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Kolesy, bryčky, fiakry a kočáry jsou v dnešní době využívány většinou
jako nevšední zážitek pro turisty.

Graf názorně ukazuje vývoj využívání koní a automobilů k přepravě: jejich počet byl vyrovnán někdy v období 1. světové války po prudkém nástupu automobilů
počátkem 20. století. Po roce 1950 využívání koňské
síly zaniklo.

Uveďme teď několik zajímavých údajů o automobilu a jeho vlivu na společnost.
První „automobil“, tehdy ještě na pohon parním strojem, zkonstruoval v roce 1770
Nicolas Joseph Cugnot ve Francii.

Cugnotovo vozidlo v řezu (přetížení předního kola je evidentní)
První samostatně se pohybující mechanické tříkolové vozidlo s parním pohonem (fardier a vapeur), které poprvé uvedl do provozu Nicolas Joseph Cugnot (1725 – 1804), francouzský dělostřelecký důstojník a vynálezce. Upravený a vylepšený model se
dodnes zachoval a je vystaven v pařížském Musée des arts et métiers. Vpředu byl místo koňského zápřahu umístěn parní kotel.
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Moteur Serpollette

Český mechanik a konstruktér Josef Božek (1782–1835) předvedl
v září 1815 svůj „parovůz“.

V roce 1902 dosáhl s parním vozem Leon Serpollet rychlosti 120,7 km/h, a tím překonal dosavadní rychlostní rekord Belgičana Camille Jenatzyho, kterého dosáhl v roce
1899 s elektromobilem „La Jamais Contente“ (Věčně nespokojena).
Jenatzy 1. května 1899 překonal na okruhu v d’ Achéres hranici 100 km/h výkonem
105,85 km/h a vytvořil tehdy absolutní světový rychlostní rekord. Bylo to tedy třináct
let poté, co Karl Benz podnikl se svým benzínovým tricyklem v roce 1886 svou první
veřejnou jízdu.

Koncem 19. století a na přelomu 19. a 20. století jezdilo
po světě více elektromobilů než
aut se spalovacím motorem.
Auta na elektřinu byla tichá, jezdila plynule a nepotřebovala kliku
na nastartování motoru. Nabíjela
se doma a těm, kteří nepotřebovali podnikat dálkové jízdy, plně
dostačovala. Lidé si mohli vybrat
mezi elektromobilem a autem se
Předchůdce „elektrovlaku“ (Alexis de Russie, 1898)
spalovacím motorem.
Epochálním objevem byl počin Daimlera sestavením spalovacího ležatého motoru
v roce 1884, který umístil o dva roky později do motocyklu. První automobil se spalovacím motorem postavil v roce 1887.

Patentovaný vůz Benz z roku 1886

Jenatzyův „automobilní vůz“, elektromobil La Jamais contente, jehož kovové části jsou zhotoveny z partinia*. Partinium byla slitina
hliníku a wolframu (Henry Partino) s měrnou hmotností 2,89. Korba vozidla byla tudíž velmi lehká, měla 50–60 % hmotnosti kostry
dřevěné.

Továrna Laurin & Klement byla založena v roce 1895 a její motocykl, vyvinutý
v roce 1898, získal v roce 1905 nejvyšší poctu v mezinárodním mistrovství světa. Téhož roku byly dány do prodeje první automobily (voituretty).

První automobil postavený v českých zemích – President
z kopřivnické továrny na železniční vozy (1897).
„Elektrokupé“ (Krieger, 1898)

*

Zdroj: Ottův slovník naučný, Wikipedia

Elektromobil (Jeantaud, 1894)

Automobil Laurin & Klement GR4, vyrobený kolem roku 1909 s originální karoserií phaeton Roi des Belges.
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kritickými situacemi, kdy hasiči v případě zásahu mnohdy
nemohou svými vozidly projet
mezi špatně zaparkovanými
auty. Jde o příklad poskytování parkovacích příležitostí jako
legálního způsobu podnikání.

Jeho umístění je těsně u zastávky trolejbusu.

Využití parkovací plochy k umístění dvojnásobného počtu aut

Překrytí parkoviště ocelovou konstrukcí s fotovoltaickými panely umožní jednak
využití získané elektrické energie k provozu parkoviště, případně i jinde dle místních
podmínek. Ačkoliv přestřešení není kompaktní, přece jen kromě primární funkce plní
i úlohu částečného odstínění parkovací plochy. Řidiči tak nemusejí nasedat v létě
do rozpálených aut a čekat, až jim klimatizace ochladí interiér.

Mechanické zařízení dovoluje zdvojnásobit počet parkujících aut na ploše při klasickém kolmém stání. Řidič najíždí na sklopenou plošinu, po vystoupení dá povel
k otočení plošiny o 90 stupňů a jejímu zdvihu do horní polohy. Je umožněno nezávislé
vyparkování dole stojícího vozidla. Celková šířka potřebná pro instalaci oboustranného zařízení je 15,6 m, přičemž potřebná plocha pro jedno, resp. dvě stání nad sebou je
2,64 m x 4,75 m s výškou 3,4 m (příklad: LOGIPARK).

Poskytování parkovací příležitosti jako služba, která není zadarmo

Parkoviště je vyhrazeno pro platící uživatele.

V brněnském sídlišti Vinohrady realizoval soukromý
investor oplocené, kamerou
střežené parkoviště pro cca
50 aut s měsíčním poplatkem
za parkování 990 Kč (2,40 Kč
na hodinu, 33 Kč na den).
Jeho situování poblíž zastávky veřejné trolejbusové
dopravy je v souladu s teorií ekvidistance*. Výhodou je
skutečnost, že řidič má jistotu,
že vždy zaparkuje na svém
předplaceném místě v sídlišti,
které trpí fatálním nedostatkem parkovacích míst. Sídliště
ze 70. let 20. století je známé

* Vídeňský prof. Hermann Knoflacher tvrdí, že pokud budou mít lidé stejnou vzdálenost od bydliště k parkovišti
i k zastávce veřejné dopravy, pak bude mít veřejná doprava mnohem větší šanci v dělbě přepravní práce.

