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 Tíživá situace s parkováním v Jihlavě 
vedla zastupitele města k rozhodnutí 
postavit parkovací dům.

 Záměr výstavby parkovacího domu 
při ulici Legionářů v Jihlavě v blízkos-
ti obchodního domu Billa  byl schvá-
len zastupitelstvem města  na jednání 
letos v dubnu. Zároveň zastupitelstvo 
uložilo zpracování návrhu technické-
ho a fi nančního řešení parkovacího 
domu v Jihlavě včetně časového har-
monogramu.

 Na konci měsíce června se v radě 
města projednával materiál k této pro-
blematice, který zpracovala pražská 
fi rma PPP Centrum. Z několika na-
vržených variant řešení se radní při-
klonili k variantě postavit nájezdový 
parkovací dům. Rozhodnutí bude na 
zastupitelích města, kteří rozhodnou i 
o způsobu fi nancování výstavby.

 Z předloženého materiálu uvádíme:

 Vyhodnocení lokalit:
 Lokalita č. 1 (za OD Billa)
 Na základě výše uvedeného struč-

ného popisu lokality za OD Billa na 
ulici Legionářů, která byla označena 
jako jedna z možných variant v zasla-
ných podkladech, se tato lokalita je-
ví pro řešení nedostatku parkovacích 
míst výstavbou parkovacího domu ja-
ko prioritně nejvhodnější. Hodnotili 
jsme následující aspekty:

 - docházkovou vzdálenost,
 - max. využitelnost.
 Poměrně krátká docházková vzdále-

nost do historického centra cca 5 min. 
Krátká docházková vzdálenost k dů-
ležitým institucím i vhodné dopravní 
napojení pro řidiče. Parkovací dům 
tak bude využíván i pro akce u zim-
ního stadionu, neboť se opět jedná o 
poměrně krátkou docházkovou vzdá-
lenost cca do 5 min. pěší chůze. Z hle-
diska využitelnosti je prioritní svým 
situováním mezi zimní stadion, vla-
kové nádraží a historický střed města, 
což by současně mělo zaručovat i max. 
využitelnost a relativně vysokou obsa-
zenost v průběhu celého týdne.

 Lokalita č. 2 (u zimního stadio-
nu)

 Doporučujeme ji řešit komplexně 
s objekty zimního stadionu a urbani-
zací této lokality, včetně širších vztahů. 
Z toho důvodu ji prioritně pro řešení 
parkovacího domu nedoporučuje-
me. Navíc je zde velmi komplikovaná 
dopravní situace pro vjezd a výjezd 
z parkovacího domu. Komplikované 
dopravní napojení.

 Lokalita č. 3 (nemocnice)
 Prioritně ji pro řešení parkování ne-

doporučujeme. Svým situováním ne-
řeší parkování vozidel v centru města. 
Jako určitou komplikaci vidíme i sku-
tečnost, že pozemky nejsou v součas-
né době ve vlastnictví města.

 Lokalita č. 4 (ul. Fibichova)
 Pro prioritní řešení parkování v cen-

tru města ji nedoporučujeme.  Je sice 
situována v blízkosti centra města, na-
chází se ve vnitrobloku obytných do-
mů, kde je nutno vyřešit vztahy třetích 
osob. Co se týče dostupnosti samot-
ných vozidel, je zde velmi kompliko-
vaný příjezd i vjezd vozidel, současné 
dopravní napojení je nevhodné. 

 Analýza technického řešení 
 V analýze technického řešení navr-

hujeme 3 možné varianty. První vari-

Jihlava bude mít svůj parkovací dům

antou je nájezdový parkovací dům, ve 
druhé variantě je navržen automati-
zovaný parkovací dům kruhový a tře-
tí varianta je navržena jako automati-
zovaný parkovací dům liniový. Každá 
varianta má svoje pozitiva i negativa. 
Tyto jsou popsány níže u jednotli-
vých variant řešení. 

