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Zadanie
1.)

Analyzovať

využívanie

verejného

priestoru

z

hľadiska

statickej

dopravy

v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest.
2.)

Analyzovať existujúce parkovacie stratégie doma aj vo svete na zlepšenie využívania
verejného priestoru a na zníženie negatívnych dopadov parkovania na životné
prostredie.

3.)

Navrhnúť zásady metodiky tvorby parkovaciu politiku pre vybrané historické
a sídliskové oblasti miest.
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Abstrakt
Dizertačná práca je zameraná na využívanie verejného priestoru z hľadiska statickej
dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest. Mapuje súčasné problémy
vyplývajúce z masívneho využívania individuálnej automobilovej dopravy ako sú napríklad
zvýšená intenzita dopravy, zaťaženie životného prostredia emisiami škodlivých plynov, ale
najmä znehodnocovanie verejného priestoru statickou dopravou. Popisuje stratégie riešenia
statickej dopravy doma aj vo svete. Konkrétnym prínosom práce je metodika návrhu
parkovacej politiky v mestách, ktorá popisuje riešenie statickej dopravy smerujúce
k zníženiu nárokov verejných priestorov, k diverzifikácii spôsobov dopravy, lepšiemu
využívaniu územia a v neposlednom rade aj k zníženiu intenzity dopravy. Súčasťou práce je
aj prieskum verejnej mienky zameraný na dynamickú a statickú dopravu, výskum
implementácie statickej dopravy na Slovensku a experimentálna časť.
Kľúčové slová: statická doprava, verejný priestor, mobilita.

Abstract
This thesis deal with the use of public space caused by the parking in historical and
urban areas in the towns. It maps current problems caused by the massive use of individual
car transport, such as increased dynamic traffic, burdening the environment with pollution,
and the degradation of public space by parking. It describes the strategies for solving parking
problems in the home country and abroad. The contribution of the work is the methodology
of parking policy in cities. It describes the solution of static transport leading to better use of
public space, diversifying modes of transport, and reducing traffic intensity. A part of the
work is public opinion research, a parking policy survey in Slovakia, and an experiment.
Keywords: parking, public space, mobility.
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1. Úvod
Dynamická a statická doprava sú spolu previazané. Ponuka ľahko dostupných
parkovacích miest, zväčša bezplatných, spôsobuje zvyšovanie intenzity individuálnej
automobilovej dopravy, a naopak - zvyšovanie intenzity individuálneho automobilizmu
vytvára dopyt po nových parkovacích miestach.
Sídelné štruktúry majú ale svoje priestorové limity a tak sa nedostatok parkovacích
miest prejavuje „živelným“ parkovaním mimo vyznačených miest – zväčša na chodníkoch,
ale aj na zastávkach verejnej dopravy, v zákrutách, v neprehľadných úsekoch a nezriedka aj
na zeleni.
Parkujúce automobily zaberajú verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý na iné
ako na dopravné účely. Mohol by slúžiť na oddychové, športové alebo na kultúrne aktivity
obyvateľov. Namiesto parkovísk by mohlo byť aj viac prvkov mestskej zelene.
Táto dizertačná práca sa zaoberá témou využívania verejného priestoru z hľadiska
statickej dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest. Projekt mapuje
súčasné problémy vyplývajúce z masívneho využívania individuálnej automobilovej
dopravy doma aj vo svete a prináša prehľad aplikovaných stratégií riešenia statickej
dopravy, vrátane prípadových štúdií.
Práca uvádza konkrétne návrhy na riešenie statickej dopravy smerujúce k zníženiu
nárokov na verejný priestor, na diverzifikáciu spôsobov dopravy, na lepšie využívanie pôdy
a na zníženie intenzity automobilovej dopravy. Prezentované stratégie kladú dôraz aj
na elimináciu environmentálnej záťaže spôsobenej dopravou. V neposlednom rade,
efektívny manažment statickej dopravy dokáže priniesť finančné prostriedky do mestských
rozpočtov, ktoré sa môžu použiť na ďalší rozvoj miest.
Prínos dizertačnej práce je v troch konkrétnych oblastiach. Tou prvou je unikátny
zber dát zo 74 územných samospráv na Slovensku týkajúci sa statickej dopravy
a implementácie regulácie parkovania. Druhou oblasťou sú prieskumy verejnej mienky
z oblasti mobility a statickej dopravy. Najvýznamnejšou časťou práce je Metodika návrhu
parkovacej politiky v mestách. Popisuje konkrétne stratégie a kroky, ktoré pomôžu mestám
s prípravou a implementáciou regulovaného parkovania.
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2. Súčasný stav riešenej problematiky
Väčšina súčasných problémov dynamickej dopravy začína pri statickej doprave, teda
v parkovaní. Medzi dynamickou a statickou dopravou totiž existuje korelácia - čím viac
1

parkovacích miest v meste existuje (legálnych aj nelegálnych), tým viac áut do mesta
prichádza a v uličnom priestore narastá množstvo dopravných kolón. Nadmerné množstvo
áut zaberá verejné priestranstvo, ktoré by sme vedeli využiť aj oveľa užitočnejšie. Namiesto
parkovacích plôch by mohli byť vybudované športoviská alebo detské ihriská, vysadené
stromy a zeleň, zavedené pešie zóny.

2.1

Vplyv automobilovej dopravy na kvalitu života v mestách
Krajiny strednej a východnej Európy zaznamenali za posledných desať rokov

výrazný nárast individuálneho vlastníctva automobilov. Prvé v rebríčku krajín EÚ je
Rumunsko s najvyšším rastom áut na 1000 obyvateľov (167 %). Druhé je Estónsko (144 %),
tretie Poľsko a Slovensko (142 %), nasledované Maďarskom (130 %) a Českou republikou
(129 %) [1]. Podrobné informácie sú znázornené na obrázku 2.1 a obrázku 2.2.
Podrobnejšie údaje priniesol európsky prieskum s názvom Postoj k vlastníctvu áut v
európskych mestách [1]:
•

Vlastníctvo áut v 10 európskych mestách je vysoké – 63 % obyvateľov miest vlastní
súkromné auto a ďalšie 4 % si prenajímajú služobné auto;

•

Najvyššiu úroveň vlastníctva áut má Rím (86 %) a Štokholm najnižšiu (51 %);

•

Takmer 42 % majiteľov áut tvrdí, že ich domácnosti vlastnia dve alebo viac áut;

•

Viac ako štyria z piatich respondentov (83 %) sa obávajú znečistenia vo svojom
meste;

•

Celkovo 84 % respondentov uviedlo, že by chceli vidieť menej áut na cestách v ich
meste. Najviac (94 %) sú znepokojení počtom áut na cestách obyvatelia Ríma;

•

Z domácností, ktoré vlastnia dve alebo viac áut, by 63 % uvažovalo o vlastníctve iba
jedného auta, ak by sa mohli ľahšie pohybovať pomocou kombinácie
automobilových aplikácií a spoľahlivej verejnej dopravy.

1

súvzťažnosť, vzájomný vzťah medzi variabilnými znakmi alebo vlastnosťami dvoch alebo viacerých javov
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Obr. 2.1: Nárast počtu automobilov v Európe v období 2010 – 2019
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Obr. 2.2: Počet áut na 1000 obyvateľov v Európe

2.1.1 Doprava a životné prostredie
Individuálna automobilová doprava je najmenej ekologickým spôsobom mobility.
„Autá spotrebujú veľa energie ešte predtým, než sa dajú do pohybu. Automobilová výroba
zanecháva obrovskú ekologickú stopu, pretože materiály ako oceľ, guma, sklo, plasty, farby
a mnohé ďalšie musia byť vytvorené skôr, ako automobil vyrazí na prvú jazdu. Koniec
životnosti automobilu neznamená koniec jeho vplyvu na životné prostredie. Plasty, toxické
kyseliny z batérií a iné produkty môžu naďalej zostať v životnom prostredí [2].“
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Podobne aj ropné produkty spôsobujú environmentálne problémy ešte predtým, ako
sa spália v autách. „Ich získavanie zo zeme je energeticky náročný proces, ktorý môže
poškodiť miestne ekosystémy. Tankery, ktoré ropu prepravujú, spotrebovávajú veľa energie
a neraz spôsobujú environmentálne katastrofy, ako je únik ropy. Keďže svetový dopyt rastie,
dramaticky sa zvyšujú aj ekologické dopady ťažby ropy. Smog, oxidy uhlíka a iné toxické
látky emitované vozidlami sú obzvlášť znepokojujúce, pretože zanechávajú výfukové plyny
v uliciach miest. Ľudia tak dýchajú znečistený vzduch priamo do pľúc. To môže spôsobiť,
že emisie z automobilov sú ešte bezprostrednejším zdravotným problémom ako toxické látky
vypúšťané vo vysokých polohách priemyselnými komínmi [2].“
Za posledné štvrťstoročie sa na Slovensku zmenila najmä deľba prepravnej práce.
Zatiaľ čo v súčasnosti na cestách dominujú autá, pred 25 rokmi tomu tak nebolo. V roku
1993 bol podiel osobokilometrov najazdených osobnými autami na Slovensku len 46,5 %.
Ľudia cestovali autobusmi častejšie ako v súčasnosti, s podielom 41,4 % na celkovej
preprave. Podiel vlakov bol 12 %. V súčasnosti je podiel automobilovej dopravy 74,4 %
(merané v osobokilometroch). Podiel autobusovej a trolejbusovej dopravy je 15,7 %.
Kilometre, ktoré Slováci prejdú vlakom, tvoria 9,9 % z celkovej prepravy [3]. Vývoj
základného modálneho rozdelenia bol podrobne analyzovaný [4] a medzinárodne
publikovaný [5].
Na obrázku 2.3 je znázornené, ako sa menila deľba prepravnej práce medzi MHD
a individuálnou automobilovou dopravou v hlavnom meste Slovenska Bratislave.

Obr. 2.3: Vývoj deľby prepravnej práce v Bratislave za posledné tri desaťročia [4]

Vysoký počet áut vypúšťa do ovzdušia škodlivé emisie, obsadzuje verejné priestory,
spôsobuje hluk, prach a znižuje kvalitu života ľudí v meste. Cestovanie autom pritom
spôsobuje problémy aj samotným vodičom: stres, bolesti chrbta, stratu času. V porovnaní
s ostatnými druhmi dopravy je osobný automobil používaný na individuálnu dopravu
mimoriadne neproduktívny domáci spotrebič, ktorý sa približne 90% percent času sa
nepoužíva. Napriek tomu ním jazdí približne polovica cestujúcich v mestách na Slovensku
(podrobnosti sú uvedené v Prílohe 2).
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Znečisťovaním ovzdušia z dopravy sa zaoberá aj Biela kniha EÚ o doprave [6]. V nej
Európska únia vyzvala na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. Na dosiahnutie
tohto cieľa musí EÚ do roku 2050 vo všeobecnosti znížiť emisie o 80 – 95 % pod úroveň
roku 1990. Z analýzy Komisie vyplýva, že zatiaľ čo v iných odvetviach hospodárstva možno
dosiahnuť výraznejšie zníženia, v odvetví dopravy sa vyžaduje znížiť do roku 2050 emisie
skleníkových plynov najmenej o 60 % v porovnaní s rokom 1990 (to by zodpovedalo
zníženiu emisií vo výške približne 70 % pod úroveň roku 2008). Do roku 2030 bude cieľom
odvetvia dopravy znížiť emisie skleníkových plynov približne o 20 % pod úroveň roku 2008.
Nové technológie pre vozidlá a riadenie dopravy budú v EÚ a vo svete kľúčové na
dosiahnutie zníženia emisií z dopravy [7].

Obr. 2.4: Podiel jednotlivých sektorov na emisiách skleníkových plynov na Slovensku za rok 2018
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR [8]

Emisie skleníkových plynov na území SR v dlhodobom časovom horizonte poklesli
(v porovnaní roka 2015 oproti roku 1990 o 44,58 %). Emisie CO2 majú od roku 2000 mierne
klesajúci trend. V roku 2015 oproti roku 2000 emisie CO2 poklesli o 17,2 %. Významným
sektorom, v ktorom sa SR nedarí stabilizovať rast emisií skleníkových plynov, je sektor
cestnej dopravy – 16%. Podiel emisií v sektore energetika (vrátane dopravy) na celkových
emisiách skleníkových plynov v roku 2016 bol 51 % (vo vyjadrení na CO2 ekvivalenty).
Emisie z dopravy v rámci sektora energetika tvorili zhruba 28 %.
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Obr. 2.5: Porovnanie emisií podľa druhu dopravy, Zdroj: Svet dopravy [9]

V oblasti zníženia emisií z cestnej dopravy sa na Slovensku, žiaľ, nezačali vykonávať
žiadne relevantné kroky, ako napríklad zavedenie nízko emisných zón, zóny bez áut
a podobne. Svedčí o tom aj obrázok 2.5, ktorý porovnáva vývoj emisií podľa druhy dopravy
v krajinách Európskej únie a na Slovensku. Kým v Únii bol v období 1990 až 2016 podiel
emisií spôsobených osobnými automobilmi prakticky konštantný (55 – 60 %), na Slovensku
v tom istom období významne rástol.
Podľa Slovenskej agentúry životného prostredia „podpora elektromobility a výstavba
nabíjacích staníc stále ide v SR pomalým tempom, čo neprináša zníženie podielu cestnej
dopravy na znečistení životného prostredia. Tiež náhrada nafty iným druhom paliva u
nákladných vozidiel a autobusov napr. LNG je ešte v začiatkoch riešenia projektov.
Čiastkovými opatreniami možno znížiť spotrebu pohonných látok a tým aj znečistenie
životného prostredia. Tiež sa nepodarilo presadiť, aby súčasťou výberových konaní na
dopravné služby napr. v štátnej a verejnej správe bola nie len najnižšia cena, ale aj najnižšia
tzv. uhlíková stopa. Týka sa to aj obstarávaní na dopravné služby vo verejnej osobnej
autobusovej, železničnej doprave a v mestskej hromadnej doprave [10].“
2.1.2 Doprava a verejný priestor
Dynamická a statická doprava sú ako dve spojené nádoby. Zvyšujúca sa intenzita
individuálnej automobilovej dopravy spôsobuje rastúci dopyt po vytváraní nových
parkovacích miest. Vytváranie nových parkovacích miest zase zvyšuje intenzitu
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automobilovej dopravy. Platí to však aj naopak, znižovanie počtu parkovacích miest odrádza
vodičov automobilov od používania individuálnej automobilovej dopravy. Úlohou ako
preťať tento „začarovaný“ kruh sa zaoberajú územné samosprávy po celom svete.
Celkový počet evidovaných vozidiel na Slovensku od roku 1983 vzrástol z necelých
1,3 milióna na súčasných viac ako 3,3 milióna. Dôsledkom toho sa na cestách významne
zvýšila intenzita dopravy a v uliciach miest vznikajú nové požiadavky na riešenie statickej
dopravy. Absencia regulácie parkovania v urbanizovaných prostrediach tento problém ďalej
zhoršuje. Parkujúce automobily zaberajú verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý na
iné ako na dopravné účely. Práve z tohto dôvodu sme podstatnú časť tejto dizertačnej práce
zamerali na reguláciu statickej dopravy, ktorá dokáže nielen ovplyvňovať dynamickú
dopravu, ale aj významne prispieť k zvyšovaniu kvality verejného priestoru.