Postup při zaparkování vozidla do horní polohy. Pro výjezd je vozidlo zpětným postupem dopraveno na terén ve směru odjezdu.
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Příklad mechanického systému, který může též sloužit prodejcům aut jako „showcase“ – v tomto případě je vhodné celoprosklené opláštění objektu. Pro třípodlažní
řešení je nosnost výtahu 5 500 kg a pro čtyřpodlažní variantu je nosnost 7 500 kg.
V případě výpadku proudu je možná ruční manipulace. Průběžný čas cca 45 sekund
pro každé podlaží. Systém může být instalován v interiéru i exteriéru. Třípodlažní konstrukce má celkovou výšku pro osobní vozy 5,04 m a 6,35 m pro SUV. Čtyřpodlažní
systém je vysoký 6,78 m pro osobní vozy a 8,58 m pro SUV. Šířkový modul 2,50 m pro
osobní vozy, 2,54 m pro SUV, hloubka konstrukce je 4,27 m. (Příklad: KATO 3+4 HIGH
LIFT)
Podzemní ukládání na hydraulicky ovládané plošiny

Mechanický způsob ukládání 2–3 aut v prostoru jednoho parkovacího místa na
parkovací plošiny, které jsou zapuštěny v podzemní betonové kobce. Výhodou tohoto systému je možnost nezávisle manipulovat s každým ze zaparkovaných aut. Tím
je umožněno dvakrát až třikrát navýšit počet parkovacích míst. Nacházejí uplatnění
i v exteriérech.

Příklad exteriérové tříúrovňové dvojité plošiny pro zaparkování celkem šesti aut
v půdorysné stopě dvou aut. Zde je možné opět nezávisle manipulovat s každým
z vozů. (Klaus)
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8/3 Hromadné garáže
Hromadná garáž je charakterizována kromě účelu, kterému má sloužit – parkování
nebo odstavení vozidel – též počtem stání. Musí mít více jak tři stání. Stání se řadí
buď podél, nebo kolmo k vnitřní komunikaci (případně kombinací obou způsobů),
nebo v řadách za sebou po celé ploše podlaží nebo i ve více podlažích.

Betonová rampa v oblouku působí lépe, než kdyby byla přímá. Příklad: bytový dům, Ludwigshafen, SRN
Příklady řešení parkování v podzemí u nízkopodlažních bytových domů v obytném souboru. Plocha mezi domy je využita jako
relaxační klidová zóna.
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Nájezdová rampa do podzemního parkování působí lépe, když je součástí stavebního objektu – navíc je chráněná před nepřízní
počasí.

8/3/0 Podzemní hromadné garáže

Vjezdový a výjezdový objekt do podzemní garáže mezi řadovými RD. Nad garáží semiprivátní plocha s parkovou úpravou.
Příklad: Vídeň
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Úvodem je nutno zmínit se krátce o fenoménu podzemních garáží, které patří mezi
stavby „podzemního urbanismu“ a městského inženýrství. Jednoúčelové hromadné
garáže jsou v podstatě odhumanizovaným skladovacím prostorem, který by se v městském parteru a nadzemí neměl vyskytovat. Jako mají v podzemí opodstatnění trasy
a rozvody technické infrastruktury města, podobně i dopravní stavby pro dopravu v pohybu i klidu lze s výhodou situovat pod terén.
Podzemní hromadná garáž je taková, která má kótu podlahy nejvyššího podlaží níže
jak 1,5 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu. Nadzemní hromadná garáž může mít
kótu nejnižšího podlaží maximálně 1,5 m pod nejvyšším bodem okolního terénu.

Směrové zalomení rampy do podzemí působí příznivěji, než pohled na přímou rampu v celé její délce.

Podzemní hromadné garáže mají svá pozitiva: vykazují sice vyšší pořizovací náklady, ale šetří místo na povrchu. Jejich kontakt s terénem se omezí pouze na vstupní prvky – a i ty lze s úspěchem zabudovat do parterů budov. Podzemní objekty mají rovněž
výhodu v úspoře z hlediska energetického a mají minimální dopad na území z hlediska
ekologie i v tom, že nenarušují stávající kulturní hodnoty sídla, neovlivňují obraz města
a lokální „genius loci“. Jsou-li použity pro podzemní garáže automatické parkovací systémy, efekt se ještě zvýší úsporou podzemního obestavěného prostoru. Pro parkovací
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systémy s APS je zapotřebí pro stejnou kapacitu zhruba polovičního obestavěného
prostoru než u klasických rampových garáží. Benefitem pro životní prostředí je rovněž
skutečnost, že auta jsou zaparkována bez zbytečných pojížděk a s vypnutými motory*.
Další výhodou APS systémů je nenáročnost na řešení interiérů. Požadavky na provozní, technické, estetické a barevné řešení se omezí jen na prostory přejímacích
a vydávacích modulů. Oproti tomu v klasické rampové podzemní garáži s pojezdy aut
vlastní silou** hraje estetické řešení spolu se světelně technickým a vzduchotechnickým návrhem podstatnou roli. Nemálo řidičů a řidiček a nejen těch, kteří mají sklony
ke klaustrofobii a achluofobii***, by sama nutnost najet do podzemí mohla odradit. Je
tedy věcí koncepce návrhu a funkčně-provozního uspořádání podzemní garáže spolu
s vyřešením kvalitního osvětlení, větrání, grafického designu prvků vizuální komunikace a barevnosti interiéru, aby garáž působila přívětivě, přehledně a bezpečně.

Rovněž pohyb chodců na ploše podlaží by měl být organizován tak, aby řidiči nemuseli hledat cestu ke schodišti nebo k výtahu.
Velkou roli zde hraje grafické a barevné řešení. Příklad je z garáží ve Frankfurtu.

