy určeného uceleného území veřejnou dopravou zahrnující více 

druhů dopravy nebo linek více dopravců, jestliže jsou cestující v rámci tohoto sytému 

přepravování podle jednotných přepravních tarifních podmínek. 

- Hromadná doprava  

Doprava, při které dochází k přepravě cestujících pomocí prostředků hromadné 

přepravy. 
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3  Výpočet odstavných a parkovacích ploch 

3.1 Dle ČSN 73 6110 [1] 

3.1.1 Odstavné a parkovací plochy 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné 

plochy mimo prostor místní komunikace, v samostatných objektech podzemních  

i nadzemních, jako součásti objektů bytového i nebytového charakteru a také jako 

parkovací pruhy/pásy/zálivy v hlavním dopravním prostoru i přidruženém prostoru na 

komunikacích funkčních skupin B a C. Na komunikacích se dvěma jízdními pásy může 

byt účelné uspořádání parkovacích míst také uprostřed komunikace. Vjezdy (samostatné 

vjezdy) do těchto zařízení musí splňovat podmínky zvláštního předpisu – Zákon č. 

361/2000 Sb. a vyhláška MD ČR č. 30/2001 Sb. a dále Vyhláška MMR ČR č. 398/2009 

Sb.  

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech 

potenciálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a 

administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i 

výhledově byla jejich potřeba uspokojena. 

3.1.2 Celkový potřebný počet parkovacích stání u staveb nebytového charakteru 

Celkový potřebný počet stání u staveb nebytového charakteru se určí součtem 

počtu parkovacích státní, odpovídajícím jednotlivým funkcím stavby a počtu 

odstavných stání, které určí investor stavby. Pro každou funkci se potřebný počet 

stanoví jako součet dílčích hodnot vypočtených na základě všech jednotek ukazatelů, 

uvedených pro danou funkci stavby (viz tabulka 3.1.4). Takto stanoveny počet stání se 

upraví užitím součinitele stupně automobilizace ka a součinitele redukce počtu stání kp v 

tabulce 3.1.2. Součinitel kp se určí podle stupně úrovně dostupnosti a podle charakteru 

území, ve kterém se posuzovaná stavba nachází (viz tabulka 3.1.3).  

Index dostupnosti se v běžných případech nezjišťuje. Vypočet lze využít  

v odůvodněných případech, kdy je záměrem vyšší, či naopak nižší počet parkovacích 

stání, než jak je zjištěno běžným způsobem vypočtu (pomocí koeficientů ka a kp a 
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tabulky 3.1.4). Jedná se například o návrhy staveb spadajících do skupiny, kde redukce 

není umožněna, a stavba má přesto kvalitní dostupnost pomocí prostředků veřejné 

hromadné dopravy (či je navrženo zlepšení), nebo je v pěší docházkové vzdálenosti a 

slouží pro zdůvodnění nižšího počtu stání, nebo naopak se jedná o stavby v zóně s 

redukcí, kde dostupnost staveb je omezená, a záměrem je navrhnout počet stání vyšší.  

Hodnotu stupně automobilizace určí územně plánovací dokumentace  

pro příslušné území s přihlédnutím k dopravní politice obce, pokud byla zpracována.  

Jako nejmenší se použije stupeň 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5). U staveb, které 

zasahují do více zón, se potřebný počet parkovacích stání určí dle zásad pro zónu  

s přísnější regulací. U hotelů a ubytoven s restauračním provozem se potřebný počet 

stání  

pro restauraci zmenší o počet míst pro hotel/ubytovnu (hoteloví hosté se započítávají  

jen jednou).  

U stávajících staveb a u stavebních úprav, které budou sloužit stejnému nebo 

obdobnému účelu, se způsob výpočtu použije stejný jako u staveb navrhovaných, nebo 

se potřeba parkovacích stání ověří průzkumem. Výhledová potřeba parkovacích stání se 

pak stanoví v poměru stupňů automobilizace v době průzkumu a s přihlédnutím k 

úrovni dostupnosti veřejné dopravy v době průzkumu. V obtížných podmínkách 

případnou redukci počtu stání posoudí příslušný stavební úřad.  

V návrhu odstavných a parkovacích stání se musí nejméně dodržet počet 

vypočítaný podle tabulky 3.1.4 a upraveny součiniteli v tabulce 3.1.2, doplněný o počet 

odstavných stání určených investorem u staveb nebytového charakteru. 
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3.1.3 Výpočet odstavných a parkovacích stání pro posuzovanou stavbu 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí podle 
vzorce: 

N = O0 · ka + P0 · ka · kp 

Kde 

N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo  základní počet odstavných stání podle článku (viz tabulka 3.1.4) při stupni 

automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5) 

Po  základní počet parkovacích stání (viz tabulka 3.1.4.) 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp  součinitel redukce počtu stání (viz tabulka 3.1.2) určený sloupcem charakteru 

území A, B, C podle tabulky 3.1.3 (vliv polohy posuzované stavby/území v obci) 

a řádkem stupně úrovně dostupnosti. 

Tab. 3.1.1 Součinitel vlivu stupně automobilizace [3] 

 
 

Tab. 3.1.2 Součinitel redukce počtu stání [3] 
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Tab. 3.1.3 Charakter území [3] 

 
 

Tab. 3.1.4 Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích 
stání [3] 
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3.2 Zahraniční normy a předpisy 

Předpisy pro návrh počtu parkovacích míst jsou v zahraničí často odlišné. 

Rozdíly jsou znát v přístupu k dopravě v klidu, ale i v rozměrech stání a výpočtu stání, 

kde některé normy uvádí minimální nebo maximální hodnoty stání. V neposlední řadě 

jsou tyto předpisy v zahraničí schvalovány a vydávány jednotlivými oblastmi (hrabství, 

kanton, spolková země) na rozdíl od České republiky, kde počet účelových jednotek na 

jedno stání stanovuje ČSN 73 6110.  
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3.2.1 Slovensko [7] 

 Slovenská norma vypustila součinitel vlivu stupně automobilizace, tedy vliv 

automobilizace regionu. Jinak se staví k redukci počtu stání podle charakteru území 

v obci a zavádí součinitel vlivu dělby práce, kde základní dělba práce IAD : ostatní 

doprava je 40:60. Koeficient 1,1 zahrnuje 10% rezervu parkovacích míst pro krátkodobé 

parkování návštěv veřejně přístupných parkovacích ploch. 

Celkový počet stání na řešeném území podle STN 73 6110: 

N = 1,1 . Oo + 1,1. Po . kmp . kd 
 

Oo  základný počet odstavných stání 

Po základný počet parkovacích stání 

kmp  regulační koeficient městské polohy 

historické jádro  0,05 
centrální městská zóna (vnitřní okruh) 0,3 

širší centrum města (středný okruh)  0,8 
lokální centrum v MČ  0,6 

zvlášť definované zóny (veřejné sportoviště, obchodní centra,...) 0,7 
ostatní území v městě  1,0 

kd součinitel vlivu dělby přepravní práce 

IAD : ostatní doprava 35:65 40:60 45:55 55:45 60:40 

Součinitel kd  0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 

3.2.2 Hrabství Essex [6] 

Norma na výpočet parkovacích míst pro hrabství Essex dělí budovy na třídy 

podle jejich funkce a k nim uvádí maximální počet stání pro osobní automobily (kromě 

obytných budov), minimální počet pro kola, jednostopé vozidla a stání pro invalidní 

osoby.  