Obr. 2.6: Najvyššia maximálna intenzita dopravy na Slovensku bola v roku 2019 nameraná na Prístavnom
moste v Bratislave. Za 24 hodín ním prešlo 121 175, čo ročne predstavuje 35 miliónov vozidiel.
Foto: Michal Feik, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť [11]

Mestské prostredie má svoje priestorové limity. Budovať nové parkovacie miesta nie
je možné neobmedzene a tak šoféri nedostatok parkovacích miest v uliciach slovenských
miest zväčša riešia živelným parkovaním mimo vyznačených miest – v jazdných pruhoch,
na chodníkoch, ale aj na zastávkach verejnej dopravy, v zákrutách, v neprehľadných
úsekoch a nezriedka aj na zeleni.
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Obr. 2.7: Vývoj počtu evidovaných vozidiel na území SR, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR [12]

Celkový počet evidovaných vozidiel na Slovensku za necelých 40 rokov vzrástol
viac ako 2,5-násobne na súčasných 3,3 milióna automobilov. Najvyšší počet registrovaných
automobilov spomedzi krajských miest sa nachádza v Bratislave. K 31.12.2020 bolo
v okrese Bratislava evidovaných 3 349 794 osobných automobilov. Kým v roku 2008 bolo
na území mesta Bratislava evidovaných 201 177 vozidiel, za 13 rokov nárast predstavuje
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Obr. 2.8: Vývoj počtu evidovaných vozidiel na 1000 obyvateľov na území SR
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR [12]

Posledné celoplošné sčítanie statickej dopravy v Bratislave sa uskutočnilo v roku
2015 pre účely prípravy Územného generelu dopravy [13]. Na základe výsledkov sčítania
statickej dopravy bolo na území mesta Bratislavy zaznamenaných 97 899 unikátnych
evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Hoci novšie dáta nie sú k dispozícii, na základe
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kvalifikovaného odhadu môžeme konštatovať, že v hlavnom meste parkuje približne
120.000 vozidiel, čo predstavuje plochu bezmála 1,8 mil. m2. V roku 2008 bola táto plocha
len 1,1 mil. m2. Za trinásť rokov obsadili parkujúce automobily o 700 tisíc m2 viac. Na tejto
ploche by mohlo byť vybudovaných 280 km cyklotrás, 254 km vyhradených pruhov pre
verejnú dopravu, 100 národných futbalových štadiónov, 350 detských ihrísk, alebo viac ako
1000 basketbalových ihrísk. Zrušením parkovacích miest by mohlo prísť k redukcii
asfaltovej alebo betónovej plochy, ktorá by mohla byť využitá v prospech zvýšenia podielu
mestskej zelene. Efekt transformácie parkovacích miest na zeleň by sa priaznivo prejavil aj
na zníženej intenzite prehrievania miest a zlepšení zadržiavania vody v krajine.

Obr. 2.9: Parkovanie na zeleni. Foto: Archív autora

Obr. 2.10: Parkovanie na námestí v centre mesta. Foto: Archív autora
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Obr. 2.11: Parkovanie na pešej zóne. Foto: Archív autora

Paradoxom individuálnej automobilovej dopravy je, že „typický automobil je
zaparkovaný 23 hodín denne a každý deň zaberá parkovacie miesta. Pohodlie pri parkovaní
ovplyvňuje jednoduchosť dosiahnutia cieľových miest, a preto ovplyvňuje celkovú
dostupnosť [14].“

Obr. 2.12: Vývoj počtu evidovaných vozidiel na území hlavného mesta SR Bratislava
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR [12]

„Parkovacie zariadenia predstavujú pre spoločnosť veľké náklady a konflikty pri
parkovaní patria medzi najčastejšie problémy, ktorým čelia projektanti, prevádzkovatelia,
projektanti a úradníci. Takéto problémy možno často pozorovať buď z hľadiska zásobovania
(k dispozícii je príliš málo priestoru, takže vzniká potreba postaviť viac), alebo z hľadiska
manažmentu (dostupné zariadenia sa využívajú neefektívne a mali by byť lepšie
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spravované). Riešenia pre správu sú zvyčajne lepšie ako rozširovanie ponuky, pretože
podporujú ciele strategického plánovania,“ uvádza Todd Litmann [14].

Obr. 2.13: Porovnanie priestorových nárokov dynamickej dopravy pre 50 ľudí používajúcich rôzne druhy
dopravy – pešiu chôdzu, bicykel, autobus a automobil. Zdroj: Jason Laughlin

Obr. 2.14: Porovnanie priestorových nárokov na statickú dopravu pre 40 ľudí používajúcich rôzne druhy
dopravy – auto, autobus a bicykel počas Európskeho týždňa mobility v Banskej Bystrici, Zdroj: Občianska
cykloiniciatíva Banská Bystrica

2.1.3 Parkovanie na chodníkoch
Kvalitu verejného priestoru na Slovensku negatívnym spôsobom ovplyvnil zákon
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Táto legislatívna úprava umožnila parkovanie vozidiel
na chodníku za podmienky, že vodič nechá voľný priestor pre chodcov v šírke 1,5 metra.
Konkrétne to ustanovuje §52, ods. 2: „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú
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chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov
samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným
zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s
pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka
najmenej 1,5 m [15].“
Argumentom pre legalizovanie parkovania na chodníkoch mal byť najmä nedostatok
parkovacích miest. Vodičom síce pribudol priestor na parkovanie, zároveň to však prinieslo
so sebou veľké množstvo negatívnych javov. Zvýšením ponuky statickej dopravy narástol
počet áut v uliciach, zväčšili sa dopravné kolóny, predĺžil sa čas prepravy a životné
prostredie sa ešte viac začalo znehodnocovať exhalátmi, prašnosťou a hlukom. Ubudol
verejný priestor.
Väčšina chodníkov nebola konštruovaná na takú záťaž, akú spôsobujú autá.
V dôsledku toho začalo dochádzať k rýchlejšej degradácií peších komunikácií. Zničené
chodníky územným samosprávam prinášajú zbytočné náklady a chodcom znepríjemňujú
chôdzu. Problémom je aj fakt, že parkujúce automobily vytvárajú na chodníkoch bariéry.
Vymáhanie dodržiavania predpísaných 1,5 metra voľného priestoru na chodníku je
vzhľadom na vysoký počet áut v praxi takmer nemožné. Ešte väčšie problémy spôsobuje
parkovanie v blízkosti zastávok MHD, v križovatkách, na priechodoch pre chodcov či
v neprehľadných zákrutách.

Obr. 2.15: Parkovanie automobilov na chodníku ohrozuje bezpečnosť aj komfort chodcov.
Foto: Archív autora
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Obr. 2.16: Parkovanie v križovatke a na zastávke MHD. Foto: Archív autora

Aj napriek zjavným negatívnym dopadom parkovania osobných automobilov na
chodníkoch, nedošlo za uplynulých desať rokov k žiadnej relevantnej legislatívnej úprave
v prospech chodcov. Jedinou zmenou bol Zákon č. 393/2019 Z.z., ktorý redukoval
parkovanie na chodníkoch len na okraji chodníka priľahlého k ceste. Desať rokov bolo
možné za účelom zaparkovania jazdiť automobilom po chodníku.
Všetky iniciatívy na zmenu predmetného zákona boli viac ako desaťročie neúspešné.
V roku 2021 Národná rada SR toto ustanovenie zrušila, ale to tiež len na krátke obdobie.
V roku 2022 poslanci NR SR parkovanie na chodníkoch opätovne schválili a to na
prechodné obdobie do 31.3.2023 [16].
2.1.4 Doprava a bezpečnosť
V súvislosti s automobilmi väčšinou hovoríme o nedostatku parkovacích miest alebo
dopravných kolónach. Oveľa menej vo verejnosti rezonuje téma bezpečnosti, životného
prostredia alebo zdravia. Absenciou prísnejších regulačných pravidiel automobily z miest
nevytláčame, práve naopak. Tým, že verejný priestor obsadili parkujúce vozidlá, vo veľkej
miere obmedzujú nielen chodcov, ale tiež absentuje priestor na budovanie segregovaných
cyklotrás alebo na vyznačovanie vyhradených jazdných pruhov pre MHD. Nadmerné
množstvo vozidiel negatívne vplýva aj na bezpečnosť cestnej premávky. Kvôli parkovaniu
na chodníkoch musia chodci vozidlá obchádzať neraz aj po ceste. Parkovanie v križovatkách
zase znižuje rozhľad vodičov. Parkovanie vozidiel na zastávkach MHD komplikuje
vystupovanie a nastupovanie cestujúcich vo verejnej doprave.
Podľa správy Európskej komisie s názvom Traffic Safety [17] z roku 2018 zameranej
na chodcov, v roku 2016 zahynulo pri dopravných nehodách v EÚ 5320 chodcov, čo
predstavuje 21% všetkých úmrtí na cestách. Počas desaťročia 2007 – 2016 sa v Európskej
únii počet úmrtí chodcov znížil o 36%, pričom celkový počet úmrtí bol nižší o takmer 41%.
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Počas projektu EC SafetyNet sa zozbierali podrobné údaje o príčinách nehôd
chodcov. Databáza havarijných príčin vznikla v rokoch 2005 až 2008 v Nemecku, Taliansku,
Holandsku, Fínsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Obsahuje podrobnosti o 1006
nehodách, ktoré sa vzťahujú na všetky závažnosti úrazov. Podrobný proces zaznamenávania
príčin (SafetyNet Accident Causation System - SNACS) priradí každému vodičovi, jazdcovi
alebo chodcovi jednu konkrétnu kritickú udalosť. V databáze sa 8% nehôd týka chodcov.

Obr. 2.17: Nebezpečne riešený priestor pre chodcov na Račianskom mýte v Bratislave v minulosti

Podľa Národnej stratégie Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na
roky 2021 – 2030 sú vo všeobecnosti za najzraniteľnejšiu skupinu účastníkov cestnej
premávky považovaní chodci. Podľa štatistík dopravnej nehodovosti došlo v SR v roku 2020
k 801 dopravným nehodám – zrážkam s chodcom, pričom 290 dopravných nehôd zavinili
chodci a 42 chodcov bolo pri dopravných nehodách usmrtených.

Obr. 2.18: Vývoj počtu dopravných nehôd v SR v rokoch 2010 – 2020
Zdroj: Prezídium Policajného zboru SR
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Výskum analyzujúci vzťah rýchlosti a následkov zranení pri náraze vozidla
s chodcom preukázal, že „chodec má až 90 % šancu na prežitie zrážky s vozidlom pri
rýchlosti vozidla 30 km/h a nižšej. Nižšia úroveň bezpečnosti infraštruktúry a jej vybavenia
vyplýva objektívne z priestorových pomerov v reze komunikácie, a týka sa nedostatočných
alebo absentujúcich chodníkov, chýbajúcich prvkov dopravného upokojovania a žiadnych,
prípadne nedostatočne označených a osvetlených priechodov pre chodcov [18].“
Európska komisia prijala balíky opatrení pre oblasť mobility, ktoré obsahovali
legislatívne návrhy a iniciatívy zamerané na splnenie stratégie pre nízko emisnú mobilitu
a na zabezpečenie plynulého prechodu k čistej, konkurencieschopnej a prepojenej mobilite
pre všetkých [19].
Komisia kladie dôraz na dosiahnutie udržateľnosti pri narastajúcom dopyte po
mobilite, čo má byť zabezpečené predovšetkým zrýchlením prechodu na ekologickú a
udržateľnú mobilitu o. i. prostredníctvom:
•

znižovania podielu individuálnej automobilovej dopravy na celkovej deľbe
prepravnej práce a naopak, zvyšovania podielu udržateľných foriem dopravy
(vrátane verejnej dopravy),

•

znižovania maximálnej povolenej rýchlosti v obci zavádzaním zón 30,

•

vytvárania infraštruktúry pre ekologickú dopravu a inteligentné dopravné systémy v
mestách (najmä infraštruktúra koľajovej a nemotorovej dopravy),

•

podpory alternatívnych dopravných riešení (napr. car-pooling2 a car-sharing3),

•

intenzívnejšej práce s tzv. vnímanou bezpečnosťou, ktorá je dôležitým faktorom pri
voľbe dopravného módu,

•

zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky.
Jedna zo zásadných zmien v pohľade na dopravný systém tkvie v tom, že „tento

systém prechádza transformáciou a tradičné hranice medzi vozidlom, infraštruktúrou a
používateľom sa čoraz viac stierajú. Ťažiskom tak už nie je dopravný prostriedok, ale vďaka
v súčasnosti zvýšenej prepojenosti a automatizácii sa stredobodom flexibilnejšieho a
integrovanejšieho systému mobility čoraz viac stáva používateľ [19].“