Vizuální orientace v hromadných garážích

Eureka Tower Park , Melbourne, Austrálie*
(Fender Katsalidis Architects, designer Axel Peemoeller)
K jasné a přehledné prostorově-provozní orientaci v hromadných garážích patří jednoduchý, lapidární návrh prvků vizuální komunikace
včetně světelně-technického návrhu a barevnosti interiérů. Designér Axel Peemoeller použil 4 základní barvy, z nichž modrá má význam
„směr vzhůru“, žlutá „směr dolů“, zelená „trasa
příjezdu“, červená „trasa odjezdu“. Mimochodem Austrálie je jedna ze 70 zemí, kde se jezdí
vlevo.
Zelená barva znamená pohyb při příjezdu, červená vede řidiče k výjezdu z objektu

Výrazná grafika prvků vizuální orientace spolu s optimálním světelně technickým
návrhem interiérů napomáhá vytvořit přívětivou atmosféru i v podzemních garážích.

*
**

***

viz též kapitolu 10 – Srovnání konvenčních rampových garáží a automatických parkovacích systémů (APS)
Poznámka: Některé prameny uvádějí pro konvenční rampové podzemní i nadzemní parkovací zařízení
termín „Vjezdové parkovací domy“. Jde o označení nepřesné – i do parkovacích domů s APS se musí vjet,
i když jen do modulů příjem/výdej.
Klaustrofobie – strach z uzavřených prostorů, achluofobie – strach ze tmy.

*

Zdroj: http://upraw.typepad.com
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• Vytváří se tak uživatelsky přátelský, ekologický a nenápadný způsob parkování.
• APS výrazně redukují nebo přímo odstraňují nároky na osobní výtahy, schodiště,
rampy, osvětlení a ventilaci.
• Podpovrchové APS zvyšují ekonomický potenciál výstavby nad terénem, výrazně
stoupá prestiž místa.
• APS lze umístit pod stávající budovy, v jejich těsné blízkosti, ve dvorech a nádvořích, pod komunikacemi, parky a veřejnými prostranstvími obecně.

Systém Interpark, typ Carpark T1, příčné ukládání na parkovací stanoviště

Systém Interpark, typ Trenopark, vhodný do úzkých prostorů (š =
6,90 m)

Typ Trenopark – Pozzopark L (rozměr šachty 7,60 x
8,80 m)

APS TREVIPARK*
Parkovací systém TREVIPARK byl vyvinut italskou firmou TREVI S.p.A. ve spolupráci s firmou Soilmec S.p.A. První podzemní parking tohoto typu byl dán do provozu
v roce 1992. Jedná se o svislý podzemní tubus kruhového průřezu (průměr 18,8 m),
vytvořený po obvodu vrtanými pilotami. Tubus s radiálně řazenými stáními pro auta
v jednotlivých etážích může být proveden jako zcela podzemní, kdy na terénu je zjevná pouze odbavovací plošina (zaujímá plochu cca 28 m2), nebo je možné řešení nadzemní či kombinované (zastavěná plocha cca 280 m2). Lze konstatovat, že právě podzemní varianta je maximálně efektivní a současně i efektní. Nadzemní a kombinovaná
varianta mají v důsledku situování odbavovací plošiny v objemu tubusu o dvě místa
sníženou kapacitu. Kromě toho mají zvýšené požadavky na celkové architektonické
ztvárnění a řešení obvodového pláště.
Výhody TREVIPARKu (a ostatních typů podzemních APS) jsou evidentní:
• Automatické parkovací systémy pomáhají redukovat, nebo dokonce odstraňovat
z ulic povrchové parkování a nadzemní etážové rampové parkovací domy.
• Poskytují absolutně bezpečné parkování pro rezidenty a veřejnost – auta nemohou být poškozena, vykradena ani odcizena.
*

Zpracováno podle podkladů firmy Intermarket s.r.o.

TREVIPARK lze realizovat i na stísněných, tvarově nepravidelných parcelách, které nedovolují provedení plného kruhového řešení o průměru 18,8 m.
Hlavní části systému TREVIPARK jsou:
• Odbavovací plošiny, kde probíhá příjem a výdej aut. Jsou vybaveny závorami
a ovládacími sloupky na parkovací magnetické karty, dále je zde zařízení pro
kontrolu rozměru auta. Ovládací sloupky vydají řidiči tištěný doklad s řadou údajů,
včetně údajů o poloze vozidla v sile a času jeho předání. V dokladu je uvedena
i částka, kterou má řidič na magnetické kartě pro parkování k dispozici. Při převzetí vozu obdrží řidič doklad o čase, kdy parkování skončilo, jaká částka mu byla
za parkování z karty odečtena a jaká částka mu ještě na kartě zbývá. Ovládací
sloupky rovněž umožňují řidiči hlasové spojení s kontrolním a řídícím centrem.
• Transport aut je prováděn lanovým elevátorem s výsuvným vozíkem pro uložení
aut na jednotlivá stání. Elevátor se pohybuje vertikálně v zakládací věži, která je
otočná v horizontálním směru o 360 stupňů. Rychlost pohybu elevátoru je 1 m/sec.
• V prostorech jednotlivých stání pro auta jsou instalovány hřebenové stojany.
• Proces ukládání a výdeje aut se děje elektromechanicky a je řízen speciálním
programem pomocí průmyslového počítače IBM.
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Městská čtvrť Keramikem, Stockholm (2 parkovací podlaží nadzemní, 2 podzemní, kapacita 46 aut)
Milano, Adda Cornalia (6 parkovacích úrovní po 12 místech, celkem 72 aut). Průjezdná odbavovací plošina systému TREVIPARK
nijak nenarušuje pohodu uživatelů oddechového zálivu s lavičkami.