 



Diplomová práce  Problematika parkování a výpočet stání 

 - 14 - Bc. Jan Ježek 

Tab. 3.2.1 Ukázka výpočtu parkovacích míst podle normy v hrabství Essex pro obchody

 

Míst pro 
Osobní 

automobily Kola Motocykly Invalidní osoby 

Maximum Minimum Minimum Minimum 

A1 (kromě 
obchodů s 

potravinami) 

1 místo na 
20 m2 

1 místo na 400 
m2 pro 

zaměstnance a 1 
místo na 400 

m2 pro 
zákazníky 

1 místo, + 1 další 
za 20 míst pro 

OA (pro prvních 
100 míst), poté 1 
místo za 30 míst 
pro OA (nad 100 

míst) 

200 a méně míst = 3 
místa nebo 6% 

celkové kapacity, 
podle toho co je 

větší, nad 200 míst = 
4 místa + 4% z 

celkové kapacity 

A1 
(obchody s 

potravinami) 

1 místo na 
14 m2 

 

Podle britské normy použití jednostopých vozidel (motocyklů) pro krátké cesty 

může vytvářet značné výhody, zejména ve snížení kongescí a snížení záboru půdy 

pro parkování.  
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Veřejná dopravní statistika v Británii ukazuje, že poměr počtu osobních vozidel 

a jednostopých vozidel je 25 : 1. Vzhledem k výhodám jednostopých vozidel, pokud jde  

o kongesce a malé náročnosti na parkovací plochu, se vyplatí navrhovat parkovací místa  

pro motocykly. 

Tab. 3.2.2 Počet parkovacích míst pro jednostopá vozidla 

 

Parkovacích míst pro OA Počet stání pro jednostopá vozidla 

Pro prvních 0-100 míst 1 stání, plus další 1 stání za každých 20 
míst pro OA 

Nad 100 a více míst 1 stání za 30 míst pro OA 

 

V České republice je podle ministerstva dopravy registrováno 1 005 156 

jednostopých vozidel. To dává poměr OA:M - 4,8 : 1, nebo jinak, jeden motocykl  

na skoro 5 osobních vozidel. Oproti Británii máme 5x více motocyklů, ale norma 

nestanovuje počet parkovacích míst pro motocykly. Pouze se v poznámce se zmiňuje, že 

kapacita odstavných a parkovacích stání se zvětší podle místních podmínek o stání pro 

motocykly a o místa pro kola. V normě uvádí i doporučené rozměry držáku na kola, 

který je vhodný díky tomu, že umožnuje zamknout kolo přes rám kola. 
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Obr. 3.2.2 Rozměry držáku na kola. 
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4 Součinitel vlivu stupně automobilizace 

Stupeň automobilizace značí počet osobních automobilů na 1000 obyvatel  

pro danou obec, či území. Hodnotu stupně automobilizace určuje územně plánovací 

dokumentace pro příslušné území s přihlédnutím k dopravní politice obce, pokud byla 

zpracována. Ve většině případů územně plánovací dokumentace neobsahuje hodnotu 

stupně automobilizace, a pokud ano, tak hodnota neodpovídá skutečnému stupni 

automobilizace. 

Hodnoty počtů obyvatel pro výpočet stupně automobilizace jsou převzaty  

od Českého statistického úřadu [9] a hodnoty počtu osobních automobilů z Centrálního 

registru vozidel Ministerstva dopravy k datu 1. 7. 2014 [11]. 

K datu 1. 1. 2014 je v České republice 6253 obcí s 10 512 425 obyvateli. Více 

jak polovinu obcí tvoří obce do 500-ti obyvatel. 

Graf 4 Složení obcí České republiky 

 

4.1 Statusy obcí [23] 

Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi a přilehlým 

územím se nazývají prostě obcemi. 

3456; 55%

1369; 22%

1155; 19%

140; 2% 131; 2%

Počet obcí podle počtu obyvatel

do 500 obyvatel do 1000 obyvatel do 5000 obyvatel

do 10 000 obyvatel nad 10 000 obyvatel
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Historický status městys (městec, městečko) souvisel původně s právem pořádat 

týdenní a dobytčí trhy. Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven. 

V současné době je České republice 214 obcí se statusem městys. 

Město je zvláštní status některých, zpravidla větších a významnějších obcí. 

Mnohá města mají tento titul nepřetržitě již z dob monarchie. Obce, které o status města 

přišly v době socialismu, mají nárok na jeho vrácení, pokud nárok doloží a o vrácení 

požádají, přičemž lhůta pro žádost není stanovena a neplatí ani další omezující 

podmínky, například počet obyvatel. Nově může být udělen za stanovených podmínek 

(například počet obyvatel alespoň 3000) předsedou Poslanecké sněmovny. Město může 

zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi. Nejvíce obyvatel, 

konkrétně 36% populace České republiky, bydlí právě ve městech. 

Statutární město je město, jemuž tento status přiznává zákon. Takové město 

může vlastní vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a 

přenést na ně části svých kompetencí. Občas se i jejich městské části a obvody označují 

chybně jako obce, přestože jimi nejsou. V České republice je 25 statutárních měst 

s podílem 22% obyvatel, ovšem jen část z nich využívá specifických práv z toho 

vyplývajících. 

Krajské město je město, které je podle zákona sídlem kraje. Obdobně okresní 

město je podle zákona sídlem okresu, třebaže okres již není korporací, ale pouze 

územím. Krajské město nebo okresní město mohou ležet i mimo území svého kraje či 

okresu, například Praha je krajským městem pro sousedící Středočeský kraj, Plzeň či 

Brno jsou okresními městy též pro sousedící okresy. 

Hlavní město je status přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze. De facto je 

Praha svého druhu statutárním městem. Praha je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný 

zákon o obcích a zároveň má i postavení kraje.  

Vojenský újezd je vymezená část území státu, určená k zajišťování obrany státu 

a k výcviku ozbrojených sil. Újezd tvoří územní správní jednotku a je spravován tzv. 

újezdním úřadem. V jeho čele stojí přednosta, jímž je obvykle vyšší důstojník Armády 

České republiky. Území újezdu náleží vždy k území jednoho okresu a tedy i jednoho 
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kraje. Na území České republiky se v současnosti nachází 5 vojenských újezdů. 

Poslanecká sněmovna schválila na konci roku 2014 zákon, který ruší k 1. 1. 2016 

vojenský újezd Brdy. 

Z hlediska státní správy se obce, které jsou pověřené širší působností státní 

správy, označují jako obec s pověřeným obecním úřadem (neoficiálně též obec II. 

stupně, často jde o města), obce s ještě větším rozsahem působnosti se označují jako 

obec s rozšířenou působností (neoficiálně jako obec III. stupně nebo jako malý okres), 

ve všech případech jde o města. 

Graf 4.1 Počet obyvatel podle statusu obce 

 

4.2 Součinitel vlivu stupně automobilizace pro obce České republiky 

Pro jednotlivé obce, okresy, kraje, obce s pověřeným úřadem a obce s rozšířenou 

působností jsou v příloze E, F, G, H, I, J vypočteny součinitele vlivu stupně 

automobilizace. Z grafu 4.2.1 pro obce do 5000 obyvatel vyplývá, že součinitel stupně 

vlivu automobilizace klesá s rostoucím počtem obyvatel v obci. V grafu pro obce nad 

5000 obyvatel klesající trend pokračuje, ale mírněji. Tento fakt je dán především větší 

potřebou obyvatel v menších obcích vlastnit osobní automobil z důvodu dojíždění do 

zaměstnání či do škol, za kulturou, na nákupy, k lékaři a na úřady. Tyto obce mají taky 

horší dostupnost veřejné hromadné dopravy. Naopak ve větších městech nad 10 000 

3 755 545; 36%

2 961 071; 28%

2 299 433; 22%

1 243 201; 12%
251 303; 2% 1 872; 0%

Počet obyvatel podle statusu obce

Město Obce Statutarní město Hlavní město Městys Vojenský újezd
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obyvatel mají obyvatelé většinu služeb v docházkové vzdálenosti nebo používají 

městskou hromadnou dopravu.  