2
3

zdieľanie jazdy
požičiavanie áut
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Na základe hore uvedeného môžeme skonštatovať, že aj samotná Európska komisia
vníma, že udržateľná mobilita a bezpečnosť sú témy, ktoré sú v úzkej korelácii. Zavádzanie
prvkov ako je znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy či upokojovanie
dopravy, má pozitívny vplyv na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky
v urbanizovanom prostredí.
2.1.5 Statická doprava a finančné dopady na samosprávy miest na Slovensku
Súčasťou tejto práce bola aj analýza parkovacích politík na Slovensku.
Prostredníctvom dotazníka, ktorý sme rozoslali do 74 územných samospráv, sme zisťovali
odpovede na nasledujúce otázky týkajúce sa statickej dopravy:
•

výnos z prevádzkovania parkovísk a parkovacích miest,

•

bežné výdavky za prevádzkovanie parkovísk, resp. údržbu (správu) parkovacích
miest,

•

kapitálové výdavky na výstavbu parkovacích domov, parkovísk, parkovacích státí,
parkovacích boxov, značenia, prípravu projektovej dokumentácie,

•

počet parkovacích miest, na ktorých mesto vyberá poplatky (úhrada za dočasné
parkovanie motorového vozidla na území mestskej časti),

•

existencia parkovacej politiky

•

subjekt, ktorý vyberá poplatky za parkovanie,

•

zvýhodnenia pre rezidentov,

•

sadzby za dočasné parkovanie motorových vozidiel (poplatky za parkovanie).
Sumárne výsledky z krajských miest sú uvedené v Tabuľke 2.1. Podrobnejšie

výsledky z vybraných miest Slovenskej republiky uvádzame v časti 5. Kompletné
informácie uvádzame v Prílohe 1.
Na základe výsledkov prezentovaných v Tabuľke 2.1, môžeme konštatovať, že
príjmy pochádzajúce zo statickej dopravy v krajských mestá na Slovensku sú významne
poddimenzované. Najnižšie výnosy na obyvateľa má druhé najväčšie slovenské mesto –
Košice, ktoré k 31.12.2019 regulovalo 8277 parkovacích miest s priemerným výnosom na
obyvateľa vo výške 3,632 EUR. Naopak, najväčšie výnosy na obyvateľa sme zaznamenali
u krajského mesta Trenčín vo výške 20,15 EUR, ktoré regulovalo 8852 miest.
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Tab. 2.1: Základné údaje z dotazníkového prieskumu statickej dopravy na Slovensku na základe údajov
k 31.12.2019. Zdroj: Krajské mestá SR, Spracovanie: Autor
Počet
obyvateľov

Počet
regulovaných
miest

Počet regulovaných
miest na 1000
obyvateľov

Výnosy z
parkovania

Výnos na
obyvateľa

Bratislava

475503

27285

57.38

2674041

5.62

Košice

229040

8277

36.14

830156

3.62

Prešov

84824

1185

13.97

338489

3.99

Žilina

82656

3915

47.36

558218

6.75

Banská
Bystrica

76018

1922

25.28

371324

4.88

Nitra

78489

1902

24.23

732952

9.34

Trnava

63803

1350

21.16

1095848

17.18

Trenčín

54740

8852

161.71

1103233

20.15

Sumár

1145073

54688

48.40

7704261

8.94

spolu

spolu

priemer

spolu

priemer

Mesto

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať spoplatneniu parkovacích miest
v Bratislave prostredníctvom súkromnej spoločnosti BSP Park, a.s. Poukazuje na to, že
výnosy pre územnú samosprávu sú oproti reálnej praxi významne poddimenzované.
Dňa 18.01.2013 uzatvorilo hlavné mesto SR Bratislavy zmluvu č. 246500111300
o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych
komunikáciách v Bratislave so spoločnosťou BPS Park, a.s. [19]. Predmetom zmluvy je
„úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania
motorových vozidiel na vymedzených úsek miestnych komunikácií v Zóne s dopravným
obmedzením v zmysle organizácie dopravy a dopravného značenia a jeho neskoršími
úpravami odsúhlasenými cestným správnym orgánom.“ Ide celkovo o pätnásť cestných
komunikácií

(Dunajská,

Jesenského,

Kollárovo

námestie,

Námestie

SNP,

Námestie Ľ. Štúra, Palisády, Radlinského, Rajská, Suché mýto, Šafárikovo námestie,
Špitálska, Štúrova, Ulica 29. augusta, Vajanského nábrežie). Dňa 27.08.2013 uzatvorili
zmluvné strany dodatok k hore uvedenej zmluve. Za 650 parkovacích miest získa hlavné
mesto spolu 10 289,18 EUR mesačne, resp. 123 470,16 EUR ročne.
Dňa 25.6.2015 Mestské zastupiteľstvo Bratislavy schválilo vypovedanie hore
uvedenej zmluvy a to najmä z dôvodu, že hlavné mesto SR Bratislavy prichádza o nemalé
finančné prostriedky. Spoločnosť BPS Park, a.s. prenajímala parkovacie miesta tretím
stranám za poplatok, ktorý výrazne prevyšoval platby, za ktoré si tieto miesta prenajíma
spoločnosť BPS Park, a.s. od hlavného mesta. Išlo najmä o štátne inštitúcie napríklad na
Štúrovom námestí, na Medenej ulici, na nám. SNP, kde rozdiel dosahuje približne 1029

násobok. Mestské zastupiteľstvo zároveň požiadalo primátora pripraviť návrh na riešenie
zabezpečenia prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave a
predložiť ho na rokovanie Mestského zastupiteľstva a príslušných komisií Mestského
zastupiteľstva. To sa nestalo a 29.12.2015 Hlavné mesto SR Bratislavy podpísalo novú
zmluvu so spoločnosťou BPS Park, a.s. Zmluvné strany sa dohodli na výške úhrady za
prevádzkovanie parkovacích miest vo výške 23.000 eur mesačne za všetky predmetné
parkovacie miesta, čiže 276 tisíc eur ročne.
Podobnú zmluvu ako Hlavné mesto SR Bratislavy, má so spoločnosťou BPS Park,
a.s. uzatvorená aj mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Zmluva, podľa ktorej BPS Park
spravuje 2483 parkovacích miest v lokalite Starého Mesta, má platnosť až do roku 2026. Za
jedno parkovacie miesto dostáva Staré Mesto 100 eur ročne, BPS toto miesto predáva aj za
1900 eur. Mestská čas dostáva za 2483 parkovacích miest teda necelých 250.000 eur ročne
a k tomu okolo 20.000 eur ročne z 20-percentného podielu z hodinového parkovania.
Spolu Hlavné mesto SR Bratislavy a mestská časť Bratislava – Staré Mesto účtujú
spoločnosti BPS Park, a.s. približne 270 tisíc eur ročne. Ak zoberieme do úvahy, že
zmienená súkromná spoločnosť dosiahla v roku 2019 tržby až 3,1 milióna eur [20], strata
samosprávy predstavuje viac ako 2,8 milióna eur ročne.
2.1.6 Parkovacia politika v hlavnom meste SR Bratislava
Základné pravidlá parkovacej politiky Hlavného mesta SR Bratislava [21] boli prijaté
Mestským zastupiteľstvom v roku 2012. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti
parkovania v Bratislave vedenie mesta predložilo návrh parkovacej politiky, ktorá mala
priniesť jednotné a jasné pravidlá pre rezidentov aj návštevníkov mesta v otázke statickej
dopravy. Navrhované pravidlá parkovania počítali s návrhom zmeny dopravného správania
sa Bratislavčanov. V tomto procese si hlavné mesto zobralo príklad z moderných metropol
Európy a sveta, ktoré prechodom od individuálnej automobilovej dopravy k iným druhom
mestskej dopravy poskytujú svojim obyvateľom vyššiu kvalitu života, lepšie využitie
verejného priestoru, čistejšie ovzdušie či celkovo zdravší životný štýl.
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Parkovacia politika na území Bratislavy počítala s týmito zásadami [21]:
1. systém rezidentského parkovania zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom v meste,
2. princípy parkovania sú jednotné na celom území mesta, čo zaručí ich zrozumiteľnosť,
3. v lokalitách s vysokou atraktivitou parkovania budú na reguláciu parkovania počas
pracovného dňa vytvorené ďalšie zóny plateného parkovania,
4. zavedením rezidentského parkovania dôjde postupne k zrušeniu vyhradeného
parkovania (mimo ZŤP, TAXI a vozidiel diplomatických zborov),
5. výnosy zo zavedenia parkovacej politiky sa budú prioritne používať na financovanie
projektov na skvalitňovanie cestnej infraštruktúry, rozvoj verejnej a iných ekologických
foriem dopravy či rozširovanie parkovacích kapacít,
6. mesto pripraví projekty budovania záchytných parkovísk na okraji mesta s napojením
na MHD (projekt P&R),
7. mesto a mestské časti podporia budovanie hromadných parkovísk a parkovacích
domov, osobitne na pozemkoch mesta,
8. mesto bude rozširovať ponuku inej ako individuálnej dopravy.
Parkovacia politika na území Bratislavy počítala s tým, výnosy zo zavedenia
parkovacej politiky sa budú prioritne používať na financovanie projektov na skvalitňovanie
cestnej infraštruktúry, rozvoj verejnej a iných ekologických foriem dopravy či rozširovanie
parkovacích kapacít.
Dňa 8. decembra 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné
nariadenie č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území hlavného mesta [22], výške úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia, s účinnosťou od
1. marca 2017.
Podľa platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy spravuje hlavné mesto miestne
komunikácie I. a II. triedy a komunikácie III. a IV. triedy spravujú mestské časti. Pre účely
zavedenia parkovacej politiky bola preto nevyhnutná zmena znenia Štatútu. Navrhovanou
zmenou sa mal vytvoriť legislatívny rámec pre prenesenie časti pôsobnosti z hlavného mesta
na mestské časti pri organizovaní dopravy na území mestskej časti. Hlavné mesto vo
všeobecne záväznom nariadení, na návrh mestskej časti, vymedzí úseky miestnych
komunikácií I. až IV. triedy, malo určiť minimálnu a maximálnu výšku úhrady, spôsob jej
zaplatenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Mestské časti mali mať oprávnenie vo svojich
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všeobecne záväzných nariadeniach stanoviť konkrétnu výšky úhrady za dočasné parkovanie
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy, mali sa definovať zóny
dočasného parkovania, ako aj ďalšie podrobnosti o spôsobe zaplatenia úhrady a spôsobe
preukázania jej zaplatenia. Dokument základné pravidlá parkovacej politiky predpokladal
schválenie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o parkovaciu
politiku. Tento dodatok však napriek viacerým pokusom nebol schválený.
V apríli 2019 hlavné mesto SR Bratislavy predstavilo nový návrh parkovacej politiky
s pracovným názvom Férové parkovanie [23]. Postavené je na nasledovných princípoch:
•

vlastníkom parkovacej karty môže byť každý Bratislavčan s trvalým pobytom
v budúcej rezidentskej zóne a so vzťahom ku konkrétnemu automobilu,

•

na jednu domácnosť môžu byť vydané 3 rezidentské karty,

•

za prvú rezidentskú kartu zaplatí rezident 39 EUR/rok; získa za to možnosť
parkovania vo vlastnej zóne a 100 hodín parkovania ročne pre svoje návštevy,

•

za ďalších 10 EUR/rok rezident ku svojej parkovacej karte získa navyše
dvojhodinový benefit denne na parkovanie v iných spoplatnených zónach; túto
kartu za 10 EUR/rok si budú môcť kúpiť všetci Bratislavčania, teda aj tí, ktorí nebudú
mať trvalý pobyt v regulovanej zóne a nebudú potrebovať rezidentskú kartu,

•

za rezidentskú kartu pre druhé auto v domácnosti zaplatí rezident 150 EUR/rok a
za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti to bude 500 EUR/rok,

•

mimo svojej vlastnej rezidentskej zóny bude v inej spoplatnenej zóne platí
parkovanie podľa hodinovej sadzby, t. j. od 0,50 EUR/hod po 2 EUR/hod.
Všeobecne záväzné nariadenie [24] počíta s tým, že parkovanie by nemalo byť

spoplatnené v celom meste. Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém
s parkovaním a iba v časoch, keď problém s parkovaním na danom mieste pretrváva.
Napríklad na sídlisku, kde je problém s parkovaním najmä v noci, bude parkovanie
spoplatnené iba v noci. Pri biznis centrách a úradoch, kde je problém s parkovaním najmä v
pracovnej dobe, bude parkovanie spoplatnené iba cez deň. V lokalitách, kde problém s
parkovaním nie je, parkovanie bude naďalej bezplatné.
Ďalej nové pravidlá uvádzajú, že pre tých, ktorí do Bratislavy dochádzajú, chce
hlavné mesto pripraviť minimálne 12 nových záchytných parkovísk v návrh parkovacej
politiky v Bratislavskom kraji. Mesto tiež plánuje zabezpečiť výrazné zlepšenie v kvalite a
dostupnosti verejnej dopravy. Podľa schváleného materiálu Férové parkovanie má priniesť
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Bratislave aj finančné zdroje – a tie sa budú investovať späť do zlepšovania parkovania
a dopravy. Parkovné nebude vyberať súkromná firma, ale mesto. Všetky výnosy mesta pôjdu
do nového Fondu mobility a všetky sa použijú v prospech lepšej dopravy v Bratislave – na
nákup vozidiel MHD, opravy a budovanie električkových a trolejbusových tratí, budovanie
ďalších záchytných parkovísk, rekonštrukcie ulíc a verejných priestorov, výstavba
parkovacích domov a budovanie cyklotrás [24].“
Hlavné mesto SR Bratislavy predstavilo aj ekonomický model zavedenia parkovacej
politiky. V tomto ekonomickom modeli sa počíta so vstupnými nákladmi 5,93 mil. EUR.
Výnosy z krátkodobého státia by mali pre celé mesto dosiahnuť 13,4 mil. EUR a výnosy
z rezidentského parkovania 10,52 mil. EUR, čo je spolu 23,92 mil. EUR ročne [25].
K 31.12.2020 malo parkovacie pravidlá, resp. reguláciu statickej dopravy
schválených 9 zo 17 mestských častí Bratislavy. Podľa údajov z mestských častí bolo
spoplatnených celkovo 26 635 miest s celkovým ročným výnosom 2,398 mil. eur. Priemerný
výnos z jedného spoplatneného parkovacieho miesta bol 90 eur za rok a 6,23 EUR na
obyvateľa. Podrobnosti sú uvedené v Prílohe 1.
Mestská parkovacia politika s názvom PAAS (Parkovací asistent) začala v Bratislave
platiť od 10. januára 2022 v prvých troch lokalitách: Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4
v Petržalke a Krasňany v Rači [26]. Od 23. marca 2022 pribudla lokalita Starý Ružinov
(východ) v mestskej časti Ružinov [27]. Od 3. mája sa systém PAAS rozšíril o ďalšie dve
lokality – Starý Ružinov (západ) a 500 bytov v Ružinove a od 25. mája 2022 pribudlo Staré
Mesto.