Počet aut v podlaží 12, dvě místa v 1. NP zaujímá příjem a výdej. Celková parkovací
plocha 616,0 m2, obestavěný prostor 2 300 m3. Parkovací objekt je součástí obytné zóny
ve čtvrti Keramikem a slouží pro rezidenční parkování.
Postup výstavby podzemního APS TREVIPARK, Ex-Martini, Cesena, Itálie

Stav před výstavbou parkovacího sila

Stav po realizaci APS TREVIPARK a celkové prostorové a provozní uspořádání

Staveniště dvou parkovacích tubusů

Pilotáž jednoho z tubusů

Bologna, Via d´Azeglio
TREVIPARK byl vybudován v lokalitě jak pro rezidenty, tak i veřejnost. Parkovací
kapacita lokality se zvětšila zhruba čtyřikrát za současného zvýšení kvality veřejného
prostranství.
V sedmi parkovacích podzemních podlažích je prostor pro 84 aut. Kromě parkování je v místě vedena cyklotrasa a přemístěno parkování motocyklů. Parkovací silo
zcela splynulo s okolím. Nad upraveným terénem je vidět pouze odbavovací plošina,
ohraničená transparentní přepážkou ze skla a oceli. Plocha sila je pokryta dlažbou
z přírodního kamene v jedné rovině s ostatní přilehlou plochou.
Zahájení montáže prefabrikovaných plošin

Postup montáže plošin
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Rothary – Three Motion technology

Kapacity systému jsou od 50 do 500 míst,
výhodou je simultánní svislý i vodorovný pohyb zakladače, malá zastavěná plocha, architektonicky pozoruhodný tvar. Možno provádět
systém nadzemní, podzemní i kombinovaný.
Úspora obestavěného prostoru oproti klasickým rampovým garážím je více jak 50 procent.

Model systému využívajícího simultánní pohyb – jeden ve svislé rovině a dva ve vodorovné úrovni

Round PALIS*
Round Palis s rotačním elevátorem je jeden z nejrychlejších plně automatizovaných
parkovacích systémů. Půdorysný tvar segment – půlkruh – kruh. Modularita systému
umožňuje vytvářet půdorysně variabilní sestavy podle potřeby konkrétní lokality. K dispozici jsou projektantům tři moduly o středových úhlech 72, 90, 120 stupňů. Z nich lze
sestavit například válcový parkovací objekt, a to buď z pěti segmentů 72stupňových,
čtyř segmentů 90stupňových nebo tří segmentů 120stupňových. Redukované tvary
– výseče, půlválce lze navrhovat jako přístavby k holým štítům stávajících budov v rezidenčních souborech s deficitem parkovacích míst, aniž by byla enormně zabírána
veřejná zeleň.
Typická podlaží

Wolfsburg, SRN – 20podlažní tubus skladu vyrobených vozů
Volkswagen, sloužící současně jako reklamní a propagační objekt (automatický parkovací systém Round Palis).
Půlkruhové uspořádání

Čtvrtkruhové uspořádání

Příjezdové a odjezdové podlaží

Dvě místa příjem/výdej s točnami

*

Zdroj: www.palis.de

Stuttgart – Autostadt, SRN

Pohled do APS Round Palis
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Prvek městského mobiliáře (autor Lim Korea), sloužící bezpečnému uložení jízdních kol. Boční stěna může současně sloužit
jako lavička.

Designérsky zajímavé jsou robustní stojany obemykající výklopným prvkem kolo
včetně rámu a sedla nebo „parkovací deštník“ ve tvaru hřibu, kdy je kolo automaticky
vyvezeno do horní polohy pod kupoli z průhledného plastu.
Bezpečnostní stojan na kola „Velo-K“
Autor: Grant Howarth, Velká Británie v rámci soutěže Design proti zlodějům kol.

Přístřešky pro bicykly s robustními stojany umožňující bezproblémové fixování kola a hlavně dokonalou nebo alespoň částečnou
ochranu před nepřízní počasí.

Stojan na kolo japonského designérského studia STORE MUU kombinují stojan s praktickým univerzálním
stolkem, na kterém je možné pojíst,
dát si kávu nebo použít netbook. Stojan je příkladem víceúčelového prvku
městského interiéru. K dořešení zůstává snad hrana vodorovné plochy, která může být nebezpečná pro pasanty,
zejména pro děti a osoby zrakově postižené.
Stojany na kola, jako ostatně veškeré další prvky a objekty na plochách určených
k pohybu chodců, musí odpovídat požadavkům normy, stanovující pravidla pro bezbariérovost a bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením.

De Fietshangar (bike hangar)

Přístřešek zaujímá asi polovinu jednoho parkovacího stání pro osobní automobil.
Design: Jelle Zijlstra (Zijlstra Industrial Design)
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Systém tohoto kiosku pro pět bicyklů připomíná dózu na uložení pečiva

Menší typ pro uskladnění dvou kol.

Výrazným prvkem městského parteru mohou být atypické lavice uzpůsobené tak,
že z druhé strany slouží jako přístřešek na jízdní kola. Návrh pochází z nizozemské
designérské dílny.

Záplava jízdních kol ve veřejném prostoru. Plochu, kterou zaujímají jízdní kola,
nemohou sdílet chodci. Navíc jsou veřejná prostranství funkčně, provozně i prostorově
degradována. Z tohoto pohledu jsou vícepodlažní objekty nebo nadzemní i podzemní
automatické parkovací systémy sloužící k parkování kol pozitivním přínosem pro kvalitu městského prostředí.