Graf 4.2.1 Součinitel automobilizace pro obce do 5000 obyvatel 

 

Graf 4.2.2 Součinitel automobilizace pro obce od 5000 do 50 000 obyvatel 
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Graf 4.2.3 Součinitel automobilizace pro obce 

 

Obr. 4.2.1 Mapa součinitele vlivu stupně automobilizace obcí 
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Pro různé územní členění České republiky byly vytvořeny mapy součinitele 

vlivu stupně automobilizace v programu Quantum GIS, které jsou v příloze K, L, M, N, 

O, P. 

Vzhledem k tomu že se stupeň automobilizace na území české republiky různí 

podle regionu, stává se nepostradatelnou součástí výpočtu počtu stání v jednotlivých 

regionech. 

Graf 4.2.4 Rozdělení obcí podle stupně automobilizace a počtu obyvatel 

 

Rozložení stupně automobilizace v obcích odpovídá Gaussově rozdělení, kde 

nejvíce obcí má stupeň automobilizace v intervalu 450-500 vozidel/1000 obyvatel. 

S rostoucím počtem obyvatel v obci roste podíl obcí s menším stupněm automobilizace. 
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V grafu je názorně vidět, že součinitel vlivu stupně automobilizace pro okresní 

města je ve většině případů menší než pro daný okres.  

Graf 4.2.5 Srovnání součinitele pro okresy a okresní města 
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4.2.1 Zajímavosti stupně automobilizace  

Největší stupeň automobilizace má obec Choťánky ze Středočeského kraje  

s 426 obyvateli na 635 automobilů. Tzn. 0,67 obyvatel na 1 osobní vozidlo nebo na 

jednoho obyvatele 1,5 automobilu. Je to pravděpodobně dáno sídlem některé firmy, 

která provozuje flotilu automobilů po celé České republice. Minimální stupeň 

automobilizace má obec Těchobuz z kraje Vysočina se 4,64 lidmi na jeden automobil. 

Za zmínku také stojí vojenský újezd Březina, kde oba dva obyvatelé mají automobil. 

4.3 Parkovací stání 

Je třeba zdůraznit, že stupeň automobilizace nezahrnuje automobily dojíždějící  

do větších obcí, ale jenom automobily v dané obci. Součinitel ka se používá i pro 

výpočet parkovacích stání, které ale používají i dojíždějící automobily. Proto je vhodné 

rozdělit součinitel ka pro větší města, kde je významný počet dojíždějících aut, na 

součinitel  

pro odstavné stání ka a součinitel pro parkovací stání kb. Český statistický úřad eviduje 

ze SLDB 2011 počty dojíždějících osob do zaměstnání a škol a jejich způsob dopravy. 

Z těchto statistik byl získán počet automobilů, které pravidelně dojíždí do krajských 

měst.  

Tab. 4.3.1 Podíl dojíždějících osob autem pro krajská města 

Město Dojíždějící  
celkem 

OA - 
řidič 

OA - 
spolucestující Obsazenost 

podíl 
dojíždějících 

osob autem v % 
Brno 100 049 23 201 4 633 1,20 27,8 
České Bud. 29 699 10 616 2 195 1,21 43,1 
Hradec Králové 23 828 8 490 1 557 1,18 42,2 
Jihlava 15 064 5 704 1 645 1,29 48,8 
Karlovy Vary 8 673 3 697 823 1,22 52,1 
Liberec 14 880 5 205 1 233 1,24 43,3 
Olomouc 33 040 9 737 1 896 1,19 35,2 
Ostrava 50 895 17 703 3 207 1,18 41,1 
Pardubice 20 600 7 511 1 363 1,18 43,1 
Plzeň 37 486 13 201 2 431 1,18 41,7 
Ústí nad Labem 13 668 4 526 772 1,17 38,8 
Praha 199 360 56 608 8 796 1,16 32,8 
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Zlín 17 387 6 338 1 361 1,21 44,3 

Brno má nejmenší podíl dojíždějících osob autem. To může být způsobeno 

dobrými dopravními službami a dostupností integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. Obsazenost dosahuje průměrně 1,2 osob na automobil  

při dojíždění do zaměstnání a škol. Celorepublikový průměr podle Evropské agentury 

pro životní prostředí činí 1,41 osob na automobil, jedná se však o data naměřená pouze 

v hlavním městě. Lze očekávat, že obsazenost bude o něco vyšší v menších městech a 

různých regionech.  V porovnání s ostatními státy máme nejmenší obsazenost.  

Například Slovenská republika má průměrnou obsazenost 2 osoby na automobil, 

Německá spolková republika 1,5 osoby na automobil. 

Z počtu dojíždějících automobilů byl vypočítán součinitel pro parkovací stání kb. 

Nárůst součinitele kb pro okresní města se pohybuje od 7% do 34%. Rozdíly v dojíždění 

do okresních měst jsou natolik velké, že nejde stanovit jednotné navýšení. Ovšem 

průměrné navýšení je 18%. Hodnoty pro okresní města jsou v příloze C a D. 

Tab. 4.3.2 Součinitel parkovacího stání pro kraje 

Město Obyvatel 
OA včetně 
dojíždějí 

cích 

stupeň 
automobilizace 
pro park. stání 

Součinitel 
odstavného 
stání - Ka 

Součinitel 
parkovacího 

stání - Kb 

nárůst 
v % 

Karlovy 
Vary 49 864 26 194 525 1,13 1,32 17,0 

Jihlava 50 510 27 011 535 1,05 1,35 28,0 
Zlín 75 278 36 273 482 0,99 1,21 21,7 
Pardubice 89 432 48 148 538 1,14 1,36 19,7 
Hradec 
Králové 92 904 50 715 546 1,14 1,38 21,5 

České Bud. 93 253 57 121 613 1,25 1,54 23,5 

Ústí nad 
Labem 93 523 40 206 430 0,95 1,09 14,3 

Olomouc 99 489 48 925 492 0,98 1,23 24,9 
Liberec 102 301 47 707 466 1,04 1,18 13,6 
Plzeň 168 034 92 448 550 1,18 1,39 17,9 
Ostrava 295 653 128 075 433 0,93 1,1 17,9 
Brno 377 508 183 551 486 1,06 1,22 14,9 
Praha 1 243 201 747 459 601 1,39 1,51 8,7 
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4.4  Prognóza stupně automobilizace 

Norma ČSN 73 6110 se zmiňuje o návrhové potřebě parkovacích stání pouze 

v jednom odstavci. 

„Výhledová potřeba parkovacích stání se pak stanoví v poměru stupňů automobilizace 

v době průzkumu a v návrhovém období a s přihlédnutím k úrovni dostupnosti veřejné 

dopravy v době průzkumu a v návrhovém období.“ 

Norma nestanovuje návrhové období ani způsob výpočtu stupně automobilizace 

v návrhovém období. Řada studií se zabývá otázkou, kde leží bod nasycení (saturace)  

u osobních automobilů. Saturace je taková míra automobilizace, která je víceméně 

stabilní a dále neroste. Ukazuje se, že hlavními faktory rychlosti, kterou se společnost 

přibližuje bodu nasycení, je bohatství společnosti, náklady na provoz motorového 

vozidla a specifika dané země. Samotný bod nasycení je ovlivněn i dalšími parametry, 

mezi které patří dopravní politika země, či daného území. 