Obr. 2.19: Mapa zón regulovaného parkovania v Bratislave, Zdroj: paas.sk
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Obr. 2.20: Porovnanie verejného priestoru na chodníku pred a po zavedení regulácie parkovania v Bratislave
na ulici Augustína Murína v Rači. Foto: Autor

Obr. 2.21: Porovnanie dopytu parkovaní pred a po zavedení regulácie parkovania v Bratislave na ulici
Augustína Murína v Rači. Foto: Autor

Obr. 2.22: Porovnanie dopytu po parkovacích miestach pred a po zavedení regulácie parkovania v Bratislave
na Peknej ceste v Rači. Foto: Autor
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2.2

Analýza parkovacích stratégií na Slovensku a vo svete
Dopravná infraštruktúra zásadným spôsobom ovplyvňuje fungovanie miest. Bez nej

by sa ľudia nemali ako dostať do práce alebo do školy, nebolo by možné zásobovanie alebo
cesta za oddychom či kultúrou. Na druhej strane, individuálny automobilizmus so sebou
prináša množstvo neželaných javov – kongescie, emisie škodlivých plynov, hluk, prach.
Statická aj dynamická doprava zaberajú verejný priestor i pôdu. Intenzívna doprava tiež
negatívne vplýva na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
Ešte donedávna v politikách slovenských miest prevažoval spôsob riešenia
nedostatku parkovacích miest budovaním nových parkovísk a stojísk. Dôvodom bol najmä
tlak obyvateľov na volených predstaviteľov samospráv. Tí potom vo voľbách nezriedka
sľubovali zvyšovanie počtu parkovacích miest, čím vytvorili nesplniteľné očakávania.
V poslednej dobe môžeme vidieť, že čoraz viac územných samospráv si uvedomuje
nevýhody tohto prístupu a zavádza do praxe parkovacie pravidlá, resp. rôzne formy
regulácie. Ku konca roka 2020 malo spomedzi ôsmich krajských miest zavedenú parkovaciu
politiku šesť z nich. Spomedzi 58 najväčších miest na Slovensku malo nejaký spôsob
regulácie parkovania zavedených 384.
Dobre navrhnutá parkovacia politika mesta prináša viacero benefitov: zavádza
poriadok, reguluje dopyt a vytvára finančný príjem do rozpočtu mesta. Vo svete je
implementovaných viacero parkovacích stratégií, ktoré sa využívajú na efektívny
manažment statickej dopravy, resp. parkovacia stratégia. Ide o proces, ktorý zahŕňa rôzne
politiky a programy vedúce k efektívnejšiemu využívaniu parkovacích zdrojov. Programy
riadenia parkovania nákladovo efektívne môžu znížiť požiadavky na parkovanie o 20 až
40 % v porovnaní s konvenčnými požiadavkami na plánovanie, čo poskytuje mnoho
ekonomických, sociálnych a environmentálnych výhod [28].
V tejto stati uvádzame prehľad parkovacích stratégií, ktoré sa vo svete využívajú na
efektívny manažment statickej dopravy. Viacero parkovacích stratégií má pôsobiť ako
regulácia statickej dopravy – odradiť od používania osobného automobilu. Základom
spracovania teoretických východísk pri spracovaní parkovacích stratégií bola publikácia s
názvom Parking Management, Strategies, Evaluation and Planning, ktorej autorom je Todd
Litman, zakladateľ a výkonný riaditeľ nezávislej výskumnej organizácie Victoria Transport
Policy Institute [28].

4

Výsledky vlastného výskumu v rámci 74 samospráv na Slovensku. Podrobnosti sú uvedené v kapitole 5.1.
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2.2.1 Zdieľané parkovanie
Zdieľané parkovanie je opakom systému vyhradených parkovacích miest, ktoré sú
bežne využívané na území Slovenskej republiky. Združenie realitných kancelárií Slovenska
(ZRKS) v roku 2018 mapovalo výšku poplatkov za vyhradené parkovacie miesta
v najznámejších bratislavských mestských častiach „Kým v Karlovej Vsi si platí za miesto
pre auto až 2000 obyvateľov, v Starom Meste to boli iba traja. Dôvodom je nedostatok
parkovacích plôch. Mnohí obyvatelia hlavného mesta si preto kupujú parkovacie státia v
novostavbách. Najdrahší parkovací box sa nachádza v objekte Eurovea a môže vyjsť až na
40-tisíc EUR. V Ružinove si vyhradené parkovanie aktuálne platí 1696 občanov, v Petržalke
653, v Dúbravke 1600, v Podunajských Biskupiciach 650 a v Karlovej Vsi až 2000.“ Cena
za vyhradené parkovacie miesto sa pohybovala od 185 do 1095 EUR za rok [29]. V mestskej
časti Bratislava-Ružinov stál v roku 2020 prenájom vyhradeného parkovacieho 803 EUR za
rok [30], súkromná spoločnosť BPS Park v Starom Meste prenajímala jedno parkovacie
miesto za 2136 EUR, resp. 1956 EUR [31]. Výhoda vyhradeného parkovacieho miesta je
pre jeho majiteľa – neparkuje na ňom nikto iný. Nevýhodou je, že ho nemožno využívať
inými vozidlami v čase, keď je prázdne.
Jeden z príkladov neefektívneho využitia vyhradených parkovacích miest je
znázornený na obrázku 2.23 v lokalite Bučinová-Kríková v mestskej časti BratislavaVrakuňa. Z celkového počtu 119 disponibilných parkovacích miest je cez deň 38 voľných
(32 %), pričom 25 vozidiel (21 %) je nútených parkovať ilegálne.
Zdieľané parkovanie znamená, že parkovacie zariadenie slúži viacerým
používateľom alebo cieľom. Tento systém funguje najefektívnejšie vtedy, ak má konkrétna
lokalita rôzne obdobia špičkových hodín a rôznorodé skupiny používateľov. Vo
všeobecnosti platí, že čím sú používatelia rozmanitejší a čím väčší je priestor, tým viac
parkovacích miest možno zdieľať v čase. Parkovacie miesta je možné zdieľať niekoľkými
spôsobmi:
•

Vyššia obrátkovosť - zdieľané parkovanie namiesto vyhradeného umožňuje vyššiu
obrátkovosť, pretože časť používateľov je v konkrétnom čase preč. Napríklad 100
zamestnancov môže zdieľať 60-80 parkovacích miest, pretože v určitom čase sú
niektorí zamestnanci na dovolenke, na služobnej ceste alebo prichádzajú do práce
v inom čase.
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•

Zdieľané parkovanie medzi sektormi - zvýšenie ponuky parkovacích miest možno
dosiahnuť aj zdieľaním parkoviska medzi sektormi s rôznou náplňou práce
a s dopytom po parkovaní v inom čase. Napríklad kultúrne a športové zariadenia
môžu zdieľať parkovanie s administratívnou budovou, keďže požiadavky na
parkovanie pred kinami alebo posilňovňami stúpajú vo večerných hodinách, zatiaľ
čo administratívne budovy využívajú parkovacie miesta v pracovnom čase.

•

Verejné parkovisko - parkovanie na uliciach, na mestských pozemkoch (mimo ulíc)
a na komerčných parkoviskách (za účelom zisku) vo všeobecnosti slúži viacerým
sektorom. Pokiaľ flexibilne umožňuje variabilitu od bezplatného až po jednorazové
poplatky, umožňuje efektívnejšie využívanie priestoru.

•

Náhradné poplatky - developeri pomáhajú financovať verejné parkovacie
zariadenia namiesto poskytovania súkromných zariadení slúžiacich jednému cieľu.
Developerov to motivuje k nákladovo efektívnejším riešeniam.

Obr. 2.23: Prípadová štúdia realizácie vyhradeného parkovania v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Legenda:

obsadené

voľné

ilegálne parkovanie
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Tab. 2.2: Typické špičkové obdobia parkovania pre rôzne využitie priestoru
Pracovné dni

Večerné hodiny

Víkend

Banky a služby

Reštaurácie

Parky

Kancelárie

Divadlá a kiná

Zábavné centrá

Záchytné parkoviská P&R

Hotely

Obchodné centrá

Školy a vzdelávacie inštitúcie

Obchodné centrá

Náboženské inštitúcie

Fabriky a logistické centrá

Bary a diskotéky

Kultúrne inštitúcie

Zdravotnícke zariadenia

Šport

Šport

2.2.2 Regulované parkovanie
Parkoviská sa navrhujú projektovať tak, aby podporovali ich efektívnejšie
využívanie a efektívnejšie cestovanie. V našich podmienkach platí norma STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikácií [32]. Pri verejných priestoroch a funkčnom využití
územia často ide o sprístupnenie najvýhodnejších parkovacích miest tak, aby poskytli čo
najvyššiu pridanú hodnotu.
Najčastejšie používané parkovacie stratégie:
•

regulácia podľa typu vozidiel alebo používateľov,

•

obmedzenie dĺžky parkovania (napríklad 10-minútové zásobovacie zóny, 30minútové parkovanie v blízkosti vchodov do obchodov, 1- alebo 2-hodinové
obmedzenia parkovanie na uliciach pre účely nákupov) s cieľom podporiť
obrátkovosť a uprednostniť používateľov parkujúcich kratší čas,

•

motivácia zamestnancov, aby využívali menej atraktívne parkovacie miesta počas
špičkových hodín (napríklad parkovacie miesta na okraji mestských častí) alebo aby
vynechali parkovacie miesta pre zákazníkov,

•

zóny atraktivity - vyššie poplatkov za parkovanie v atraktívnejších zónach a kratšie
intervaly; napríklad v zónach s vysokou atraktivitou zaviesť spoplatnenie v 15minútových intervaloch, maximálne na dve hodiny, zatiaľ čo v zónach s nižšou
atraktivitou účtovať nižšie sumy a predĺžiť hornú hranicu dĺžky parkovania napríklad
na 4 hodiny bez menších časových úsekov,

•

flexibilnejšie spôsoby stanovovania cien, ktoré umožnia motoristom platiť len za
skutočný čas parkovania, čo robí kratšie parkovanie atraktívnejším,
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•

obmedzenie parkovania na ulici v rezidentských zónach alebo poskytnúť zľavy pre
miestnych obyvateľov,

•

obmedzenie parkovanie veľkých vozidiel na ulici (napr. vozidlá nad 3,5 tony) na
uľahčenie premávky a odradenie od používania verejného parkoviska na odstavenie
nákladných, resp. úžitkových vozidiel,

•

povolenie parkovania vozidiel len na kategóriu M1 a vylúčenie ostatných
kategórií M2, M3, N1-N3, O1-O4, napr. na sídliskách,

•

zákaz parkovania na ulici na určitých miestach a v určitých časových obdobiach
(napríklad počas špičky), aby sa zvýšil počet jazdných pruhov,

•

povolenie parkovania na ulici mimo špičky využitím jedného jazdného pruhu
z viacerých.

2.2.3 Zmena organizácie dopravy
Zvýšenie, resp. zníženie počtu parkovacích miest bez nutnosti veľkých investičných
nákladov možno dosiahnuť aj zmenou organizácie dopravy:
•

zjednosmernením ulíc,

•

zúžením jazdných pruhov,

•

zmenou pozdĺžnych parkovacích miest na šikmé alebo kolmé (alebo naopak),

•

zmena účelu jazdných pruhov (priebežný, cyklopruh, parkovanie),

•

zavádzanie vyhradených jazdných pruhov pre MHD,

•

komplexné riešenie ulice (kompletné ulice).

Zmena organizácie dopravy, resp. komplexné prebudovanie ulice má priamy vplyv
na cestnú premávku, plynulosť jednotlivých druhov dopravy, potrebu obchádzkových trás
alebo počet parkovacích miest. Zmenou organizácie dopravy možno tiež uprednostniť
špecifické druhy vozidiel ako napríklad verejná doprava, zásobovanie, cyklistická doprava,
pešia doprava, taxi a podobne.
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Obr. 2.24: Príklad kompletného prebudovania ulice [33]

2.2.4 Projektovanie miestnych komunikácií
Slovenská norma STN 73 6110 definuje celkový počet stojísk na riešenom území
podľa vzorca:
N = 1,1 . Oo + 1,1. Po . kmp . kd
Oo základný počet odstavných stojísk obyvateľov
Po základný počet parkovacích stojísk
kmp regulačný koeficient mestskej polohy:
•

historické jadro 0,05

•

centrálna mestská zóna (vnútorný okruh) 0,3

•

širšie centrum mesta (stredný okruh) 0,8

•

lokálne centrá v MČ 0,6

•

osobitne definované zóny (verejné športoviská, obchodné centrá,...) 0,7

•

ostatné územie v meste 1,0

kd súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce:

5

IAD : ostatná doprava 5

35:65

40:60

45:55

55:45

60:40

súčiniteľ kd

0,8

1,0

1,2

1,3

1,4

Pod ostatnou dopravou sa zväčša uvažuje MHD.