Nizozemci svá kola používají opravdu za každého počasí a v každém ročním období.
A tak to vypadá, není-li blízko k dispozici kryté parkoviště kol nebo parkovací „cyklodům“.
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B-igloo, automatický systém skladování a parkování jízdních kol*

Jde o inteligentní automatický systém skladování a parkování jízdních kol, vyvinutý
ve Španělsku, který umožňuje zaparkovat kolo pomocí čipové karty během 10 sekund
(a v 50 procentech případů jen za 4 sekundy). Každá operace spotřebuje jen 0,01 kW
elektrické energie (za 1 euro možno provést 625 operací).
Podobná situace s parkováním kol v japonském Tokiu. Je zřejmé, že i při používání
jízdních kol mohou nastat v případě jejich neorganizovaného parkování problémy –
přinejmenším s estetickou stránkou veřejných prostranství.
Příklad z nizozemského
Amsterdamu, jakým způsobem
může být řešen vstup do podzemního střeženého parkoviště
jízdních kol. Vzhledem ke kapacitě parkoviště, obrátkovosti a vůbec masového užívání
jízdních kol je řešen komfortní
přístup s pohyblivými chodníky,
krytými ocelovým proskleným
přístřeškem. V podzemí střeženého parkoviště je odložení kol
zdarma, stojany jsou dvouúrovňové.

Zařízení má tvar velkého bochníku sýra nebo eskymáckého obydlí iglú – odtud
název „b-igloo“. Vnější průměr zařízení je 7,00 m, výška 1,8 m, přístupový otvor pro
kolo 0,8 x 1,2 m. Bezpečnost je zajištěna již tím, že každé z 24 kol, který jeden modul
pojme, je uloženo do nezávislého uzamykatelného kontejneru, kde je ještě dost místa
na batoh, helmu, dětskou sedačku a ostatní výbavu cyklisty. Mezi hlavní přednosti
zařízení patří pohodlné uložení kola přímo z úrovně terénu, ochrana před nepříznivým
počasím, bezpečí před zloději a vandaly.
Nadzemní parkovací systém je rovněž „ekologicky přátelský“ – je vyroben z recyklovatelných materiálů (ocel, hliník, sklo) a má minimální spotřebu energie pro jednu
operaci (0,01 kW). Lze vybavit solárními články, umístěnými na horní ploše.
Parkovací objekt pro kola – Hradec Králové**

Jízdní kolo lze snadno umístit na výsuvný profil
a po zajištění kolo nasunout
do úrovně horního parkování.

Pohled do interiéru

Celkový pohled na parkovací „věž“, která je mimo
jiné orientačním bodem a tvoří image lokality a jejího veřejného prostoru.
*
**

Zdroj: www.bigloo.es
Zdroj: www.hradecky.denik.cz

Na kole lze zanechat kompletní výbavu, brašny i přilbu
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Skládací bicykl bez paprsků vymyslel turínský inženýr Gianluca Sada. Obě kola
jsou vedena dvojicí koleček, z nichž spodní na zadním kole obstarává pohyb šlapáním
pomocí tradičního řetězu. Celou konstrukci lze důmyslně složit do útvaru dlouhého
jako pánský deštník a uložit do krosny nebo malého zavazadla na kolečkách. Při použití hliníkového rámu vychází celková hmotnost kola okolo deseti kilogramů, karbonový
rám by byl ještě lehčí. Cena kola se pohybuje okolo 1 500 eur.* Takové kolo, podobně
jako dále uvedené kolo Brompton, nepotřebuje parkoviště. Uživatel jej po složení nese
jako zavazadlo a může ho uložit v zaměstnání do uzamykatelné skříně nebo pod stůl.

Kolo Brompton zabere v hromadném dopravním prostředku prostor jako příruční
zavazadlo a je možné pohodlně uložit do kufru automobilu až čtyři kola tohoto typu,
aniž je nutné sklápět zadní sedadla.

Skládací kolo (Gianluca Sada)

Dětské skládací kolo

Skládací kolo Brompton ve funkčním pohotovostním stavu a ve složeném stavu ve velikosti kufříku
*

Pramen: Josef Kašpar, Řím, Právo

Služba Call a Bike, Německo
DB (Deutsche Bahn) je poskytovatelem služby „Call a Bike“. Zájemce o jízdu
na kole se zaregistruje mobilním telefonem nebo on line a rozhodne o systému platby.
Kola systému Call a Bike jsou vybavena elektronickými zámky se světelnými znameními červená / zelená. Když bliká červená, kolo je zadáno, blikající zelená znamená,
že kolo je k dispozici a po zadání kódu k otevření zámku lze kolo používat. Pokud
potřebuje uživatel krátce jízdu přerušit, uzamkne kolo stlačením knoflíku na zámku.
Otevření zámku je možné opět po zadání kódu. Kola mají výrazný design ve stříbřitě
červeném provedení a jsou snadno zapamatovatelná a identifikovatelná. Cena služby je 8 centů za minutu, držitelé BahnCard mají slevu na 6 centů za minutu a slevu
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Proměny Moravského náměstí v Brně

Spolu s dalším již dříve vzniklým italským městem Palma Nuova (1593, plány Vincenzo Scamozzi) patří k dodnes zachovaným realizacím italských renesančních představ o uspořádání ideálních měst. Rovněž Leonardo da Vinci nám zanechal skici města s dopravou na více úrovních a koncepce sídelních útvarů s dopravní infrastrukturou.
Renesanční a barokní architekti vytvářeli důmyslný velkorysý koncept v jasném
geometrickém řádu. Kruh, resp. polygonální útvar, je členěn soustavou ulic sbíhajících
se paprskovitě ke středu (radiál), které jsou protínány ulicemi v soustředně vepsaných
kruzích. Soustava městských bloků je orientována okolo ústředního motivu náměstí
ve středu kompozice. Tento systém byl i nadále rozvíjen do často užívané formy – radiálně okružního systému stavby měst. I když byl původně u strategických pevnostních
měst koncipován z důvodů fortifikačních, našel v pozdější době širšího uplatnění.

Stav před úpravou s prioritou parkujících aut

Po úpravě mají prioritu chodci (léto 2012)

Zadíváme-li se pozorně na půdorysy renesančních a barokních ideálních měst,
zjistíme překvapivě jasnou podobnost se schématy struktur „carfree“ měst nebo jejich
částí.