Graf 4.4.1 Vývoj automobilizace v ČR 
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Při prognóze saturace počtu osobních automobilů na 1000 obyvatel jsem 

vycházel z TP 225 [5], které předpokládají v době saturace 1,35 automobilu na 

domácnost. Podle českého statistického uřadu tvoří průměrná domácnost 2,3 osoby. 

Český statistický úřad uvádí, že průměrná velikost domácnosti se snižuje. Přepočtením 

vychází 587 vozidel na 1000 obyvatel v době saturace. Do výpočtu logistické křivky 

uvažuji saturaci 600 vozidel na 1000 obyvatel. 

K získání vyhledového stupně automobilizace pro odstavné stání jsem použil 

část logistické křivky. Pro získání výhledové stupně automobilizace lze použít vzorec 

nebo graf. 

Pro snadnější získání součinitele stupně automobilizace byly vytvořeny mapy 

krajů s rozdělením podle okresů, ve kterých jsou hodnoty součinitele pro celé okresy a 

hodnoty jak pro odstavná stání tak pro parkovací stání okresních měst, tyto mapy jsou 

v příloze P. 

Vzorec pro výpočet stupně automobilizace vychází z logistické funkce. 

 

 

 

Kde 

y  počet vozidel na 1000 obyvatel v návrhovém roce 

K  předpokládaný počet vozidel na 1000 obyvatel v době saturace 
y0  počet vozidel na 1000 obyvatel v době výpočtu 
t  návrhové období v letech (doporučeno 20 let) 
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Pro odečtení výhledového součinitele ka z grafu je třeba znát současný stupeň 

automobilizace [voz/1000obyvate], pro  součinitel kb ještě procentní navýšení, která je 

stanoveno pro okresní města v příloze D. Na levé ose Y je současná saturace vozidly, 

tomu odpovídá současný součinitel stupně automobilizace na pravé straně osy Y. Pro 

získání výhledového součinitele se po vodorovném protnutí dané křivky přičte počet 

roků na ose X. Poté se po svislém protnutí výhledového roku s danou křivkou odečte 

součinitel  

na pravé straně osy Y. Součinitel parkovacího stání se získá obdobným postupem, jen se 

použije příslušná křivka procentního navýšení podle přílohy D. (Hodnoty roků na ose X 

nijak nesouvisí se saturací, slouží pouze jako měřítko pro výhledový stav.)  

Graf 4.4.2 Prognóza součinitele stupně automobilizace 

 

Příklad: Má-li obec nyní saturaci 400 osobních vozidel na 1000 obyvatel, 

odpovídá tomu rok 12 pro křivku odstavného stání a součinitel 1,00. Pro návrhovém 

období 20-ti let, odpovídá roku 32 součinitel stupně automobilizace 1,30. 
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5 Rozměry parkovacích stání 

Rozměry parkovacích ploch se navrhují podle ČSN 730 60 56 – Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel [4]. Základní rozměry vozidel byly stanoveny  

na základě vozového parku používaného v České republice. 

Tab. 5.1 Základní rozměry vozidel pro normu ČSN 730 60 56 

 

5.1 Podélné parkování 

Jedná se o parkování se stáním rovnoběžně s jízdním pruhem. Parkování se 

uskutečňuje v parkovacím zálivu nebo přímo v jízdním pruhu, či s částečným stáním na 

chodníku. 
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Obr. 5.1.1 Parkovací stání s podélným řazením vozidel 

 

Tab. 5.1.1 Rozměry parkovacího stání při podélném řazení 

 

Norma určuje délku podélného stání na 6,75 m při parkování jízdou vpřed a 5,75 

m při parkování couváním. Z výsledků měření průměrných délek stání u podélného 

řazení  

bez vodorovného značení vyplývá, že řidiči stačí průměrně délka parkovacího stání 5,1 

m při parkování couváním. Jedná se především o odstavné stání s automobily nižší 

střední třídy, které mají délku vozidla do 4,6 m. Z měření délek mezer mezi vozidly a 

délkou vozidla vychází, že řidič potřebuje na zaparkování místo o délce jeho vozidla +1 

m. Bezpečný odstup mezi vozidly při podélném stání považují řidiči za 0,5 m, norma 

uvádí 1,0 m. Z těchto důvodů není vhodné vyznačovat podélné stání vodorovným 

značením, kromě stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

s délkou stání 7 m, protože tím klesne kapacita parkovacích míst. Optimální délka 

parkovacího stání je 5,3 m, pro vozy střední třídy s délkou do 4,8 m + 0,5 m 
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bezpečnostní odstup. Nejvyšší třída, kterou vyrábí automobilka Škoda Auto je právě 

střední třída a to Superb. 

Měření probíhalo digitálním rollmetrem. Byla změřena délka podélných stání a 

ta byla vydělena počtem vozidel.  

Graf 5.1.1 Průměrné délky podélného stání 
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5.2 Kolmé a šikmé stání 

Obr. 5.2.1 Parkovací stání s kolmým a šikmým řazením vozidel 

 

Průměrná šířka 2,53 m z výsledků měření šířky kolmého stání na parkovištích 

bez vodorovného značení odpovídá normové hodnotě 2,50 m. Pro řidiče je to hodnota, 

kterou sami respektují bez potřeby vodorovného značení. Jedná-li se o parkoviště 

větších rozměrů s nižším využitím, mají řidiči tendenci zvětšovat rozestupy mezi 

automobily. Délka kolmého stání 5,0 m odpovídá vyšší třídě automobilů s délkou do 5,0 

m.  
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Graf 5.2.1 Šířka kolmého stání 

 

Velký rozdíl výsledků měření oproti normě u kolmého stání vzniká u šířky 

jízdního pásu mezi parkovacími místy.  U parkovišť bez vodorovného značení se šířka 

jízdního pásu/pruhu pohybuje od 4,5 m do 5,5 m. Od šířky 5,0 m zajíždí řidiči jízdou 

vpřed i na poprvé. Do šířky 5,0 m řidiči převážně couvají. 
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Tab. 5.2.1 Rozměry parkovacího stání pro vozidla při kolmém a šikmém řazení a šířka 
přilehlého jízdního pruhu/pásu 

 

Rozměry parkovacích stání a jízdních pásů v normě jsou stanoveny tak, aby 

umožnily řidiči vjet na parkovací místo napoprvé.  

Norma dovoluje snížit délku stání o 0,5 m v případě dovolení přesahu 

přední/zadní části vozidla. 

Obr 5.2.2 Přesah přední/zadní části vozidla nad přilehlou plochu 
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5.3 Zahraniční normy 

5.3.2 Slovensko 

Slovenská norma STN 73 6056, která je vlastně stará československá norma 

ČSN 73 6056 z roku 1987, dovoluje pro délku podélného stání menší rozměry, a to 5,5 

m pro O1 a 6,5 m pro O2. 

Tab. 5.3.2.1 Rozměry podélného stání 

 

Tab. 5.3.2.1 Rozměry kolmého stání 

 

5.3.3 Hrabství Essex 

Norma pro parkovací plochy v hrabství Essex ve Velké Británii udává minimální 

a preferované rozměry parkovacího stání. Minimální rozměry jsou 5,0 x 2,5 m a mají se 

používat pouze ve výjimečných případech. Pro Českou republiku to jsou standartní 

rozměry, které řidiči respektují i na parkovištích nevyznačených vodorovným značením, 

jak bylo zjištěno měřením. Preferované rozměry kolmého a šikmého stání jsou 5,5 m x 

2,9 m. Parametry stání se zdají být dimenzovány na třídu aut velká/luxusní, které mají 

délku do 5,2 m. Preferované rozměry pro podélné parkování jsou 6,0 x 2,9 m. 
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Pravděpodobně se jedná o parkování couváním. I tak je délka o 0,25 m a šířka o 0,9 m 

větší než udává ČSN. 