40

V praxi to znamená, že počet projektovaných parkovacích miest možno regulovať
podľa mestskej polohy alebo deľby prepravnej práce.
2.2.5 Záchytné parkoviská
Systém Park&Ride (P+R) alebo zaparkuj a choď je forma kombinovanej prepravy
s nadväznosťou individuálnej automobilovej dopravy na verejnú hromadnú dopravu. Tento
systém predstavuje výstavbu záchytných parkovísk v blízkosti železničných staníc, staníc
metra, zastávok električiek, resp. terminálov verejnej dopravy. Budovanie parkovísk P+R je
nástrojom podpory verejnej hromadnej dopravy a integrovaných dopravných systémov,
respektíve intermodálnej dopravy.
Hlavným zmyslom záchytných parkovísk je znížiť počet automobilov, ktoré vstupujú
do centra mesta, resp. do širšieho centra. Tento princíp zahŕňa motiváciu (pozitívnu alebo
negatívnu) dochádzajúcich motoristov, aby využívali parkovacie plochy umiestnené
na okraji miest. Atraktívne miesta sú k dispozícii pre iných používateľov ako napríklad
rezidenti, servisné vozidlá, zákazníci, zásobovanie a podobne.
Systém P+R zahŕňa:
•

informácie (značky, mapy, aplikácie a brožúry) o dostupnosti vzdialeného
parkovania,

•

regulácie a cenovú politiku, ktoré motivujú dlhodobo parkujúcich motoristov, aby
používali mestské záchytné parkoviská,

•

komfortné napojenie na verejnú alebo kyvadlovú dopravu,

•

riešenie pešej dopravy s cieľom zlepšiť prístup k záchytným parkovacím plochám.

Príklady riešení sú znázornené na obrázkoch 2.25, 2.26, 2.27 a 2.28.
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Obr. 2.25: Záchytné parkoviská v Pezinku a v Malackách

Obr. 2.26: Záchytné parkoviská v Ivanke pri Dunaji a vo Svätom Jure

Obr. 2.27: Záchytné parkoviská v Brne a v Ľubľane

Obr. 2.28: Záchytné parkoviská v Krakove a v Grazi
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Okrem systému Park&Ride (P+R) sa používajú aj ďalšie typy záchytných parkovísk:
Bike+Ride (B+R) je záchytné parkovisko typu „príď na bicykli a cestuj“. Parkoviská
B+R sú umiestnené zväčša pri každom parkovisku P+R. Za parkoviská B+R možno
považovať aj všetky parkoviská pre bicykle, ktoré sú pri takmer každej železničnej stanici.
V súčasnosti pribúdajú aj tzv. „cykloklietky" a „cykloveže", ktoré umožňujú bezpečne
odparkovať bicykel za symbolický poplatok v chránenom uzavretom priestore [34].
Kiss+Ride (K+R) je parkovisko typu „pobozkaj na rozlúčku a cestuj“. Parkoviská
K+R sú zväčša súčasťou každého parkoviska P+R a slúžia na naloženie, resp. vyloženie
spolucestujúceho, ktorý pokračuje verejnou dopravou. Parkoviská K+R teda neslúžia na
odstavenie motorového vozidla, iba na krátkodobé zastavenie [34].
2.2.6 Územné plánovanie
Územným plánovaním sa „sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia
činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja. Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území
s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných
zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt [35].“
Ako územnoplánovacie podklady slúžia urbanistická štúdia, územný generel,
územná prognóza a územno-technické podklady. Územný generel podrobne rieši otázky
územného

rozvoja

jednotlivých

zložiek

osídlenia,

najmä

bývania,

priemyslu,

poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a
rekreácie. Spracúva sa, ak treba prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia navrhnuté
v územnoplánovacej dokumentácii; je podkladom územného rozhodovania a spracovania
ďalšej územnoplánovacej dokumentácie [35].
V oblasti dopravy rieši územné plánovanie dokument s názvom územný generel
dopravy, ktorého cieľom je „definovanie výhľadových dopravných charakteristík,
parametrov a služieb mesta s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia. Jeho úlohou je tiež
vymedziť podmieňujúcu reguláciu územného rozvoja mesta z hľadiska dopravnej
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vybavenosti a obslužnosti. Sleduje sa tiež aktualizácia prognózy dopravy, ktorá má byť
základným podkladom pre návrhovú časť jednotlivých dopravných subsystémov v rámci
mesta. Cieľom je tiež systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim
právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným
koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby
a potenciál miest [36].“
Nároky na dopravu sú podmienené aj územným plánovaním a funkciami
jednotlivých zón. Efektívne územné plánovanie je také, ktoré pomôže vytvárať územia
menej závislé od automobilov a naopak, podporuje používanie verejnej hromadnej dopravy
na väčšie vzdialenosti a na kratšiu vzdialenosť alternatívne spôsoby dopravy, najmä
nemotorovú dopravu. Tým sa znížia aj požiadavky na parkovanie.
Pri novej výstavbe je potrebné sa vyhnúť vytváraniu monofunkčných oblastí.
Naopak, je potrebné podporovať vytváranie zmiešaných zón, kde budú dostatočne zastúpené
všetky funkcie, aby obyvatelia nemuseli ďaleko cestovať do práce, do školy či za kultúrou
alebo športom. Ideálne je pri presune využívať verejnú dopravu, pešiu chôdzu, alebo jazdu
na bicykli.
Požiadavky na parkovanie môžu byť v týchto oblastiach znížené kvôli nižším
nárokom na vlastníctvo a používanie automobilov. Opomenúť netreba ani bytovú otázku –
podporovať výstavbu nájomných bytov, aby obyvateľ nebol pri zmene práce viazaný na
konkrétnu lokalitu.
2.2.7 Cenová regulácia
Cenová regulácia je účinným spôsobom ako domotivovať časť vodičov od
používania automobilu, resp. motivovať vodičov využívať záchytné parkoviská. Cenová
politika by mala odrážať zónu atraktivity – čím väčší dopyt po parkovaní, tým vyššia cena.
Prostriedky získané z výberu parkovného sa odporúča spätne investovať do dopravnej
infraštruktúry. Príklady cenovej regulácie:
•

krátkodobé parkovanie (napríklad 15, 30, 60, 90 alebo 120 minút),

•

progresívna cena za dlhšie parkovanie,

•

vyhradené, prípadne rezidentské parkovanie,

•

progresívne spoplatnenie druhého a ďalšieho automobilu v domácnosti,

•

pokuty, imobilizačné zariadenia, odťah ako sankcia za nelegálne parkovanie.
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Todd Litman vo svojej publikácii Parking Management, Strategies, Evaluation and
Planning Institute [28] odporúča nastaviť ceny tak, že počas špičkových hodín bude približne
15 % parkovacích miest neobsadených. Podľa neho „pokiaľ parkovaciu politiku založíme
na cene, zvyčajne by mala byť nastavená tak, aby sa dopyt po parkovaní znížil o 10 až 30 %
v porovnaní s bezplatným parkovaním.“
Pre efektívne stanovenie cenovej politiky odporúčame použiť tieto usmernenia:
•

cena za parkovanie musí pokryť počiatočné aj prevádzkové náklady,

•

spoplatniť zóny s vysokým dopytom po parkovaní, aby priemerná obsadenosť bola
85 až 90 %,

•

odporúčajú sa použiť variabilné poplatky, s vyššími sadzbami v špičkových hodinách
a s nižšími sadzami v období mimo špičky,

•

zahrnúť do ceny parkovného lístok na mestskú hromadnú dopravu,

•

synchronizovať riešenie statickej dopravy s riadením dynamickej dopravy
(informačné tabule o voľných parkovacích miestach, riadenie cestnej svetelnej
signalizácie v neprospech individuálnej automobilovej dopravy, preferencia verejnej
dopravy a pod.)

2.2.8 Zmena deľby prepravnej práce
V členských

krajinách

Európskej

únie tvorila v roku

2019

individuálna

automobilová doprava až 82,8 % na celkovej deľbe prepravnej práce [37]. Presun
z individuálnej automobilovej dopravy na iné druhy dopravy je preto dôležitým prvkom
každej dopravnej politiky, ktorej cieľom je zlepšiť environmentálny aspekt dopravy.
Kľúčovým prvkom k udržateľnej mobilite je podpora koľajovej dopravy. „Presun
z automobilovej dopravy na iný druh dopravy prispieva k lepšiemu využitiu existujúcej
kapacity a tým k zvýšeniu efektívnosti dopravného systému ako celku. V rámci
medzimestskej aj mestskej dopravy, pokiaľ ide o využitie obmedzenej infraštruktúry, je
preprava cestujúcich a tovaru autobusom alebo vlakom často efektívnejšia ako presun
osobnými, dodávkovými a nákladnými automobilmi [38].“

45

priestorové nároky

deľba prepravnej práce

100%

92%

90%
80%
70%
60%
47%

50%
40%
30%

19%

20%
10%

20%

14%

3%

3%

2%

0%
Chodci

Cyklo

Verejná doprava

Autá

Obr. 2.29: Priestorové nároky rôznych spôsobov a deľba prepravnej práce, Graz 2013 [39]

Biela EÚ kniha o doprave z roku 2011 stanovuje rôzne ciele pre mestskú,
medzimestskú a diaľkovú dopravu. Pre mestskú dopravu je hlavným cieľom presun k menej
znečisťujúcim autám a čistejším palivám, zatiaľ čo v leteckej a námornej doprave sa
zameriava na zavádzanie nízko uhlíkových palív. Ďalšie navrhované opatrenia sa týkajú
zníženia počtu obetí nehôd a uplatňovania zásady „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“
[42]. Päť z cieľov sa týka presunu na iný druh dopravy a multimodality:
•

Do roku 2030 by sa 30 % cestnej nákladnej dopravy na vzdialenosť nad 300 km malo
presúvať inými druhmi dopravy, ako je železničná a vodná. Do roku 2050 by malo
ísť o zvýšenie na 50 %.

•

Do roku 2030 by sa dĺžka existujúcej siete vysokorýchlostných železníc mala
strojnásobiť.

Do

roku

2050

by

mala

byť

dokončená

európska

sieť

vysokorýchlostných železníc a väčšina osobnej dopravy na stredné vzdialenosti by
mala ísť po železnici.
•

Do roku 2030 by mala existovať plne funkčná a celoeurópska multimodálna
„základná sieť“ TEN-T, pričom do roku 2050 by mala existovať sieť vysokej kvality.

•

Do roku 2050 by mali byť všetky letiská základnej siete napojené na železničnú sieť,
pokiaľ možno na vysokorýchlostnú železničnú sieť, pričom všetky námorné prístavy
by mali byť napojené na sieť železničnej nákladnej dopravy.
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V rámci prieskumu verejnej mienky s názvom „Využívanie dopravnej infraštruktúry
na Slovensku6“ sme zisťovali deľbu prepravnej práce na Slovensku (obr. 2.30). Najviac
(53 %) respondentov uviedlo, že na prepravu do práce alebo do školy využíva individuálnu
automobilovú dopravu. Verejná doprava je zastúpená približne štvrtinou (26 %).

3%
8%
10%
53%
26%

Osobný automobil

Verejná doprava

Pešo

Bicykel

Iné

Obr. 2.30: Aký dopravný prostriedok najčastejšie používate na cestu do práce alebo do školy?

V Bratislavskom samosprávnom kraji je podiel individuálnej automobilovej dopravy
ešte vyšší ako celoslovenský priemer7. Na základe kvantitatívneho reprezentatívneho
prieskumu, ktorý sme realizovali začiatkom roka 2022 využíva na cestu do práce, do školy
alebo pri cestovaní po kraji osobný automobil 71,9 %, verejnú dopravu 22,7 %, bicykel
5,2 % a pešiu dopravu 0,3 %.
2.2.9 Vzťahy medzi dynamickou a statickou dopravou
Dynamická a statická doprava sú ako spojené nádoby. Zvyšujúca sa intenzita
individuálnej automobilovej dopravy spôsobuje rastúci dopyt po vytváraní nových
parkovacích miest. Vytváranie nových parkovacích miest zase zvyšuje intenzitu
automobilovej dopravy, atď. Platí to však aj naopak, znižovanie počtu parkovacích miest
odrádza vodičov automobilov od používania individuálnej automobilovej dopravy. Úlohou
ako preťať tento „začarovaný“ kruh sa zaoberajú územné samosprávy po celom svete. Preto
nemožno riešiť dynamickú dopravu bez statickej a statickú bez dynamickej.

6
7

Podrobnosti sú uvedené v kapitole 5.2
Podrobnosti sú uvedené v kapitole 5.2
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„Parkovanie je hlavným generátorom dopravy. Povedomie o parkovacej politike je
preto kľúčovým prvkom dopravnej politiky, je veľmi slabé u širokej verejnosti, a teda aj
u zastupiteľov,“ uvádza Marko Peterlin z Inštitútu pre územnú politiku v Ľubľane [39].
Konkrétnym príkladom je mesto Mníchov. Po takmer desaťročí aktívneho
manažmentu parkovania sa používanie áut v celom centre mesta znížilo o 14 %, používanie
bicyklov sa zvýšilo o 75 % a chôdze o 61 % [43]. Ďalší príklad z Viedne ukazuje, že po
zavedení manažmentu parkovacích miest v okresoch 6-9 sa objem dynamickej dopravy
z dôvodu hľadania miesta na parkovanie znížil z 25 % z celkového objemu dopravy na 10 %.
Okrem toho sa priemerný čas potrebný na nájdenie parkovacieho miesta skrátil z približne
9 minút na približne 3 minúty [44]. Faktory ovplyvňujúce dopyt po parkovaní sú uvedené
v Tabuľke 2.3.
Tab. 2.3: Faktory ovplyvňujúce dopyt po parkovaní [28].
Faktor
Hustota zástavby
Hustota
zamestnanosti
Funkcia územia

Popis
Počet obyvateľov alebo domových
jednotiek na hektár.
Počet zamestnancov na hektár.
Spôsob využitia územia v rámci
pohodlnej pešej vzdialenosti.

Dostupnosť
verejnej dopravy

Frekvencia a kvalita verejnej
dopravy v dostupnej vzdialenosti.

Požičiavanie áut

Požičiavanie áut v dostupnej
vzdialenosti.

Pešia doprava

Kvalita peších trás.

Demografia

Vek a fyzická zdatnosť obyvateľov
alebo dochádzajúcich.

Príjem

Priemerný príjem obyvateľov alebo
dochádzajúcich.

Bytové
spoločenstvo
Platené
parkovanie

Vlastníctvo alebo nájom bytov

Vyhradené
parkovanie

Parkovanie sa predáva alebo
prenajíma oddelene od priestorov
budovy.

Parkovanie, ktoré je spoplatnené
alebo bezplatné.