Schéma ideálního plánu města
podle renesančního výkladu
Vitruviovy 1. knihy

Sforzinda
(1451–1465)

Palmanuova
(1593)

Grammichele
(1693)

Palma Nuova je severoitalské město, které vzniklo jako pevnost Benátské republiky proti osmanským vpádům. Je nejznámějším nově založeným městem s typickým
hvězdicovým půdorysem a radiální uliční sítí.

Snímek z roku 2016 po osazení jezdecké sochy markraběte Jošta Lucemburského (autor: akademický sochař Jaroslav Róna)

Palma Nuova

Grammichele
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Parkour (PK)

Jednokolka

K pohybu tohoto druhu není třeba použít žádný dopravní prostředek. Po chůzi,
běhu nebo joggingu je to další způsob pohybu v přírodě, ale dnes stále častěji i v městském prostředí, kdy aktér nepotřebuje žádný technický prostředek k pohybu – vystačí
si pouze svým vlastním tělem, vhodným oděvem a obutím.
Parkour je umění překonávat překážky pomocí přirozených pohybů těla, jako je
běh, skoky, lezení. Pro mnohé vyznavače tohoto „umění pohybu“ nebo „umění přemístění“ je parkour v podstatě způsobem životní filozofie. Pro správného traceura,
jak se provozovateli tohoto umění říká, platí, že je hlavně důležité nezpůsobit žádnou
škodu – ani okolí, ani sobě v podobě nehody či úrazu. Cílem je dosáhnout rychlého
a efektivního pohybu i ve složitých případech a podmínkách, naučit se poslouchat
a vnímat své tělo, aniž by bylo nutné dostat se do rizikové situace, hrozící zraněním.
Je to sport nesoutěžní, každý traceur jej provozuje sám za sebe jako pohyb svého těla
za současné přítomnosti stavu mysli.

Dnes již existuje celá řada typů jednokolek – pro začátečníky, vyjížďkové, turistické, terénní, trialové, pro freestyle nebo typ „žirafa“.

Zvláštností jsou jednokolky bez sedla (ultimate wheel, impossible wheel).

Elektrická jednokolka se sedlem

Elektrická jednokolka Honda*
Freerunning
Tento další druh „městského sportu“ bývá srovnáván s parkourem, obsahuje ale
více gymnastických až akrobatických prvků; freerunneři si více zakládají na estetice
pohybu. Jako samostatnou disciplínu pojmenoval freerunning francouzský extrémní
sportovec Sébastien Foucan. Podobně jako traceuři i freerunneři dbají na to, aby nezpůsobili žádnou škodu v prostředí, kde svůj sport provozují.

Jízda na jednokolce UX-3 má další zvláštnost. Podobně jako na vozítku Segway
se jízda vpřed začíná mírným náklonem těla dopředu, je ale možné pohybovat se
lineárně na tu stranu, na kterou se jezdec nakloní a jezdit tak libovolným směrem. To
umožňuje unikátní řešení kola, které je osazeno soustavou malých, částečně nezávislých koleček. Vozítko má hmotnost 10 kg, jezdí rychlostí 6 km/h, a to jednu hodinu
na jedno nabití baterie.

*

Zdroj: http://www.hybrid.cz/tagy/jednokolka
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Klokaní boty (Kangoo Jumps/ KJ, Fitness Boots)

Tato obuv umožňuje chůzi i běh s tlumeným dopadem.

Skákací chůdy

Trikke s lyžinami pro zimní sport

Trikelet

Skládací elektrický mini skútr nizozemské firmy
Trikelet EV je dalším užitečným pomocníkem při
zvládání nástrah hustého dopravního a pěšího provozu v centrech měst. Pro svou hmotnost 12 kg jej
lze v poslední fázi „last mile“ pohodlně přenést k cíli
cesty každodenní mobility. Zabere půdorysnou plochu pouhé čtvrtiny čtverečního metru. Má dojezd 15
km, což plně postačí ke krátkým cestám, které lze rychle
zdolat rychlostí až 15 km/h.
(Pramen: www.trikelet.com)

Jsou opatřeny sklolaminátovou pružinou, která umožňuje uživateli provádět skoky
až 3 m do dálky a 2 m do výšky. Někdy jsou označovány termínem „Poweriser“. Kromě
akrobatických vystoupení se začínají používat v rámci nového sportu (Powerbocking).
Lze s nimi provádět různé úkony, například skákat přes laťku, běhat, nebo i provozovat
různé akrobatické kousky včetně salt.
Chůdy*
Pro řemeslníky jsou chůdy alternativou místo klasických
„štaflí“. V dnešní době stále více používaný prostředek,
nahrazující nízké lešení či žebřík pro práce ve výšce cca
do 3 m, který využívají různé profese (malíři, sádrokartonáři, elektrikáři, izolatéři potrubí, česači ovoce aj.). Moderní
chůdy jsou vyrobeny z hliníku a mají teleskopickou úpravu
a dvě velikosti (45–75 cm, 60–100 cm).

Xing Scooter 4
*

http://chudy.apo-vystoupeni.cz/typy-chud/
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Jiný koncept elektrokola a způsob jeho parkování v systému BikeSharing (Electric Cykel, designer Brian Alister)

Eggasus*

Vejce postavené na špičku,
pohybující se na třech kolečkách,
připomíná elektrovozítko s dojezdem cca 80 km, poháněné elektromotorem v náboji předního
kola. Má být určeno do dopravou
přetížených center s deficitem
parkovacích míst. Pokud by bylo
pro tato vozítka vyhrazeno 5 běžných parkovacích míst, vtěsnalo
by se jich tam šedesát (!). Cena
se má pohybovat okolo 5 000 USD. Prototyp je jedním z finalistů soutěže „Sierra Nevada Innovation Challenge“.