Tab. 5.3.3.1 Rozměry stání v Essexu 

 

Obr. 5.3.3.1 Vzorové parkovací uspořádání 

 

Šířky jízdních pásů jsou obdobné jako v ČSN 73 6056, kromě šikmého stání pod 

úhlem 70º. Kde ČSN uvádí úhel 75º a šířku jízdního pásu 5 m. 
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5.4 Příklad parkování u nádražní budovy v Ústí nad orlicí 

U staré nádražní budovy na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí se parkovalo 

systémem K+R. Z pozorování za období 5 let, kdy jsem zde přestupoval na vlak, 

odhaduji, že během intervalu 10-15 minut při příjezdu a odjezdu rychlíku směr 

Praha/Brno, se zde při parkování vystřídá více jak 20 aut. Tato forma parkování zde 

byla velice praktická a hodně používaná.  

Obr. 5.4.1 Parkování u staré nádražní budovy 

 

U nové nádražní budovy není K+R parkování možné. Je zde zákaz vjezdu mimo 

autobus a taxi, přitom by bylo mnohem vhodnější zde místo parkování pro taxi udělat 

parkování K+R. 

Obr. 5.4.2 Parkování u nové nádražní budovy 
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Nové parkoviště má rozměry parkovacího místa 5,2 x 2,5 m s jízdním pásem 

šířky 6 m. Jak je vidět z fotografií, tak délka stání je zbytečně velká, řidiči parkují na 

doraz k obrubníku. Zde by stačila délka stání 4,5 m. Šířka jízdního pásu 6 m se navrhuje 

prakticky u všech parkovišť, ať s krátkodobým či dlouhodobým stáním. U 

dlouhodobých parkovacích stání jako jsou parkoviště P+R nebo u vlakových a 

autobusových nádraží a vysokoškolských kolejí je vhodnější navrhovat menší rozměry 

jízdního pásu/pruhu.  

Přirovnal bych to k uličce v autobusu. U dálkových autobusů je ulička úzká 

(člověk skoro neprojde), protože se málo používá. Naopak u městských autobusů je 

ulička co nejvíce široká, protože je často používaná. Stejná úvaha by měla být použita u 

parkovacích pásů/pruhů. 

Obr. 5.4.3 Parkování u nové nádražní budovy 
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6 Bytové stavby 

Tab. 6.1 Doporučené základní ukazatele počtu odstavných stání pro obytné domy. 

 

Počet účelových jednotek na 1 stání přepočítané pro základní stupeň 

automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, rozdělené podle celkové plochy bytu v m2 

Tab. 6.2 Byty podle plochy [9] 

Celková plocha 
v m² 

Obydlené 
byty 

Počet osob 
v bytech 
celkem 

Osobních 
automobilů 

[400voz/1000oby] 

Účelová 
jednotka 

Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 

do 19,9 34 175 73 955 29 582 

byt podle 
plochy v 

m² 

1,2 

20,0 - 29,9 97 591 158 785 63 514 1,5 

30,0 - 39,9 196 107 333 875 133 550 1,5 

40,0 - 49,9 287 349 548 923 219 569 1,3 

50,0 - 59,9 421 361 886 824 354 730 1,2 

60,0 - 69,9 491 349 1 149 003 459 601 1,1 

70,0 - 79,9 483 399 1 213 335 485 334 1,0 

80,0 - 99,9 603 186 1 586 339 634 536 1,0 

100,0 - 119,9 369 716 1 053 403 421 361 0,9 

120,0 - 149,9 316 972 980 023 392 009 0,8 

150,0 a více 337 345 1 129 837 451 935 0,7 

nezjištěno 466 085 1 030 659 412 264 1,1 

Suma 4 104 635 10 144 961 4 057 984 byt 1,0 
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Z tabulky je vidět, že počet účelových jednotek klesá s rostoucí celkovou 

plochou bytu. Což znamená to, že je třeba více odstavných stání na větší plochu bytu. 

Hodnoty jsou vypočtené pro základní stupeň saturace 400 vozidel/1000 obyvatel. Na 

celkový počet 4 057 984 obydlených bytů připadá 10 144 964 obyvatel, pro základní 

stupeň saturace vychází 1 odstavné stání na 1 byt. Průměrná celková plocha bytu je 86,7 

m² a Průměrná obytná plocha bytu je 65,3 m². 

Tab. 6.3 Srovnání vypočtené účelové jednotky s hodnotami z ČSN 73 6110 – celková 

plocha do 99,9 m2 a od 100 m2  

Celková 
plocha v 

m² 

Obydlené 
byty 

Počet 
osob v 
bytech 
celkem 

Osobních 
automobilů při 

400voz/1000oby 

Účelová 
jednotka 

Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 

Dle ČSN 
73 6110 

do 99,9 2 614 517 5 951 039 2 380 416 byt podle 
plochy v 

m² 

1,1 1 

nad 100 1 024 033 3 163 263 1 265 305 0,8 0,5 

 

Tab. 6.4 Rozdělení podle celkové plochy do 50 m2, 50-100m2, a nad 100 m2 

Celková 
plocha v 

m² 

Obydlené 
byty 

Počet osob 
v bytech 
celkem 

Osobních 
automobilů při 

400voz/1000oby 

Účelová 
jednotka 

Počet 
účelových 

jednotek na 1 
stání 

do 50 615 222 1 115 538 446 215 byt podle 
plochy v 

m² 

1,4 

50-100 1 999 295 4 835 501 1 934 200 1,0 

nad 100 1 024 033 3 163 263 1 265 305 0,8 

 

Počet účelových jednotek na 1 stání přepočítané pro základní stupeň 

automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, rozdělené podle počtu obytných místností 
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Tab. 6.4 Byty podle poštu obytných místností 

Počet 
obytných 
místností 

Bytů Obyvatel 
Osobních 

automobilů 
[400voz/1000oby] 

Účelová 
jednotka 

Počet 
účelových 

jednotek na 1 
stání 

1 201 305 337 500 135 000 

byt 
podle 

obytných 
místností 

1,5 (2 - ČSN) 

2 524 080 978 175 391 270 1,3 

3 1 017 617 2 278 454 911 382 1,1 

4 1 130 229 2 983 998 1 193 599 0,9 

5 a více 873 631 2 817 723 1 127 089 0,8 

1 201 305 337 500 135 000 
byt 

1,5 

2 a více 3 545 557 9 058 351 3 623 340 1,0 

Počet účelových jednotek klesá s rostoucím počtem obytných místností. Norma 

uvádí pro 2 byty s jednou obytnou místností 1 stání, ve skutečnosti základnímu stupni 

automobilizace odpovídá 1,5 bytu na 1 stání. 

6.1 Zahraniční normy 

6.1.1 Slovensko 

Podle slovenské normy STN 73 6110 připadají odstavná stání na byt podle počtu 

obytných pokojů v bytě. 

Tab. 6.1.1.1 Základní ukazatele stání STN 73 6110 

 

Data o počtu bytů podle obytných místností jsou ze Slovenského statistického úřadu. 