Výsledok (zníženie dopytu po parkovaní)
Zníženie dopytu o 2 % na obyvateľa na 1
hektár.
Zníženie požiadavky o 10 až 15% v oblastiach
s 20-30 zamestnancami na bežný hektár.
Zníženie požiadavky o 5 až 10 % v územiach
so zmiešanými funkciami. Ďalšie zníženie je
možné pri zdieľanom parkovaní.
Zníženie požiadavky o 10 % pre bývanie
a dochádzanie do zamestnania v rámci pol
kilometra od autobusovej zastávky a o 20 %
pre bývanie a dochádzanie do zamestnania
do pol kilometra od železničnej stanice.
Zníženie požiadavky na bývanie o 5 až 10 %,
ak sa služba požičiavania áut nachádza v
blízkosti, alebo zníženie 4 až 8 parkovacích
miest pre každé zdieľané vozidlo v bytovke.
Zníženie požiadavky o 5 až 15 % v lokalitách
dostupných pešou chôdzou.
Zníženie požiadavky o 20 až 40 % na bývanie
pre mladých (do 30 rokov), starších ľudí (nad
65 rokov) alebo ľudí so zdravotným
postihnutím.
Zníženie požiadavky o 10 až 20 % pre 20 %
domácností s najnižším príjmom a o 20 až
30 % pre domácnosti s najnižším príjmom.
Zníženie požiadavky o 20 až 40 % na nájomné
bývanie v porovnaní s vlastníkom.
Zníženie požiadavky o 10 až 30 % ak by sa do
ceny parkovného premietla skutočná cena za
výstavbu parkovacích zariadení a parkovísk.
Vyhradené parkovanie zvyčajne znižuje
mieru vlastníctva vozidla a dopyt po
parkovaní o 10 až 20 %.
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Manažment
mobility a
parkovania
Manažment
parkovacích časov

Implementácia programov riadenia
parkovania a mobility (parkovacia
politika).
Obmedzený počet hodín na
parkovanie.

Zníženie požiadavky o 10 až 40 % pomocou
efektívnych programov riadenia parkovania a
mobility.
Zníženie požiadavky o 10 až 20 %.

2.2.10 Zmena paradigmy
Dobre navrhnutá mestská parkovacia politika prináša mnohé výhody: odstraňuje
chaos, reguluje dopyt po parkovaní a prináša finančné prostriedky do mestského rozpočtu.
Napriek racionálnym argumentom áut v slovenských mestách stále pribúda. Podľa Todda
Litmanna [14] „plánovanie parkovania prechádza zmenou paradigmy, zásadnou zmenou v
vnímaní problému a hodnotení riešení. Stará paradigma predpokladá, že parkovanie by malo
byť ľahko dostupné a bezplatné vo väčšine destinácií. Snaží sa maximalizovať ponuku a
minimalizovať cenu. Stará paradigma predpokladá, že parkoviská by sa takmer nikdy nemali
zapĺňať, že náklady na parkovacie zariadenia by mali byť zahrnuté do nákladov na budovy
alebo dotované vládami, a že každá lokalita by mala uspokojovať svoje vlastné parkovacie
potreby. Nová paradigma sa snaží poskytnúť optimálnu ponuku a cenu parkovania. Príliš
veľká ponuka sa považuje za nežiadúcu a príliš nízke ceny tiež. Nová paradigma sa snaží
využívať parkovacie zariadenia efektívne. Kladie dôraz na zdieľanie parkovacích zariadení
medzi rôznymi lokalitami. Uprednostňuje účtovanie nákladov na parkovacie zariadenia
priamo používateľom a (finančne) motivuje ľudí, aby znížili dopyt po parkovaní. Stará
paradigma má tendenciu odolávať zmenám. Nová paradigma uznáva, že podmienky dopravy
a využívania pôdy sa vyvíjajú, takže plánovanie parkovania si vyžaduje časté úpravy [28].“
Tab. 2.4: Porovnanie starej a novej paradigmy v prístupe k riadeniu parkovania
Stará dopravná paradigma
Mesto musí najprv postaviť metro a potom by
ľudia menej jazdili autami.
Vyhradené jazdné pruhy pre MHD obmedzujú
autá a vytvárajú veľké kolóny.
Mesto by malo vybudovať jazdné pruhy pre
MHD na cestách, kde to nespôsobí problém.
Na cestách jazdí viac áut ako autobusov, preto
by autá mali mať na ceste viac pruhov.
Obyvatelia miest potrebujú voziť deti do školy
každý deň a bez auta to nedokážu.

Nová dopravná paradigma
Výstavba metra je veľmi nákladná. V malých mestách sa
jej výstavba neoplatí. Za porovnateľné množstvo financií
je možné vybudovať oveľa efektívnejšie spôsoby dopravy
(električky, mestské vlaky, cyklotrasy).
Jazdné pruhy pre MHD uprednostňujú verejnú dopravu,
pretože majú vyššiu kapacitu, sú ekologickejšie a
efektívnejšie.
Mesto by malo vybudovať jazdné pruhy pre MHD na
cestách, kde MHD čaká v dopravnej kolóne.
MHD má vyššiu kapacitu ako autá, preto by autobusy
mali mať vyhradené pruhy na ceste.
Deti môžu cestovať verejnou dopravou, na bicykli alebo
pešo.
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Obyvatelia radšej čakajú v kolóne ako by mali
cestovať v preplnenom autobuse.

Cestujúci v MHD môžu cestovaním stráviť zmysluplný čas.
Môžu relaxovať, čítať správy alebo pozerať videá. Nič
z toho nemôže robiť šoféra auta.
MHD vždy mešká.
Ak autobusy čakajú v kolóne, nemôžeme očakávať, že
prídu načas. Preto treba preferovať verejnú dopravu na
križovatkách a v uliciach.
MHD je pomalá, cestovanie autom je
Verejná doprava je pomalá, pretože ju brzdí množstvo
rýchlejšie.
áut. Ak by sme znížili počet áut, MHD by bola rýchlejšia.
Električky sú príliš hlučné a mali by jazdiť
Autá sú príliš hlučné, produkujú emisie a zaberajú príliš
pomalšie.
veľa miesta na cestách a parkoviskách.
Vybudovať parkovacie miesta je povinnosťou Úlohou samosprávy je rozvíjať udržateľnú a ekologickú
obce.
mobilitu pri rešpektovaní verejného priestoru. Parkovacie
miesta by mali hradiť ich používatelia.
Ak obec zruší parkovacie miesta, kde majú
Alternatívne spôsoby dopravy, ako je verejná doprava
občania parkovať?
alebo cyklistická doprava, vyžadujú menej miesta ako
individuálna automobilová doprava.
Parkovanie by malo byť bezplatné a
Parkovanie by malo byť spoplatnené, aby obce regulovali
financované z miestnych daní.
dopyt. Na miestach s vysokým dopytom po parkovaní by
mali byť poplatky vyššie.
Poplatky za parkovanie zvyšujú už aj tak
Alternatívne spôsoby dopravy, ako je verejná doprava či
vysoké životné náklady.
cyklodoprava, sú pre obyvateľov lacnejšie ako
automobilová doprava.
Obyvatelia miest síce súhlasia s výstavbou
Znížením počtu áut sa zníži dopyt po parkovacích
parkovacích domov, ale prečo v ich susedstve? miestach a garážach. Namiesto toho môže samospráva
vybudovať verejné priestranstvá ako detské ihriská,
športoviská, či parky.
Moje mesto nie je vhodné na cyklistiku.
Príklady zo zahraničia ukazujú, že bicyklovanie je veľmi
efektívny spôsob dopravy v meste. Nárast podielu
cyklodopravy je evidentný všade tam, kde vznikli
bezpečné cyklotrasy.
Bicyklovanie medzi autami je nebezpečné,
Viac áut znamená nižšiu bezpečnosť na cestách pre
obyvatelia radšej cestujú autom.
cyklistov. Menej áut znamená vyššiu bezpečnosť pre
cyklistov.
Cyklistika v zime je nebezpečná; obyvatelia
Príklady zo zahraničia ukazujú, že cyklistika nie je závislá
radšej cestujú autom.
od počasia. Je potrebné však cyklotrasy udržiavať aj
v zime zjazdné a bezpečné.
Bicyklovanie s deťmi je nebezpečné; obyvatelia Viac áut znamená nižšiu bezpečnosť na cestách pre deti
radšej jazdia autom.
na bicykloch. Menej áut znamená vyššiu bezpečnosť pre
deti na bicykloch.

Prieskum verejne mienky, ktorý sme realizovali v Bratislave, poukazuje na to, že
obyvatelia inklinujú viac k „starej paradigme.“ Podrobnejšie výsledky prieskumu sú
uvedené v kapitole 5.2 a v prílohe 4.
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keď bude v Bratislave metro, prestanem
používať auto

22,60%

verejná doprava nie je kvalitná, bez auta sa
nezaobídem
vďaka spoplatneniu parkovania bude mať
mesto peniaze na užitočné projekty

41,30%
20,10%

regulácia parkovania len vytiahne od
obyvateľov peniaze a nič nevyrieši
regulácia parkovania zvýši počet voľných
parkovacích miest
áut je v meste príliš veľa, treba ich počet znížiť

38,70%
26,80%
34,00%

najprv treba vybudovať nové parkoviská,
potom spoplatňovať parkovanie

64,70%

Obr. 2.31: Súhlasíte s uvedeným výrokom?

Najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia, ktorí sú presvedčení, že „najprv treba
vybudovať nové parkoviská, potom spoplatňovať parkovania.“ Táto skupina obyvateľov
predstavuje až 64,7 %. Až 41,3 % respondentov si myslí, že „verejná doprava nie je kvalitná“
a 38,7 % sa nazdáva, že „regulácia parkovania len vytiahne od obyvateľov peniaze a nič
nevyrieši.“

2.3 Analýza legislatívnych a nelegislatívnych predpisov na Slovensku a vo
svete
V tejto kapitole popisujeme najdôležitejšie legislatívne a nelegislatívne predpisy,
ktoré platia na Slovensku a vo svete, ako aj konkrétne riešenia, ktoré boli prijaté. Ide najmä
o zákony, vyhlášky, technické normy a technické predpisy.
2.3.1 Európska únia
Jedným z cieľov Európskej únie na roky 2010 – 2020 bolo vytvorenie európskeho
priestoru bezpečnosti cestnej premávky. Kým každý členský štát má právomoc prijímať
vlastné rozhodnutia týkajúce sa určitých aspektov dopravných a bezpečnostných predpisov,
EÚ je tiež aktívna v tejto oblasti a zameriava svoje opatrenia na technický stav vozidiel,
prepravu nebezpečného tovaru a bezpečnosť ciest.
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Právnym základom je Zmluva o fungovaní Európskej únie. Členské štáty zdôraznili
význam spoločnej dopravnej politiky už v Rímskej zmluve [45] tým, že jej venovali osobitnú
hlavu. Doprava sa tak stala jednou z prvých oblastí spoločnej politiky Spoločenstva. Prvou
prioritou bolo vytvorenie spoločného dopravného trhu umožňujúceho slobodu poskytovať
služby a otvorenie dopravných trhov. Tento cieľ sa z veľkej časti dosiahol, keďže aj
vnútroštátne železničné trhy sa postupne otvárajú hospodárskej súťaži. Pri otváraní
dopravných trhov ide zároveň o vytváranie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže
pre jednotlivé druhy dopravy, ako aj medzi druhmi dopravy navzájom. Preto nadobudla
postupom času čoraz väčší význam harmonizácia, ktorá teraz zahŕňa právne, regulačné
a administratívne predpisy členských štátov, ako aj technické, sociálne a daňové podmienky,
v ktorých sa dopravné služby poskytujú. „Dokončenie vnútorného európskeho trhu,
odstránenie vnútorných hraníc a klesajúce ceny za prepravu v súvislosti s otvorením
a liberalizáciou dopravných trhov, ako aj zmeny v systéme výroby a skladovania viedli
k rastu prepravovaného množstva osôb a nákladu. Z ekonomického hľadiska úspešné
a dynamické odvetvie dopravy stojí pred čoraz vážnejšími sociálnymi a ekologickými
obmedzeniami, takže čoraz významnejšiu úlohu zohráva koncepcia udržateľnej mobility
[46].“
Napriek všetkému úsiliu európska dopravná politika stále čelí mnohým výzvam
v oblasti udržateľnosti. Na sektor dopravy pripadá približne štvrtina celkových emisií
skleníkových plynov v EÚ spôsobených ľudskou činnosťou. Okrem toho doprava je jediné
odvetvie v EÚ, v ktorom od roku 1990 emisie skleníkových plynov vzrástli. Preto sa v bielej
knihe z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru –
Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje [47]
odporučilo 20 % zníženie emisií v doprave (okrem medzinárodnej námornej dopravy)
v období 2008 – 2030 a najmenej 60 % zníženie v období 1990 – 2050. Odporučilo sa aj
40 % zníženie emisií v období 2005 – 2050 v medzinárodnej námornej doprave. V bielej
knihe sa požadovalo, aby podiel udržateľných nízko uhlíkových palív v leteckej doprave do
roku 2050 dosiahol 40 % a aby sa podiel vozidiel s konvenčným pohonom v mestskej
doprave do roku 2030 znížil o 50 % a aby sa do roku 2050 postupne úplne vylúčili [46].
Uvedené ciele sú však výrazne nižšie v porovnaní s cieľom stanoveným na parížskej
konferencii o klíme v decembri 2015, t. j. znížiť emisie skleníkových plynov v období
2021 – 2030 najmenej o 20 %. Ak by sa aj dosiahli, znamenalo by to, že v roku 2030 by
emisie z dopravy (s výnimkou medzinárodnej lodnej dopravy) boli stále 4,5 % nad úrovňou
z roku 1990 a emisie z medzinárodnej lodnej dopravy by v roku 2050 boli iba o 9,5 % pod
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úrovňou z roku 1990. Tieto a ďalšie súvisiace prvky ovplyvnili akčný plán navrhnutý
Komisiou s názvom Európsky ekologický dohovor [48], ktorý ide nad rámec jej hlavných
cieľov (napr. „inteligentná a udržateľná mobilita“) a zahŕňa aj všeobecné ciele právneho
predpisu v oblasti klímy, čím sa politické záväzky týkajúce sa politiky v oblasti klímy menia
na právne povinnosti. Pre dopravu to znamená, že by mala využívať menej energie a čistejšiu
energiu, účinnejšie používať modernú infraštruktúru a obmedziť svoj vplyv na životné
prostredie [46].
V júni 2006 Komisia predložila strednodobé preskúmanie bielej knihy z roku 2001
[49] s názvom Udržujme Európu v pohybe – Trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent.
Komisia zverejnila svoju bielu knihu z roku 2011 o budúcnosti dopravy do roku 2050
s názvom