 V následující tabulce 2 jsou srovná-
ny investiční náklady a provozní ná-
klady jednotlivých variant.

 Všechny varianty mají dvě podzem-
ní podlaží, investiční náklady na pod-
zemní podlaží jsou vyšší cca o 100 % 
oproti investičním nákladům na nad-
zemní podlaží.

 Varianta 1
 Parkovací dům nájezdový
 Varianta č. 1 řeší výstavbu 

vícepodlažního parkovacího domu, 
v jehož přední části jsou začleněny 
komerční prostory.

 Parkovací dům je umístěn ve vni-
trobloku mezi částí komerčních 
prostor a obchodním centrem Billa. 
Příjezd a výjezd z obchodního centra 
Billa zůstane zachován.

 Příjezd a výjezd z parkovacího 
domu je řešen jako jednosměrný do 
ul. Legionářská. Do parkovací domu 
jsou navrženy 2 vjezdy a 2 výjezdy. 

 Fasáda parkovacího domu a 
komerčních prostor je řešena ve dvou 
variantách. Klasická zděná fasáda 
s  okny je začleněná do okolí. Druhá 
varianta řeší fasádu jako celoproskle-
nou. Ta působí jako akcentní prvek ve 
stávající zástavbě.

 Dopravní schéma
 Vjezdy k parkovacímu domu jsou 

odbočením z ul. Legionářská. Pro-
voz aut je v objektu jednosměrný, 
jednosměrnost zajišťuje systém ramp 
a poloramp. Tento systém zajišťuje 
bezkolizní a přehledný provoz.

 Výjezdy z garáže ústí rovněž do uli-
ce Legionářská. Vjezdové a výjezdové 
komunikace jsou dvouproudé. Dům 
bude sloužit výhradně pro parkování 
osobních automobilů.

 Dispoziční členění
 Přízemí parkovacího domu bude 

sloužit pro vjezd a výjezd vozidel, 
parkování a vstup do nově navazují-
cí části budovy do ul. Legionářská. 
Tato část bude sloužit komerčním 
účelům, např. pro obchody, kanceláře, 
informační středisko, veřejný internet, 
pneuservis, případně prostory pro 
uskladnění kol apod.

  Výhody parkovacího domu
 - nižší investiční náklady,
 - levnější provozní náklady na 1 par-

kovací místo,
 - nevyžaduje servis 24 hodin den-

ně,
 - úspora nákladů na pořízení výta-

hových systémů pro automobily,
 - ochrana proti povětrnostním 

vlivům,

 - ochrana proti krádežím (na rozdíl 
od otevřených parkovišť),

 - nejefektivnější využití venkovního 
prostoru (není nutný manipulační 
prostor před výtahy jako u automati-
zovaného systému),

 - v prostorách je možný pohyb 
řidičů a spolucestujících při parková-
ní a vyzvedávání aut.

 Nevýhody parkovacího domu 
 - větší požadovaná plocha a 

obestavěný prostor pro komunikace v 
parkovacím domě,

 - výfukové zplodiny automobilů,
 - potřeba více času k parkování v  

případě vyšší obsazenosti.

 Varianta 2
 Parkovací dům automatizovaný 

kruhový KOMA – SYSTÉM.CZ
 Varianta č. 2 řeší výstavbu 

vícepodlažního automatizovaného 
kruhového parkovacího domu Koma 
s částí objektu komerčních prostor. 
Automatizovaný parkovací dům kru-
hového tvaru je umístěn ve vnitro-
bloku mezi částí komerčních prostor 
a obchodním centrem Billa. Příjezd 
a výjezd z obchodního centra Billa 
zůstane zachován.

 Příjezd a výjezd z parkovacího 
domu je řešen jako jednosměrný 
do ul. Legionářská. Do parkovacího 
domu jsou navrženy 4 vjezdy a 4 vý-
jezdy. V objektu jsou 4 výtahy pro 
automobily.