[16]  
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Tab. 6.1.1.2 Byty podle obytných místností na Slovensku 

Počet obytných 
místností bytů Stání na 

byt Parkovacích míst 

1 86 646 1 86 646 

2 257 422 1,5 386 133 

3 717 380 2 1 434 760 

4 288 551 2 577 102 

5 a víc 305 826 2 611 652 

suma: 3 096 293 

 
Tab. 6.1.1.3 Stupeň automobilizace na Slovensku [17] 

Podle STN Současný 
stav 

automobilů 3 096 293 1 910 382 

obyvatelů 5 410 728 5 410 728 

stupeň automobilizace 
[voz/1000obyv] 572 353 

 

Po přepočtu bytů podle obytných místností na parkovací stání dle STN vychází 

celkový počet 3 096 393 parkovacích stání. Při úvaze 1 osobní auto na 1 odstavné stání 

odpovídá saturaci osobních vozidel 572 vozidel/1000 obyvatel. Současný stav stupně 

automobilizace Slovenské republiky je 353 automobilů/1000 obyvatel. Počty 

odstavných stání pro bytové stavby jsou nadimenzovány na výhledový stav cca 45 let 

při saturaci  

600 osobních automobilů na 1 000 obyvatel. Je třeba také říci, že nejsou zohledněny 

specifika regionů součinitelem vlivu stupně automobilizace. Výsledný počet odstavných 

stání se násobí koeficientem 1,1. Koeficient 1,1 zahrnuje 10% rezervu parkovacích míst 

pro krátkodobé parkování návštěv veřejně přístupných parkovacích ploch. 
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6.1.2 Hrabství Essex 

Norma uvádí, že dřívější normy se snažili omezit používání automobilů 

omezením parkovacích míst u bytových staveb a dojezdových míst. Je dnes dokázané, 

že omezení parkovacích míst neodradilo obyvatele vlastnit automobil. Proto norma 

uvádí minimální počet stání u bytových staveb.  Norma dělí byty podle počtu pokojů a 

to na jedno pokojové, na které připadá minimálně jedno parkovací místo a dvou a více 

pokojové na které připadá minimálně 2 parkovací místa.  

Tab 6.1.2.1 Základní počty stání pro obytné stavby v Essexu 

Pro 
Osobní 

automobily Kola Motocykly Místa pro 
invalidy 

Minimum Minimum Minimum Minimum 
Byt s 1 

pokojem 
1 místo pro 

byt 1 kryté místo na byt 
v garáži nebo v 
prostorách bytu 

N/A podle potřeby 
Byt s 2 
pokoji 

 2 místa 
pro byt 

Pro 
návštěvy 

0,25 míst 
na byt 1 místo pro 8 bytů 

1 stání + 1 
za 20 míst 

pro OA 

3 místa nebo 
6% z počtu 

míst pro OA, 
podle toho co 

je víc 

Norma nepovažuje garáže s vnitřními rozměry do 7x3 m za parkovací místo. 
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7 Sociální zařízení 

7.1 Domovy pro seniory [15] 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

V současné době je podle registru MPSV 542 domovů pro seniory. 

Norma ČSN stanovuje jedno odstavné stání na 5 lůžek. Obyvatelé domovů  

pro seniory neprovozují automobily, vzhledem k svému fyzickému stavu. Současné 

parkovací stání slouží především pro zaměstnance a návštěvy domovů. Z těchto důvodu 

je vhodné navrhovat pouze parkovací stání a to v počtu 1 stání na 5 lůžek pro stupeň 

automobilizace 400 voz/1000 obyvatel. Odpovídá to potřebám zaměstnanců a 

návštěvníků. 

Graf 7.1.1 Počet stání podle lůžek v domově pro seniory [14] 
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7.2 Pečovatelská služba [15] 

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a 

seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i  

ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. V současné době je podle registru MPSV 848 poskytovatelů 

pečovatelských služeb, a to buď ambulantních, nebo terénních. 

Domy s pečovatelskou službou (DPS) pronajímají byty jak jednotlivcům, tak 

párům, kteří jsou soběstační, ale potřebují nějakou tu odbornou pomoc. Pro příjem  

do DPS musí mít občan potvrzení od lékaře, že potřebuje občasnou pomoc s výkonem 

běžných věcí potřebných pro důstojný život. Obyvatelé bytů v domě s pečovatelskou 

službou vzhledem k jejich fyzickému stavu provozují automobily pouze v minimální 

míře. Současným potřebám odpovídá 1 parkovací stání na 4 byty v domově 

s pečovatelskou službou. Jedná se o parkovací stání pro zaměstnance a návštěvy. 

Graf 7.2.1 Počet stání podle počtu bytů v DPS 
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Podle registru MPSV je v současné době 6428 zařízení poskytujících sociální 

služby. Jedná se například o azylové domy, denní stacionáře, nízkoprahové zařízení  

pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, chráněné bydlení, odlehčovací zařízení, 

sociální rehabilitace, noclehárny atd.  

Vzhledem k velkému počtu sociálních budov je vhodné je zařadit do normy  

v kategorii „sociální zařízení“ s 1 stáním na 5 lůžek. Jedná se především o stání  

pro zaměstnance a návštěvy. 

 Z průzkumu jsem zjistil, že většina seniorů v domovech neprovozuje automobil, 

ale jsou vlastníky automobilů. Od ekologického poplatku jsou totiž osvobozeni žadatelé 

těžce tělesně postižení, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, kteří jsou klienty těchto 

domovů.  Automobily s tímto osvobozením využívají jejich příbuzní a známí, registrují 

si na ně automobil, čímž neplatí při převodu automobilu na úřadě ekologický poplatek. 

Obr. 7.2.1 Dům s pečovatelskou službou Velké Meziříčí 
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7.3 Zahraniční normy 

7.3.1 Slovensko 

Tab. 7.3.1.1 Základní ukazatele domů s pečovatelskou službou podle STN 73 6110 

 

Parkovací místa pro domy s pečovatelskou službou se vypočítají podle počtu 

zaměstnanců a lůžek, kde na 4 zaměstnance/lůžko připadá jedno parkovací místo. 

7.3.2 Hrabství Essex 

Tab. 7.3.2.1 Základní počty stání pro domy s pečovatelskou službou v Essexu 

Míst pro 
Osobní 

automobily Kola Motocykly Invalidní 
osoby 

Maximum Minimum Minimum Minimum 

Domy s 
pečovatelskou 

službou 

1 místo na 
zaměstnance 
+ 1 místo na 

3 lůžka 

1 místo na 5 
zaměstnanců 

1 místo + 
1 za 20 
míst pro 

OA 

Záleží na 
individuálních 
požadavcích 

 

Pro domy s pečovatelskou službou uvádí norma maximálně 1 místo pro 

zaměstnance na plný úvazek plus 1 místo na 3 lůžka pro návštěvníky. Dále minimálně 1 

místo pro kolo na 5 zaměstnanců. Počet parkovacích stání pro invalidy záleží na 

místních podmínkách, ačkoli se očekává větší počet než u ostatních objektů. 
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8 Vysokoškolské koleje 

Mnoho kolejí nemá vysloveně svoje parkoviště, jedná se především o koleje 

v centru města. Parkování je umožněno v přilehlých ulicích.  

Norma ČSN 73 6110 uvádí jedno parkovací stání na 5 lůžek. Počty parkovacích 

míst zdaleka nedosahují počtů podle normy, a to z důvodu nedostatku místa  

pro parkoviště. Studenti využívají spolujízdu a jejich obsazenost při dojíždění na koleje 

dosahuje až 4 studenti na 1 auto. Vezmu-li obsazenost a to, že na 5 studentů/lůžek má 

být 1 odstavné místo, vychází mi, že z deseti studentů přijede 8 osobním automobilem a 

2 studenti veřejnou hromadnou dopravou. Takzvaně poměr IAD:VHD – 80:20. Toto 

zcela neodpovídá realitě.  