Plán

jednotného

európskeho

dopravného

priestoru

–

Vytvorenie

konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje [50].
V roku 2016 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Európska stratégia pre nízko
emisnú mobilitu [51], v ktorom navrhla opatrenia na urýchlenie dekarbonizácie európskej
dopravy. V decembri 2020 Komisia predstavila svoju Stratégiu pre udržateľnú
a inteligentnú mobilitu spolu s akčným plánom zahŕňajúcim 82 iniciatív na usmernenie
práce v období do roku 2024 [52].
2.3.2 Slovenská republika
Na území Slovenskej republiky je účinných viacero zákonov, noriem aj technických
predpisov. Na národnej úrovni je to Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Na území obcí platia všeobecne záväzné
nariadenia (VZN). Čo sa týka noriem, pre našu oblasť skúmania sú to: Projektovanie ciest
a diaľnic, Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, Projektovanie
miestnych komunikácií a Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.
Zákony
Základným právnym predpisom, ktorý upravuje dynamickú a statickú dopravu na
území Slovenska, je Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, alebo tzv. cestný
zákon [53]. Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií,
práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj
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pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru vo veciach
pozemných komunikácií.
Ďalším relevantným zákonom v oblasti dopravy je Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke. Upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s
cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia
cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty [54]. Zákon
o cestnej premávke v § 25, ods. 1 taxatívne vymedzuje, kde vodič nesmie zastaviť a stáť.
Podrobnosti sú uvedené v Prílohe 11.
Parkovaniu vozidiel na chodníku sme venovali osobitnú pozornosť v kapitole 2.1.3.
Národná rada SR v tejto súvislosti v krátkom čase po sebe prijala dve legislatívne úpravy.
Dňa 1.3.2022 nadobudlo účinnosť nasledovné ustanovenie: „Iní účastníci cestnej premávky
než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov
samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným
zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri
ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m [55].“ Dňa 31.3.2022 nadobudlo
účinnosť nasledovné ustanovenie: „Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia
alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom
ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou
značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno
vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a
nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím
vozidiel.“ [56]
Všeobecne záväzné nariadenia
Právny základ pre možnosť regulácie parkovania na území miest a obcí v Slovenskej
republike ustanovuje §6a Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon). Podľa tohto zákona „na účely organizovania dopravy na území obce môže obec
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie
motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo
iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými
dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob
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zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania
jej zaplatenia [52].“
Prevádzkou parkovacích miest môže obec poveriť aj inú právnickú osobu. Na úpravu
vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis [57].
Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak
všeobecne záväzné nariadenie obce ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích
miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.
Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak
prevádzku parkovacích miest zabezpečuje iná právnická osoba ako obec, keď predmetný
výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej
právnickej osoby.
Technické normy
Slovenská norma (Slovenská technická norma, STN) predstavuje akúkoľvek normu
vydanú Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vrátane
prevzatých európskych, medzinárodných alebo zahraničných noriem [57]. Pre účely tejto
práce sú relevantné tieto normy:
•

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic - platí pre navrhovanie ciest,
rýchlostných ciest, diaľnic a obslužných dopravných zariadení s ich pripojením na
miestne komunikácie [59].

•

STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách - spolu s
STN 73 6101 platí na projektovanie nových križovatiek na cestných komunikáciách
a ich rekonštrukcie [60].

•

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií - platí pre projektovanie
miestnych komunikácií v sídelných útvaroch i vo voľnej krajine, a to pre novostavby
a prestavby. Platí aj pre prieťahy ciest v zastavanom území alebo v území určenom
územným plánom k zastavaniu. Pri projektovaní podľa tejto normy je nevyhnutné
brať do úvahy aj ostatné súvisiace normy a predpisy, hlavne vyhlášky o dokumentácií
stavieb, o ochrane životného prostredia, predpisov CO, typových podkladov,
schválených typizačných smerníc a zborníky technických riešení stavieb a ich častí
[61].
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•

STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel - platí pre
projektovanie nových a úpravu dispozičného riešenia súčasných odstavných a
parkovacích plôch cestných vozidiel (neplatí pre plochy určené pre odstavovanie a
parkovanie pozemnej techniky ozbrojených zložiek) [62].

Technické predpisy
Navrhovanie, realizácia, prevádzka, správa, údržba a rozvoj pozemných komunikácií
(diaľnic, ciest, miestnych ciest, účelových ciest) sa okrem dotknutých noriem zo sústavy
STN riadi aj ďalšími predpismi Ministerstva dopravy a výstavby [63]. Vo všeobecnosti sa
pod pojmom technické predpisy rezortu rozumejú:
•

technické podmienky (TP),

•

technicko-kvalitatívne podmienky (TKP),

•

katalógové listy (KL),

•

vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (VL).

Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov
v obciach a mestách (upokojovanie dopravy)
Technické podmienky (TP) „Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na
úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (upokojovanie dopravy)“ určujú zásady
navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a
mestách, pričom nadväzujú na zásady uvádzané v STN 73 6101, STN 73 6102
a STN 73 6110 [64]. Za cestné prieťahy sa považujú „špecifické úseky častí cestnej siete
vedené sídelným útvarom alebo územím určeným na zastavanie, pričom potreba
upokojovania dopravy je vyvolaná negatívnymi účinkami cestných vozidiel a to ako
z hľadiska bezpečnosti premávky, tak aj z hľadiska kvality života obyvateľov dotknutých
území, čo si vyžaduje špecifický prístup pri riešení priestorového usporiadania cestných
komunikácií (CK) a jej bezprostredného okolia.“
Účelom týchto TP je „poskytnúť prehľad, stanoviť vhodnosť, zásady a kritériá
použitia prvkov upokojenia dopravy na prieťahoch ciest I., II. a III. triedy (s nadväznosťou
na MK funkčnej triedy B1, B2 a B3) pre vytváranie nového, resp. úpravu alebo rekonštrukciu
existujúceho dopravného priestoru s cieľom zvýšenia bezpečnosti dopravy s ohľadom na
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všetkých jej účastníkov, ako aj zvýšenia kvality života obyvateľov v zastavaných oblastiach,
cez ktoré tranzitná doprava daným prieťahom prechádza.“
TP sú určené projektantom, investorom pozemných komunikácií, ako aj
pracovníkom štátnej správy a samosprávy. TP neposkytujú a ani nemôžu poskytnúť jeden
všeobecne platiaci návrh úpravy dopravného priestoru cestných prieťahov, predovšetkým
vzhľadom na veľký počet faktorov (priestorových, architektonických, urbanistických,
dopravných, stavebno-technických, environmentálnych, hygienických a i.), ktoré môžu
rôznou mierou vplývať na výber optimálneho riešenia upokojenia dopravy v danom území.
Konkrétne riešenia je nevyhnutné vybrať a navrhnúť na základe dopravno-inžinierskych
analýz a prognóz, environmentálnych posúdení (hluková štúdia, emisná štúdia) projekčných
zásad a skúseností, s ohľadom na optimálny pomer dopravno-organizačných,
stavebnotechnických a ekonomických možností a to všetko v nadväznosti na konkrétne
individuálne podmienky a požiadavky daného územia a jeho obyvateľov.
Technické podmienky Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
Technické podmienky TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry [65] určujú
zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území Slovenska republiky a
priamo nadväzujú na STN 73 6101 a STN 73 6110. Riešia problematiku navrhovania
cyklistickej komunikácie a zariadení určených pre cyklistov tak, aby boli bezpečné. Tieto
technické podmienky sú určené investorom projektantom, dopravným inžinierom,
zhotoviteľom, vlastníkom, správcom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, a
občianskym združeniam zaoberajúcim sa cyklistickou dopravou.
2.3.3 Česká republika
Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike je kľúčovým Zákon č. 13/1997 o
pozemných komunikáciách [66]. „Na používanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií
iným než obvyklým spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len "zvláštne
užívanie"), je potrebné povolenie príslušného cestného správneho úradu vydaného s
predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutej pozemnej komunikácie, a ak môže osobitné
užívanie ovplyvniť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, aj s predchádzajúcim
súhlasom Ministerstva vnútra, ak ide o diaľnicu, v ostatných prípadoch so súhlasom Polície
Českej republiky. Súhlas vlastníka s osobitným užívaním sa nevyžaduje v prípade, že sa
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jedná o verejnoprospešnú stavbu; na návrh na osobitné užívanie môže vlastník uplatniť
námietky, o ktorých rozhodne cestný správny úrad. Zvláštnym užívaním diaľnice, cesty a
miestnej komunikácie je o. i. zriaďovanie vyhradeného parkovania [66].“ Zákon
o pozemných komunikáciách ČR rieši aj miesta, kde vodič nesmie zastaviť a stáť.
Podrobnosti sú uvedené v Prílohe 12.
Podobne ako na Slovensku, aj v Česká republika zaznamenáva nárast počtu
individuálnej automobilovej dopravy a nedostatok parkovacích miest. „Na to reagujú
dopravné generely a územné plány konštatovaním, že parkovacie kapacity sú nedostatočné,
následne návrhom nových parkovacích plôch, príp. zmenou koeficientu parkovania, ktorá sa
premieta do požiadavky na novú výstavbu. To so sebou mimochodom prináša aj nepríjemné
situácie, kedy je napr. stavebník rodinného domu povinný zaistiť parkovaciu plochu pre dva
automobily na vlastnom pozemku avšak paradoxne aj v prípade, keď stavebník auto nemá
a nechce [67].“
Na konci 80. rokov bolo v hlavnom meste ČR Prahe vyše 80 % ciest vykonaných
MHD a zvyšok prostredníctvom individuálnej automobilovej a pešej dopravy. Dnes má
Praha podiel MHD 35%, pešia doprava tvorí 31% a ďalších 32% ciest je riešených osobnými
automobilmi. Od roku 2008 počet prepravených cestujúcich v pražskej MHD klesá. Rovnaká
situácia je vo väčšine českých miest s tým rozdielom, že význam MHD v nich nie je taký
zásadný ako v Prahe. Dôsledkom toho vzniká nedostatok parkovacích miest. „Problémom
je tzv. pasívna dopravná politika, ktorá konštatuje, koľko parkovacích miest chýba,
extrapoluje zvyšujúci sa dopyt po doprave a snaží sa dobehnúť deficit bez toho, aby aktívne
riešila príčinu zvýšeného dopytu po doprave [67].“
Základným predpisom, ktorý stanovuje počet parkovacích miest pri nových
budovách, je ČSN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: „Parkovacie a odstavné
státia pre osobné automobily sa zriaďujú pri všetkých potenciálnych zdrojoch a cieľoch
dopravy, t.j. pri obytných stavbách, výrobných a administratívnych zariadeniach, školách a
zariadeniach občianskej vybavenosti tak, aby etapovo i výhľadovo bola ich potreba
uspokojená [68].“ V kapitole Odstavné a parkovacie plochy je presný výpočet určujúci počet
parkovacích miest. Napríklad určuje, že pre nové nájomné domy musí byť vybudovanie
parkovacie státie na 1-2 bytové jednotky, pri veľkých bytoch nad 100 m2 dokonca
2 parkovacie státia na bytovú jednotku. Norma obsahuje presný výpočet pre rôzne kategórie
objektov, ako sú napríklad obytné budovy, školy, kultúrne zariadenia, nemocnice a ďalšie
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zdravotnícke zariadenia, administratívne a obchodné budovy, ubytovacie zariadenia,
stravovacie zariadenia, športoviská a výrobné závody. Mestá majú často odlišné požiadavky
na parkovacie kapacity. Špeciálne pre oblasť hlavného mesta Prahy preto od roku 2014 platia
Pražské stavebné predpisy [69]. V § 32 a §33 určujú nielen kapacity, ale aj formu a charakter
parkovacích zariadení, a to oddelene pre rôzne zóny mestskej zástavby.
Česká norma ČSN 73 6110 podrobne popisuje stanovenie počtu parkovacích aj
odstavných miest so snahou o maximálne prispôsobenie sa veľkosti mesta, polohy riešeného
územia, dopravnej obslužnosti a stupňu automobilizácie. Úmerne so zvyšujúcim sa stupňom
automobilizácie zvyšuje počet požadovaných státí, čo však spätne prispieva k zvýšeniu
stupňa automobilizácie a indukovať ďalšiu potrebu parkovacích plôch [70].
2.3.4 Predpisy a opatrenia vo vybraných mestách Európskej únie
Viedeň
V marci 2022 vstúpila do platnosti takmer v celej metropolitnej oblasti Viedeň
jednotná zóna krátkodobého parkovania. Platí od pondelka do piatku od 9:00 do 22:00.
Maximálna dĺžka parkovania sú dve hodiny. Jednostopové vozidlá, ako sú mopedy
a motocykle, sú vyňaté z nariadenia o zónach krátkodobého parkovania. Parkovanie pre
rezidentov je možné len s parkovacím lístkom alebo preukazom. Vedenie mesta Viedeň sa
takto snaží motivovať cestujúcich nechať auto doma a využiť verejnú dopravu. V zónach
krátkodobého parkovania je potrebné mať parkovací lístok už od prvej minúty parkovania,
a to aj na krátku dobu, napríklad na vyloženie batožiny. K dispozícii sú bezplatné 15minútové parkovacie lístky, ktoré sa dajú zakúpiť v hoteloch, trafikách, v turistických
informačných kanceláriách alebo cez mobilnú aplikáciu. Bezplatné 15-minútové parkovacie
lístky nie je možné kombinovať s inými parkovacími lístkami. Niektoré okresy majú
špeciálne vyhradené parkovacie miesta pre miestnych obyvateľov, ktoré nie je možné použiť
s platným parkovacím lístkom a uplatňujú sa sankcie. Zákaz státia platí aj cez víkendy
a sviatky. Mesto Viedeň tiež prevádzkuje nízko nákladové parkovanie, ktoré je k dispozícii
na okraji mesta vo viedenských zariadeniach Park & Ride od 3,60 EUR na deň. Všetky
zariadenia Park & Ride sú priamo napojené na linku metra, vďaka čomu sa cestujúci ľahko
a pohodlne dostanú do centra mesta. V centre mesta a jeho okolí je k dispozícii za vyššie
poplatky hustá sieť garáží [71].
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Paríž
Podľa vedenia mesta Paríž sa musí metropola prispôsobiť zrýchleniu klimatických
zmien a plánuje znížiť počet parkovacích miest na polovicu. Úrady vo francúzskom hlavnom
meste ohlásili v roku 2020, že chcú odstrániť približne 70 000 povrchových parkovacích
miest, aby uvoľnili priestor najmä na úzkych a obytných uliciach pre ekologickejšie
možnosti dopravy a voľnočasové aktivity. Zostávajúce priestory budú k dispozícii
obyvateľom a firmám. Miesta pre invalidov zostanú. Plány na uvoľnené parkovacie miesta
zahŕňajú viac stromov, detské ihriská a miesta na uzamknutie bicyklov. Dôvodom na takúto
zmenu je fakt, že autá zaberajú 50 % priestoru, hoci predstavujú iba 13 % ciest ľudí [72].
Praha
Regulácia parkovania je riešená prostredníctvom zavedenia zón plateného
parkovania tak, aby obyvatelia exponovaných lokalít mali možnosť zaparkovať svoje
vozidlo v dostupnej vzdialenosti od svojho bydliska, prípadne nehnuteľnosti či prevádzky.
„Cieľom je tiež motivovať návštevníkov, aby sa v lokalite zdržiavali so svojim vozidlom po
nevyhnutnú dobu a uvoľnili tým parkovacie miesto ďalším vodičom [73].“ V Prahe platia
tri základné režimy parkovania:
•

rezidentský (modrá zóna) - určený pre rezidentov, abonentov a vlastníkov
nehnuteľností v danej oblasti,

