
Vertikální doprava automobilů v parkovacích domech 

 

 

 

Chytré řešení parkovacích domů s vertikální dopravou automobilů pomocí autovýtahů 

SMART-AUTOLIFT. Řešení vhodné pro kombinace rezidentních a veřejných parkovacích 

domů v centrech měst. 

 

Ve všech velkých městech se dlouhodobě řeší problém „dopravy v klidu“ s významnou částí 

týkající se problému parkování. Na problémy parkovacích ploch reagují Generely dopravy 

(dopravné inženýrské dokumenty) i územní plány. Ze strany stavebních úřadů jsou např. 

kladeny požadavky při výstavbě bytových domů ve městech na zajištění parkovacích ploch.  

Příčinou je celkové zvyšování poptávky po parkování. Například v Praze je třetina dopravy 

vykonávána osobními automobily. V zápase městské hromadné dopravy, cyklistiky a osobních 

automobilů zatím vítězí automobily, což generuje zmíněný „problém s parkováním“.  

Na otázku problému s parkováním se můžeme podívat do minulosti, protože to není to není 

situace úplně nová. Zavádění parkovacích zón vzbuzovalo velkou nevoli veřejnosti v minulosti 

i nyní. V současné době politická reprezentace začíná řešit problém s parkovacími plochami 

plánováním výstaveb parkovacích domů. 

„Chceme stavět parkoviště a parkovací domy především pro Pražany,“ říká náměstek 

primátorky pro dopravu Petr Dolínek (praha.idnes.cz). 

Parkovací domy by měli být koncipovány z hlediska umístění v blízkosti městské hromadné 

dopravy, docházkové vzdálenosti k hlavním cílům cest jeho uživatelů. Dalším faktorem 

zvyšování užívání parkovacích domů je tarifní systém parkování, zvýhodňující parkovací domy 

před drahým stáním na ulicích. 

 

 

  



Řešení parkovacích domů 

Umístění parkovacích domů v dosahu městské hromadné dopravy zpravidla naráží na problém 

s prostorem pro výstavbu parkovacího domu. Klasická koncepce parkovacího domu 

s nájezdovými rampami je prostorově náročná a snižuje možný počet parkovacích míst (viz. 

Obr. 1). 

 

Obr. 1 

Parkovací dům s autovýtahem popř. dvěma a více ušetří až 40% parkovacích míst (viz. obr. 2). 

Tento fakt znamená výrazné zvýšení parkovacích míst a tím větší efektivitu využití zastavěného 

prostoru a možné snížení ceny. 

 

 

Obr. 2 

ZVYŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST AŽ O 40% 

 

Parkovací domy s úsporou místa pomocí autovýtahů naráží na komplikaci s chováním 

cestujících v automobilech. U standardních autovýtahů je nutné volit poschodí na ovládacím 

table, což je ve veřejných parkovacích domech nepřípustné z hlediska pravděpodobnosti 

špatného chování obsluhy. Uživatelé také neví, ve kterém poschodí naleznou volná parkovací 

stání, tento problém je stejný i ve standardních parkovacích domech kde uživatel přejíždí mezi 

podlažími a hledá volné parkovací místo.  



 

Chytré řešení parkovacího domu 

Řešení pomocí chytrých autovýtahů SMART-AUTOLIFT odstraňuje výše zmíněné komplikace. 

Chytré řízení autovýtahů analyzuje počet volných míst ve všech parkovacích podlaží a 

uživatele automaticky zaveze do nejbližšího podlaží kde se nacházejí volná místa. Uživatel 

nepřichází do přímého kontaktu se zařízením, a navíc nemusí přemýšlet nad volbou 

parkovacího podlaží. 

 

POPIS ŘEŠENÍ PARKOVACÍHO DOMU SMART-AUTOLIFT 

U standardních parkovacích domů se po odebrání lístku uživatelem zvedne závora a je 

umožněno pomocí nájezdových ramp jet do parkovacích podlaží a hledat volné místo. 

U chytrého řešení parkovacího domu s autovýtahy SMART-AUTOLIFT je po odebrání lístku 

přivolán autovýtah a dle intuitivního navádění uživatel najede do kabiny autovýtahu. Ten ho po 

najetí do kabiny automaticky zaveze do parkovacího podlaží, ve kterém je při nejmenším jedno 

volné místo. 

Analogicky je postup při opouštění parkovacího domu. Standardně musí uživatel zaplatit lístek 

a při najetí k závoře a přečtení čárkového kódu na lístku se závora otevře a uživatel opouští 

parkovací dům.  

U řešení s autovýtahy SMART-AUTOLIFT je na čekacím místě přečten čárkový kód 

zaplaceného parkovacího lístku a tím je autovýtah automaticky přivolán. Následně uživatel 

najede do kabiny autovýtahu a ten jej automaticky zaveze do výjezdové stanice a uživatel 

opouští parkovací dům. 

 

Závěr 

Vertikální doprava pomocí autovýtahů SMART-AUTOLIFT je nástrojem pro rezidentní 

parkovací domy určené pro parkování místních občanů s vlastním parkovacím stáním 

(autovýtah zaveze uživatele do jeho podlaží na základě jednoho zmačknutí dálkového vysílače, 

nebo přivolání autovýtahu např. pomocí domovního čipu). Pro maximální využití prostor 

parkovacího domu je vhodné v rezidentním parkovacím domě vyčlenit např. 2 a více podlaží 

pro veřejnost. Díky automatickému zavážení SMART-AUTOLIFT nemá veřejnost přístup do 

podlaží rezidentů, ale je možné využít volná parkovací místa.  

Řídicí systém autovýtahů bez volby v kabině je vyvíjen přes 10 let a jeho zpracování je již 

odladěno do plně funkčního stavu. V případě požadavku na řízení automobilové dopravy 

v parkovacích podlažích je možná instalace semaforového řízení v rámci řídicího systému 

autovýtahu. 

Záměrem tohoto článku bylo představit koncepci řízení autovýtahu bez volby v kabině 

odstraňující problémy na straně chování uživatelů obecně, a to především ve veřejných 

parkovacích domech. 

  