Graf 8.1 Počet stání u vysokoškolských kolejí 
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odstavná místa plná. Jedno stání na počet ubytovacích lůžek je vypočteno tak, že počet 

lůžek je vydělen součtem označených a neoznačených parkovacích míst. Jedno stání na 

10 lůžek odpovídá poměru IAD:VHD – 40:60. Parkovací stání pro zaměstnance a 

návštěvy se vypočte jako 1 stání pro 20 obyvatel. 

Tab. 8.1 Počet parkovacích míst u kolejí 

Kolej lůžek 
parkovacích míst stání na 

lůžko označená neoznačená pro zaměstnance 

Pod Palackého 
vrchem 2754 184 89 22 10 

Purkyňovy koleje 2253 175 10 12 12 

8.1 Zahraniční normy 

8.1.1 Slovensko 

Slovenská norma neuvádí hodnoty pro vysokoškolské koleje. Uvádí pouze počty 

stání pro vysoké školy, kde připadá na 5 zaměstnanců 1 parkovací stání a na 10 studentů 

1 parkovací stání. 

8.1.2 Hrabství Essex 

Britská norma pro kraj Essex stanovuje maximálně 1 parkovací místo  

pro 1 zaměstnance a 1 parkovací místo na 5 studentů, tato hodnota je přitom v současné 

české normě uvedena jako minimální. Dále uvádí minimálně 1 místo pro kolo na 5 

zaměstnanců plus jedno místo za každé 3 studenty. Pro invalidy minimálně 1 místo 

nebo 5% z celkového počtu, podle toho co je více.  

Tab. 8.1.2.1 Hodnoty pro vysokoškolské koleje podle normy Essex 

Míst pro 
Osobní 

automobily Kola Motocykly Invalidní osoby 

Maximum Minimum Minimum Minimum 

Vysokoškolské 
koleje 

1 místo na 
zaměstnance 
+ 1 místo na 
5 studentů 

1 místo na 5 
zaměstnanců 
+ 1 místo na 
3 studenty 

1 místo + 
další 1 za 20 
míst pro OA 

1 místo nebo 5% z 
celkové kapacity 
parkoviště, podle 

toho co je více 
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9 Zoologické zahrady [22] 

Norma uvádí 1 parkovací stání na 1 hektar zoologické zahrady. Současné stavy 

parkovacích stání převyšují počty stání dané normou, kromě Ostravské a Chomutovské 

zoo, které mají velkou rozlohu a Brněnské zoo, která má velmi dobrou dostupnost 

MHD.  

Graf 9.1 Stání podle rozlohy u zoologických zahrad 

 

Závislost mezi počtem parkovacích stání a rozlohou se těžko hledá. Například 

Zoo v Chomutově by mělo mít podle normy 1120 parkovacích míst. Ve skutečnosti má 
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Obr. 9.1 Parkoviště Zoo Olomouc 
Z důvodu nedostatku 
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parkovacích míst, což je o 32% více. 

Graf 9.2 Počet stání podle počtu zvířat 

 

Současnému stavu parkovacích míst nejlépe odpovídá přepočet podle počtu 

ustájeních zvířat v zoologické zahradě, a to konkrétně 1 parkovací stání na 3 ustájená 

zvířata. 

Nepředpokládám výstavbu dalších velkých zoologických zahrad, pouze malých 

Zooparků s rozlohou do 10 ha a 1000 zvířat.  
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Počty parkovacích míst u zooparků někdy převyšují až dvojnásobně počet míst 

vypočítané podle normy.  

Lépe odpovídá počet stání při přepočítání na počet zvířat. 

Graf 9.6 Zooparky počet stání podle počtu zvířat 
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Obsazenost automobilů návštěvníků zoologických zahrad je vysoká, vzhledem 

k tomu, že se jedná především o celodenní výlety rodin s dětmi. Doba stání vozidla je 

dlouhodobá, tudíž je vhodné navrhovat menší šířku jízdního pásu. Na ortofotomapě je 

vidět velký rozdíl šířky jízdního pruhu na novém parkovišti a na nevyznačeném 

parkovišti, 

Obr. 9.2 Parkoviště ZOO Zlín  Obr. 9.3 Výstavba parkoviště ZOO Zlín 

 

Z důvodu nedostatku parkovacích míst dochází k zabírání travnatých ploch 

k parkování. Po výstavbě parkoviště a vyznačení parkovacích míst klesl počet 

parkovacích míst na stejné ploše o cca 30%. Je to dáno také tím, že řidiči tolerují horší 

komfort při dlouhodobém parkování a tím menší prostor při parkování, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 5. 
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10 Alternativy k vlastnění automobilu 

Problematika dopravy v klidu závisí především na zvyšujícím se počtu osobních 

automobilů. Proto zde uvádím některé alternativy k vlastnění automobilu, protože  

z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a 

zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. 

10.1 Car-sharing 

Sdílení aut je sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci 

využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil sami. Může být provozován jak 

formou oficiálního či neoficiálního sdružování lidí, kteří pak jsou spoluvlastníky 

automobilů, tak formou podnikatelskou, tedy službami veřejných půjčoven automobilů. 

Sdílení aut slučuje některé výhody individuální dopravy s výhodami veřejné 

dopravy. Pro uživatele může znamenat oproti provozování vlastního vozidla snížení 

investičních a provozních výdajů a starostí, pro města snížení nároků na množství 

parkovacích ploch. 

Cílovou skupinou uživatelů jsou především ti obyvatelé města, kteří mohou ve 

všední den vlastní automobil postrádat a pro vlastní práci vůz nepotřebují. Car-sharing 

pak využívají pro větší týdenní nákupy, víkendové i dlouhodobé výlety, stěhování, 

nepravidelné i nepředpokládané cesty mimo město, do zahraničí apod. 

10.1.1  Brémy [24] 

V německých Brémách provozuje systém sdílení aut formou sítě  

42 automatizovaných půjčoven automobilů, provázaných s veřejnou dopravou a  

s půjčovnami a úložišti jízdních kol, firma Cambio. Vozový park má 160 aut několika 

velikostí. V Brémách je do systému cambio zapojeno asi 6300 uživatelů, přičemž město 

odhaduje celkový potenciál na 20 000. Průměrně zde vychází, že 1 car-sharingové auto 

nahradí 5-6 vozidel. Rok 2010 tak Brémám přinesl celkový úbytek kolem 1 000 

automobilů, což je přepočteno na úsporu 15-40 mil. Eur, které lze investovat do rozvoje 

veřejné dopravy a k podpoře bezmotorové dopravy. Velkou výjimkou je schválení 
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zákona spolkové země Brém, u budov nebo v rámci nich nemusí být zajištěno 

parkování automobilu.  

Car-sharing se vyplatí lidem, kteří najezdí ročně do 10 000 km. Smysl car-

sharingu přesně vystihuje mediální slogan města Brém „Proč pro sklenici mléka 

kupovat celou krávu?“ 

10.1.2 Car-sharing v České republice 

V České republice fungují dvě car-sharingové firmy. Klienti Autonapul.cz [20] 

mohou využívat sdílené vozy v Brně, Praze, Plzni a Liberci. Společnost provozuje 14 

aut s cca 120 uživateli. Otevírání aut probíhá čipovou kartou. Platí se pouze za ujeté km 

a rezervované hodiny. Palivo, pojištění, veškerá výbava a servis jsou v ceně. 

AJO.cz [21] sídlí v Brně, klient s platnou rezervací přijde v kteroukoliv denní 

nebo noční dobu k autu a kontaktuje dispečera, který mu dálkově otevře auto a provede 

jej procesem převzetí auta. Palivo, česká dálniční známka, půjčovné, povinné ručení a 

havarijní pojištění, sezónní pneu, Wi-Fi v autě na území ČR je zahrnuto v ceně. 