CAPCA je concept městského elektrovozítka, které by mohlo být alternativou
k veřejné i individuální městské dopravě. Elektromotory jsou skryty v zadních kolech.
Prosklení je provedeno z transparentní solární baterie. Vozítko je vybaveno senzory,
panoramatickými kamerami, navigací a systémem auto-parking. V parkovací pozici
se zadní kola přiblíží axiálně k sobě, a tím se zvedne zadníčást vozítka a zkrátí se
jeho délka. Maximální rychlost je 90 km/h, na jedno nabití baterie by mělo ujet 180 km.
Baterie se nabijí za cca 10 hodin průměrného slunečního svitu. Rozměry vozítka jsou:
délka 2,23 m, šířka 1,59 m, výška 1,53 m, rozchod 1,27 m, rozvor 1,54 m.
„Vrtulník v batohu“*

CAPCA, koncept úsporného ekologického elektrovozítka
Předpokládá se, že bude bezpečnější než raketové pohony. Přesto je nevý- Raketovou pohonnou jednotku má letec na zádech
hodou nutnost zácviku.
jako batoh.

Aero.X**

Návrh Anatoly Shikhova vzešel ze soutěže Peugeot Design Contest 2008. I když
nebyl v soutěži přijat, nelze mu upřít nápaditost, originalitu i určitou míru předvídavosti.
Víme, jak bude vypadat v budoucnosti městská dopravní infrastruktura, dynamická
a statická doprava, palivová základna?
*

Zdroj: www.hybrid.cz

Dopravní prostředek pro jednu až
dvě osoby s nosností do 140 kg je založen na principu vznášedla. Startuje
svisle a nepotřebuje žádnou rozjezdovou dráhu nebo plochu, ani dopravní infrastrukturu. Dosahuje rychlosti okolo 70 km/h, pohon zajišťuje
dvojice rotorů z uhlíkových vláken.
S plnou nádrží je „létající motocykl“
schopen udržet se ve vzduchu v letové hladině do 3,0 m asi 75 minut a urazit vzdálenost asi 80 km. Je určen pro zvláštní účely, pro běžnou dopravu zatím ne.
*
**

Poznámka: V květnu 2013 získal Sikorského cenu vrtulník, poháněný lidskou silou. Zůstal ve vzduchu 64
sekund a dosáhl výšky 3,3 metru nad terénem.
Zdroj: http://www.gizmag.com/aerofex-aero-x-hoverbike-2017/32120/
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TUBE – kombinace vozítka s veřejnou dopravou*

MY COPTER*
Vzdušný dopravní prostředek
je vyvíjen jako osobní létající vozidlo pro výšky do 2 000 m mimo trasy stávajícího leteckého provozu.
Létající auto předpokládá obsazenost jednou až dvěma osobami,
je poháněno elektřinou z baterií
a má mít dolet cca 100 km. Má mít
schopnost svislého startu a přistání i na malých plochách (parkofoto: myCopter/Gareth Padfield
viště, ploché střechy budov). Jak
dalece bude tento koncept životaschopný, bude záviset na dokončení jeho vývoje
a hlavně na legislativní podpoře jeho provozu a dořešení všech souvislostí. Prostředek
získal dokonce finanční podporu Evropské unie na jeho vývoj.
Létající automobil**
Zee.Aero je koncept dopravního prostředku mezi autem a letadlem se schopností
svislého startu a přistání, takže nepotřebuje rozjezdovou a přistávací dráhu. Svislý
start umožňuje osm vrtulí, poháněných elektromotory, pohyb kupředu pak dvojice vrtulí

*
**

Zdroj: www.hybrid.cz
Zdroj: http://www.mall.cz/3d-televize/philips-55pfl4508k-12?gclid=COe677z_lcACFU7MtAodpnMA1w, Zee.
Aero

Projekt TUBE představuje jednu z alternativ, jak by mohla vypadat osobní doprava
budoucnosti. Základní prvek je monocykl pro 2 osoby o šířce pouhých 70 cm. Parkovací zařízení v podobě 9 m vysoké struktury, na které jako hrášky v lusku spočívají jednotlivá vozítka, aniž by v klidu zaujímaly příliš velkou plochu. Parkovací věže by byly
situovány na perimetru sídla u stanice speciálního vysokorychlostního vlaku. Vlakovou
soupravou by byla soustava jednotlivých vozítek TUBE transportována dle potřeby
z jedné stanice do další.

„Dutý“ autobus, Peking, Čína
V Pekingu byl představen koncept hromadného dopravního prostředku, připomínajícího dvoupodlažní superautobus s dutým prvním
podlažím pohybujícím se po zvláštním jízdním pruhu, kterým mohou
projíždět ostatní auta, pokud se
pohybují rychleji nebo stojí-li „autobus“ právě na zastávce. Také
je možno přirovnat tento vynález
k mobilnímu tunelu s dalším patrem pro cestující. První zkušební trať o délce 186 km by se měla
realizovat v distriktu Mentougou
v Pekingu.**
*
**

Zdroj: http://psipunk.com/tube-combines-the-personal-vehicles-with-public-transportation-video/
Zdroj: www.hybrid.cz, www.umiwi.com
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Nádražní parkoviště, Winterthur (Švýcarsko)

Parkovací dům Tivoli, Tilburg (Nizozemí)

Architekt:
Počet podlaží:
Kapacita:
Rok výstavby:

Architekt:

A. Blatter, Arch. SIA/FSAI, Winterthur
2
485 aut
1987

Parkoviště ve dvou úrovních je umístěno nad kolejištěm. Během výstavby nebyl
přerušen provoz dráhy. Nosné elementy stavby jsou plně přiznány v exteriéru.