 Výhody varianty
 - bezpečnost proti zcizení, 

poškození a vykradení,
 - najíždění do prostoru parkování je 

provedeno jednoduchým naváděním 
světelných zařízení,

 - systém je vybaven záložními zdroji 
při výpadcích energie,

 - hromadné parkování na malém 
prostoru,

 - žádné dlouhé hledání volného 
místa pro parkování,

 - ekologie – při samotném parková-
ní není motor v provozu,

 - zamezení vlivu hluku a vibrací na 
okolí, rychlost odbavení, variabilita,

 - ochrana automobilu proti vlivu 
povětrnosti při parkování,

 - parkování se provádí bez couvání, 
ostrých zatáček,

 - unifi kace, stavebnicovost, krátká 
doba výstavby.

 Nevýhody varianty
 - vyšší pořizovací a provozní 

náklady – výtahový systém, 
 - nutnost servisu nonstop,
 - psychologická bariéra (pro někte-

ré řidiče neznámý systém parkování, 
neochota  předání  automobilu “stro-
ji “,

 - nemožnost parkování na střeše – 
není splněn požadavek zadavatele na 
počet parkovacích míst,

 - přístup k automobilu pouze 
v přízemí, při opakovaném navráce-

ní k vozidlu je nutnost vždy přivolat 
výtahový systém,

 - v případě větší frekvence osob 
(např. akce kulturní a sportovní) – 
vyšší čekací doba odbavení.

 Varianta 3
 Parkovací dům automatizovaný 

liniový KOMA – BUILDING.CZ 
 Varianta č. 3 řeší výstavbu 

vícepodlažního automatizovaného 
obdélníkového parkovacího domu 
Koma se začleněním části objektu 
komerčních prostor.

 Automatizovaný parkovací dům 
obdélníkového tvaru je umístěn 
ve vnitrobloku mezi částí objektu 
komerčních prostor a obchodním 
centrem Billa. Příjezd a výjezd z ob-
chodního centra Billa zůstane zacho-
ván.

 Příjezd a výjezd z parkovacího 
domu je řešen jako jednosměrný 
do ul. Legionářská. Do parkova-
cího domu je navrženo 10 vjezdů 
(=výjezdů). V objektu je 10 výtahů 
pro automobily.

 Technologie Koma-Building.cz 
je technickou novinkou a nebyla 
ještě komplexně realizována. Lze ji 
považovat za inovaci parkovacího 
domu Koma. 

 Výhody varianty
 - bezpečnost proti zcizení, 

poškození a vykradení,
 - najíždění do prostoru parkování je 

provedeno jednoduchým naváděním 
světelných zařízení,

 - systém je vybaven záložními zdroji 
při výpadcích energie,

 - hromadné parkování na malém 
prostoru,

 - žádné dlouhé hledání volného 
místa pro parkování,

 - ekologie – při samotném parková-
ní není motor v provozu,

 - zamezení vlivu hluku a vibrací na 
okolí, rychlost odbavení, variabilita,

 - ochrana automobilu proti vlivu 
povětrnosti při parkování,

 - parkování se provádí bez couvání, 
ostrých zatáček,

 - unifi kace, stavebnicovost, krátká 
doba výstavby.

 Nevýhody varianty
 - vyšší pořizovací a provozní nákla-

dy – výtahový systém,
 - nutnost servisu nonstop,
 - psychologická bariéra (pro někte-

ré řidiče neznámý systém parkování, 
neochota předání  automobilu “stro- 
ji “),

 - nemožnost parkování na střeše,
 - přístup k automobilu pouze v pří-

zemí, při opakovanému navrácení 
k vozidlu je nutnost vždy přivolat 
výtahový systém,

 - v případě větší frekvence osob 
(např. akce kulturní a sportovní) – 
vyšší čekací doba odbavení.           -lm- 