10.2 Spolujízda [19] 

Spolujízda je označení druhu dopravy, kdy se cestující předem domluví s 

řidičem automobilu, který by jinak nebyl plně vytížen na společné jízdě. Typickými 

případy je společné pravidelné dojíždění kolegů do zaměstnání nebo do školy a zpět. 

Další možností je dohodnout spolujízdu předem prostřednictvím internetu, což je 

výhodné zejména u jednorázových dálkových cest. Ročně spolujízdu využije až 10 000 

Čechů. Ceny jsou stanoveny dohodou mezi řidičem a spolujezdcem, ale většinou se 

pohybují okolo 1 Kč/km. Většina serverů zprostředkovává spolujízdu zdarma, pokud 

agentura požaduje poplatek, tak činí mezi 20-80 Kč. Spolujízda především zvyšuje 

obsazenost automobilů a snižuje náklady na provoz automobilu. 

10.3 Uber [18] 

Aplikace Uber zákazníkům umožňuje spojit se prostřednictvím stažené mobilní 

aplikace s registrovanými řidiči, kteří je odvezou na určené místo. Firma Uber nevlastní 
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žádné vozy taxi, ani nezaměstnává řidiče. Aplikace slouží i jako taxametr a platební 

nástroj. V dnešní době má firma tržní hodnotu přes 40 miliard dolarů. 

Proti službám Uberu se v řadě zemí zvedla vlna odporu mezi tradičními taxikáři, 

kteří si stěžují, že jejich konkurenti nemusejí na rozdíl od nich platit drahé licence a 

vykonávat zkoušky. Provozování služby Uber už byla zakázána v Nizozemku, 

Španělsku, Indii, Thajsku a ve Francii smí řidič vyzvednout zákazníka až po 15 

minutách od objednání.  

Uber v České republice poskytuje dva druhy služeb, řidiči UberBLACK mají 

licenci na poskytování přepravy stejně jako řidiči taxi. UberPOP jsou řidiči bez licence, 

kteří jsou starší alespoň 21 let a vlastní automobil mladší jak 10 let. Firma Uber se 

prezentuje jako sprostředkovatel spolujízdy, nikoli jako přepravce. Na svém webu píší 

doslova „Vydělávejte svým autem.“, což nesplňuje parametry spolujízdy, která není 

poskytována s cílem zisku, ale s cílem nížení provozních nákladů. Je také nutno říci, že 

řidiči UberPOP neplatí daně. 

 
Tab. 10.3.1 Srovnání cen taxi služeb, Uber a car-sharingu. 

  Základní jízdné Kč/čas Kč/km 

Taxi 40 Kč - 30 

UberBLACK 40 Kč 4 Kč/min 23 

UberPOP 20 Kč 4 Kč/min 10 

AJO.CZ 
TOP 19 Kč/h 2,9 

Základ 29 Kč/h 3,9 

autonapul.org od 12 Kč/h od 3,9 

 

Z cen v tabulce je zjevné, že Uber je levná taxi služba, která nemá nic 

společného se spolujízdou. Car-sharingové auto se opravdu může vyplatit osobám, které 

najezdí za rok velmi málo kilometrů. 
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11 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku parkování a výpočet stání. 

Teoretická část práce byla věnována výpočtu počtu odstavných a parkovacích stání a 

porovnání získaných hodnot se zahraničními normami. Praktická část byla zaměřena na 

měření rozměrů parkovacích stání na parkovištích bez vodorovného značení a 

porovnání získaných hodnot s hodnotami v normě. 

Z výsledků měření rozměrů stání vyplývá, že řidiči tolerují menší bezpečností 

odstup mezi vozidly u podélného parkování a to 0,5 m oproti 1,0 m daný normou. Dále 

řidiči připouští menší šířku parkovacího pásu/pruhu u kolmého stání. I parkoviště je 

třeba navrhovat hospodárně a efektivně, z těchto důvodů je třeba zohledňovat při 

navrhování parkoviště dobu parkování a funkci parkoviště. Když se jedná o odstavné 

nebo o dlouhodobé parkování jako například parkoviště P+R je vhodné snížit komfort 

vjíždění na parkovací místo a tím ušetřit zábor pozemku a náklady na výstavbu. 

Krátkodobé parkování K+R je nezbytné navrhovat u školních budov, autobusových a 

vlakových nádraží. 

Z vypočítaných součinitelů vlivu stupně automobilizace pro všechny obce 

v České republice vyplývá, že se hodnoty součinitele velice liší podle regionu a 

součinitel klesá s rostoucím počtem obyvatel v obci a také se velice liší podle regionu. 

To je zdůvodněno větší potřebou vlastnit automobil v menších obcích z důvodu 

dojíždění do zaměstnání, za kulturou a nákupy.  Výhledový stav součinitele, kde 

současná norma neuvádí jeho způsob výpočtu, lze vypočítat podle vzorce, který byl 

odvozen z logistické funkce nebo jej lze odečíst z grafu. U větších měst mají 

nezanedbatelný vliv na větší potřebu parkovacích stání dojíždějící automobily, proto je 

vhodné do výpočtu počtu parkovacích stání zahrnout i dojíždějící automobily. Výsledné 

mapy podle územního členění pro součinitel vlivu stupně automobilizace jsou v příloze 

K, L, M, N, O, P a hodnoty součinitele parkovacího stání kb pro okresní města jsou 

v příloze D. 

Současné počty účelových jednotek na jedno stání u obytných staveb 

neodpovídají výsledkům ze SLDB 2011 přepočtených na stupeň automobilizace 400 
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vozidel na 1000 obyvatel. Proto je vhodná úprava hodnot v normě a to buď podle 

plochy bytu, nebo podle počtu obytných místností v bytech. 

Pro domovy pro seniory se nyní počítají odstavná stání, vzhledem ke 

zdravotnímu stavu klienti těchto domovů neprovozují automobily. Nynějším potřebám 

zaměstnanců a návštěvníků domovů pro seniory odpovídá 1 parkovací stání na 5 lůžek. 

Domy s pečovatelskou službou jsou charakteristické tím, že pronajímají byty. Potřebám 

klientů, zaměstnanců a návštěvníků domů s pečovatelskou službou odpovídá 1 

parkovací stání na 4 byty. 

U vysokoškolských kolejí je současný výpočet stání podle stávající normy velice 

předimenzovaný, potřebám studentů odpovídá 1 parkovací stání na 10 lůžek. Je také 

třeba vzít v úvahu polohu kolejí a dostupnost veřejné hromadné dopravy. 

Naopak u zoologických zahrad je výpočet počtu stání dle normy nedostačující, 

většina zahrad má ve skutečnosti mnohem více parkovacích míst. Norma uvádí výpočet 

podle plochy zoologické zahrady, mnohem lépe odpovídá počet stání podle počtu zvířat, 

a to 1 parkovací stání na 3 ustájená zvířata.  

Do normy je nutností zařadit výpočet parkovacích míst pro jednostopá vozidla a 

kola, vzhledem k jejich výhodám a nezanedbatelnému počtu. Dobrou změnou 

v dopravní politice měst v České republice by byla podpora car-sharingu. 
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Seznam zkratek: 

ČSN  Česká technická norma 

STN  Slovenská technická norma 

IAD individuální automobilová doprava  

VHD veřejná hromadná doprava  

MHD  městská hromadná doprava  

IDS JMK  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje  

P+R Park and Ride  

K+R  Kiss and Ride  

ČSÚ  Český statistický úřad  

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

OA osobní automobil 
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