Počet podlaží:
Kapacita:
Rok výstavby:

Ir. A. Bonnema b.j., Bureau voor architectuur en ruimtelijke
ordening, Amsterdam
6
725 aut
1995
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Parkovací objekt univerzity, Deakin,Victoria (Austrálie)

Parking u letiště, Stuttgart (Německo)

Architekt:
Počet podlaží:
Kapacita:
Rok výstavby:

Architekt:
Počet podlaží:
Kapacita:
Rok výstavby:

Univerzita Deakin, Victoria
3
587 aut
1998

Arat-Siegel und Partner, Stuttgart
6
4 000 aut
1997

Podélné průčelí o délce 300 m je rytmizováno vertikálními komunikačními jádry. Při
šířce objektu cca 35 m je denní světlo přivedeno vnitřními světlíky po cca 40 m. Objekt
je propojen pohyblivým chodníkem o délce 450 m přímo s letištním terminálem.
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Parkovací dům DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen (Německo)
Architekt:
Počet parkovacích míst:
Rok výstavby:

KPS Engel/Zimmermann Architekten, Frankfurt/Main
934
2001

Půdorysné moduly jsou 5,5 x 5,5 m, 7,5 x 5,5 m, 7,5 x 7,5 m, 12,5 x 2,5 m. Systém
lze uplatnit téměř pro každou lokalitu a získat tím cca dvojnásobný počet parkovacích míst. Konstrukci je možné postupně rozšířit podle potřeby poptávky po parkování
v konkrétním místě. Rovněž lze parkoviště v plné míře demontovat a přemístit. Konstrukce je plně recyklovatelná.

Čtyřpodlažní objekt s nosnou ocelovou konstrukcí (650 t), filigránské stropy (18 000 m2)

Barberino del Mugello, Florencie, Itálie. Celkem 760 parkovacích míst, v provozu od 2011

Příklady modulárních montovaných parkovišť SIDERPARK*
Prefabrikovaný systém dvoupodlažních demontovatelných parkovišť s možností
jeho rozšíření. Stavebnice se skládá z ocelových rámů s kompozitními železobetonovými plošinami. Celý systém je možné sestavit bez hloubení základů. Například nad
stávajícím parkovištěm lze vztyčit další parkovací úroveň včetně prefabrikované rampy
(případně ramp) a schodiště pro pěší dostupnost horní parkovací úrovně. Systém je
dodáván včetně osvětlení, možná je i instalace výtahu, vytápění ramp, parkovacích
automatů, kamerového systému. Pojízdný povrch horní úrovně tvoří asfalt s hydroizolační membránou nebo vrstva polyuretanové pryskyřice.

Pescia, Itálie. 230 parkovacích míst, 2013

Bristol Street Motors, Londýn, UK, 122 míst, 2005

Bordeaux Armagnac, Gare de St. Jean, celkem 433 parkovacích stání, v provozu od 2009

Montované ocelové roznášecí desky jsou uloženy na stávající plochu parkoviště bez nutnosti hloubení základů.
*

Pramen: http://www.siderpark.com
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Parkovací dům Panenská, Brno
Parkovací dům v Městské památkové rezervaci s obsluhou z malého městského
okruhu stojí tak, že provoz parkovacího domu nebude ovlivňovat situaci uvnitř bývalých hradeb a umožní, aby Dominikánské náměstí bylo oproštěno od parkujících aut a
opět získalo svoji společenskou funkci coby aréna veřejného života. Autoři: Architekti
Hrůša a spol., Ateliér Brno. Obrázky hotového objektu jsou na straně 204.

Automatický parkovací systém v Brně na ulici Kopečná (dodavatel technologie APS KOMA Parking, a. s., realizace 2014). V přízemí jsou moduly nájezd / výjezd do tří nezávislých sekcí APS.
.

Vizualizace z nadhledu

Vizualizace pohledu z Husovy ulice

Boční pohled se schodištěm a lávkou

Závěrečné práce na předávacím boxu s točnou

Mountain Dwelling (BIG Architects, Kodaň, Dánsko)
Projekt dánské architektonické kanceláře BIG (Bjarke Ingels Group) je situován
do Örestadu, nové rozvojové lokality Kodaně.
Filozofie námětu spočívá ve spojení dvou funkcí – parkování a bydlení – do jedné
struktury, která, ač spočívající na plochém terénu, vytváří dojem pahorku. Program je
zkombinován v poměru 2/3 parkování a 1/3 bydlení. Nad betonovým svahem parkoviště pro 480 aut vyrostlo kaskádové bydlení s 80 byty, orientovanými ke slunci. Všechny
mají zahrádky se zelení a terasy s nádherným výhledem. Byt odděluje od zahrádky
pouze prosklená stěna s posuvnými dveřmi.

Vizualizace obslužného prostoru z Husovy ulice
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Car Park Veranda, Rotterdam (Nizozemí)

Architekt Paul de Ruiter vdechl neobyčejné stavbě pro parkování 650 aut
image futurismu. Přízemí je využito pro
obchodní funkci a objekt tak napomáhá
oživit městský parter, a tím je přitažlivý
I pro pasanty.
Parkování je rozloženo kolem vnitřního atria, které propouští dovnitř denní
světlo.

Objekt má osm podlaží, čtyři parkovací úrovně jsou v podzemí a čtyři parkovací úrovně
leží v nadzemní části. Přízemí
obsahuje obchody a služby.

Jednotlivé parkovací úrovně jsou přístupné schodištěm a proskleným panoramatickým výtahem, které vystupují do volného vnitřního atria. Auta se uvnitř lichoběžníkově tvarovaného půdorysu pohybují spirálovitě po nakloněných rampách. Parkoviště pro auta je uspořádané podél vnějších zdí, vedle centrálního otevřeného prostoru
a nakloněných jízdních pruhů. Kromě pozvolné přímo stoupající nebo klesající rampy
je zde k dispozici také rychlá trasa po kruhové rampě pro výjezd ze čtyř nadzemních
parkovacích podlaží.