•

zmiešaný (fialová zóna) – určený na parkovanie rezidentov, abonentov, vlastníkov
nehnuteľností i návštevníkov,

•

návštevnícky (oranžová zóna) – určený pre krátkodobé parkovanie všetkých
motoristov.
Zriaďovateľom Zón plateného parkovania je podľa zákona o pozemných

komunikáciách č. 13/1997 Zb. hlavné mesto Praha. Ďalšou pomerne zásadnou zmenou je
zníženie počtu zvislého dopravného značenia. Vo vnútri zón upravuje magistráty Prahy
prednosť na križovatkách nie dopravným značením, ale uplatnením prednosti sprava. Praha
tiež zavádza moderné technológie pre výber parkovného prostredníctvom parkovacieho
automatu alebo webovej aplikácie virtuálnej parkovacej hodiny. Identifikácia parkujúceho
je na základe registračnej značky vozidla. Kontrola oprávnení na parkovanie prebieha
automaticky pomocou monitorovacieho systému. V nových zónach plateného parkovania
tak zanikla povinnosť mať parkovacie oprávnenie (vrátane parkovacieho lístka) umiestnené
viditeľne za predným sklom vozidla [74].
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Sofia
Rovnako ako ostatné východoeurópske metropoly, hlavné mesto Bulharska trpí
nadmerným počtom motorových vozidiel. Na 1000 obyvateľov ich pripadá 680. V hlavnom
meste s 1,32 miliónmi obyvateľov je k dispozícii 21 348 platených parkovacích miest
rozdelených do modrých a zelených zón s mierne odlišnými cenami. Najpálčivejšie
problémy sú nízka miera využitia verejnej dopravy a nedostatok parkovacích miest. Zlé
podmienky majú aj chodci - na chodníkoch prekážajú nesprávne zaparkované vozidlá. V júli
2018 nadobudol účinnosť nový právny rámec, ktorý dal mestu Sofiu do rúk viac nástrojov
na organizáciu a riadenie parkovania. Hlavným cieľom bolo využitie finančných nástrojov,
ako je zvýšenie cien parkovného, zavedenie bezhotovostných možností platenia parkovného,
obmedzenie a regulácia prístupu do niektorých miest, obmedzeniu doby parkovania v centre
mesta, ako aj výstavba a prevádzkovanie záchytných parkovísk v blízkosti terminálov
verejnej dopravy. Dôležitý nástroj predstavujú aj informačné parkovacie systémy fungujúce
prostredníctvom aplikácií a zobrazovania v reálnom čase v celom meste. Prvá reakcia
verejnosti v Bulharsku však bola negatívna, a to najmä na sociálnych médiách [75].
Bukurešť
Hlavné mesto Rumunska malo donedávna veľký problém s parkovaním, ktoré
sprevádzal chaos, absentujúci systém a nedodržiavanie pravidiel. Mesto preto prezentovalo
zámer spustiť parkovaciu politiku, ktorá zavedie poriadok, organizáciu a zvýši bezpečnosť.
Parkovacia politika je orientovaná najmä na obyvateľov. Kancelária primátora upravila
tarify a pravidlá parkovania niekoľkými rozhodnutiami obecného zastupiteľstva
v Bukurešti. V prvej fáze sa vyznačili riadne parkovacie miesta modrou farbou a pribudli
informačné tabule [76].
Budapešť
Hlavné mesto Maďarska je rozdelené na niekoľko parkovacích zón. Za parkovanie
sa účtujú rôzne hodinové poplatky v závislosti od zóny, v ktorej sa dá zaparkovať auto [77].
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2.4

Analýza statickej dopravy na Slovensku
V januári 2021 sme realizovali celoslovenský prieskum statickej dopravy. Oslovili

sme celkovo 58 najväčších miest a 17 mestských častí Bratislavy formou Zákona
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Z oslovených samospráv 35 miest
a 9 mestských častí Bratislavy malo zavedenú parkovaciu politiku alebo nejakú formu
regulovaného parkovania, prípadne prijaté všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel. Podrobnosti sú uvedené v kapitole 5.1 Parkovanie
v mestách na Slovensku a v Prílohe 10.1. Zároveň sme vykonali analýzu riešenia statickej
dopravy v ôsmich krajských mestách Slovenska. Všetky majú prijatú stratégiu riešenia
statickej dopravy formou územného generelu dopravy (UGD) alebo plánu udržateľnej
mobility (PUM).
Bratislava
Prieskum statickej dopravy prebiehal v piatich okresoch Bratislavy v štyroch
obdobiach (máj, jún, september, október 2014) a v koordinácii s dlhodobým prieskumom
automatickými sčítačmi dopravy v danom okrese a smerovým prieskumom okresu, ktorý
prebiehal ihneď po skončení nočného prieskumu statickej dopravy. Výsledkom prieskumu
boli ručne vyplnené formuláre podľa vopred naplánovaných obvodov. Na základe toho
hlavné mestu vypracovalo analýzu, ktorej súčasťou bol prehľad o typoch státí na
jednotlivých uliciach v okrskoch Bratislavy. Na základe týchto údajov sa stanovilo percento
obsadenosti plôch určených na odstavovanie a parkovanie vozidiel. Údaje sa ďalej použili
pri analýze smerového prieskumu a zostavovaní matíc prepravných vzťahov vrátane
dopravného modelu podľa zadaných scenárov. Výstupom analýzy záznamu EČV je
obsadenosť parkovacích a odstavných plôch [13].
Podľa prieskumu statickej dopravy z roku 2014 parkovalo v Bratislave 97 899
vozidiel, z toho 19 % vozidiel bolo z iných okresov ako z Bratislavy. Nelegálne parkujúcich
vozidiel bolo 10 %. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 2.5.
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Tab. 2.5: Zaznamenané unikátne EČV v Bratislave
Okres

Celkom
zaznamenaných
unikátnych EČV

Unikátnych EČV z
Bratislavy

Unikátnych EČV z
ostatných častí
Slovenska

Počet nelegálne
parkujúcich
vozidiel

abs.

podiel

abs.

podiel

abs.

podiel

abs.

podiel

I. a III.

23 813

100 %

18 578

78 %

5 235

22 %

2 450

10 %

II.

27 710

100 %

21 644

78 %

6 066

22 %

3 143

11 %

IV.

19 649

100 %

16 065

82 %

3 584

18 %

1 738

9%

V.

28 633

100 %

24 298

85 %

4 335

15 %

2 357

8%

Spolu

97 899

100 %

78 980

81 %

18 919

19 %

9 689

10 %

Zdroj: Územný generel dopravy Bratislavy [13]

Berúc do úvahy, že počet evidovaných vozidiel v Bratislave v roku 2014 bol celkovo
253 700 [12] a faktu, že na základe celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 [78] do
Bratislavy prišlo denne takmer 273 tisíc vozidiel, môžeme konštatovať, že prieskum statickej
dopravy z roku 2014 nemôže zodpovedať realite. Podľa uvedeného prieskumu bolo
zmapovaných len necelých 40 % vozidiel z celkového počtu evidovaných vozidiel na území
Bratislavy. Rovnako počet zmapovaných EČV mimo okresu Bratislava nemôže zodpovedať
realite. Prieskum statickej dopravy uvádza 18 919 vozidiel mimo okresu Bratislava, avšak
celoštátne sčítanie dopravy uvádza približne štvrť milióna vozidiel prichádzajúcich do
hlavného mesta denne. Aj keď vezmeme do úvahy, že časť dynamickej dopravy tvorí
tranzitná doprava, je to viac ako 10-násobný rozdiel.
Trnava
Prieskum statickej dopravy v krajskom meste Trnava v rámci dokumentu s názvom
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia z roku 2021
[79]. Prieskum má dve základné časti. V prvej išlo o zisťovanie počtu parkujúcich vozidiel
na celej ploche. Druhá časť prieskumu spočívala v zápise EČ vozidiel a výsledkom sú
podrobné analytické výstupy zahrňujúce vývoj obsadenosti po hodinách, obrátkovosť, dobu
parkovania, rozdelenie parkujúcich vozidiel na rezidentov a ostatných. Na základe výstupov
z analytickej časti dopravnej stratégie mesta, plánovaných projektov prognózy dopravy a
koncepcie parkovacej politiky mesta Trnava vzišli dve hlavné odporúčania: Navrhnúť
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stratégiu statickej dopravy MFO Trnava s prihliadnutím na udržateľnosť systému a celkový
cieľ, ktorým je dosiahnutie udržateľnej mobility a eliminovať dopravu, ktorá nie je nutná,
z centrálnej časti mesta a mimo rezidentného územia.
Plán udržateľnej mobility konštatuje: „Politika parkovania je v priestore mesta
regulačným prvkom, ktorý dokáže ovplyvniť intenzitu individuálnej automobilovej dopravy.
Odstupňovanie ceny za krátkodobé a dlhodobé parkovanie vozidiel podľa funkcie zóny
môže zásadným spôsobom ovplyvniť deľbu prepravnej práce. Systémy P+R budú
zmysluplné, resp. využívané iba za predpokladu, že vodič nebude mať inú voľbu alebo táto
voľba bude pre neho výhodnejšia (dostupnosť iných parkovacích miest zadarmo alebo s
lacným tarifom nezakladá dôvod na využitie systému P+R). Cenová regulácia voľných
parkovacích miest v centre pre dlhodobé celodenné parkovanie a zabezpečenie potrebného
počtu odstavných miest pre rezidentov sú ďalšími ovplyvňujúcimi faktormi. Systémy P+G
sa navrhujú v širšom centre mesta na okraji zóny plateného parkovacieho miesta a podporujú
pohyb po centre mesta pešo [79]“
Trenčín
Plán udržateľnej mobility mesta Trenčín [80] považuje parkovaciu politiku
v mestách je jednou zo zásadných oblastí, ktorá môže podporiť udržateľnú mobilitu v meste.
Principiálne, manažment parkovania predchádza zvyšovaniu ponuky. Najmä v centre mesta
a v centrách miestnych častí je parkovanie v uličnom priestore do veľkej miery
predimenzované vzhľadom na primárne určenie verejného priestoru – a existujúcemu fondu
lokálne záchytných parkovacích plôch. Návrh parkovacej politiky zahŕňa praktické oblasti a
ciele riešenia:
•

využitie príjmov z parkovania,

•

rozšírenie parkovacej politiky (platených zón),

•

premiestnenie parkovacích miest s cieľom zníženia automobilovej dopravy v meste
(zdrojové/cieľové, ale aj vnútorné),

•

premiestnenie parkovacích miest s cieľom zmeny využitia cenných verejných
priestorov a zníženie environmentálnej záťaže,

•

čo najefektívnejšie využitie parkovacích miest (cez deň/cez noc/s ohľadom na pešiu
dostupnosť),
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•

premiestnenie parkovacích miest pre realizáciu úprav uličných profilov (napr.
opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov – znižovanie tzv. dooringu8),

•

rozlíšenie

parkovacích

práv

a

poplatkov

podľa

doby

parkovania

a

užívateľa/užívateľky (vzťah k priestoru, zdravotné obmedzenia, počet vozidiel a
pod.),
•

spolupráca s investormi a zamestnávateľmi na definovaní vhodného počtu
parkovacích miest,

•

skrátenie dojazdovej vzdialenosti ku parkovaciemu miestu a rýchlejšie hľadanie
parkovacieho miesta,

•

zníženie miery nelegálneho parkovania, ohrozujúceho chodcov a spolupráce pre
znižovanie problematického parkovania nákladných vozidiel,

•

zaistenie blízkeho parkovania pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu,

•

realizácia parkovísk P+R s cieľom nezvyšovať celkový počet vozokilometrov IAD,
zvýšiť obsadenosť vozidiel, znížiť intenzitu IAD v intraviláne mesta a zároveň
nezvyšovať záber krajiny parkovaním.

Nitra
Statickú dopravu rieši Plán udržateľnej mobility mesta Nitra z roku 2020 [81].
V oblastiach s hromadným bývaním na sídlisku v Nitre je problémom nedostatok
parkovacích miest na odstavenie a parkovanie vozidiel najmä v nočných hodinách.
V oblastiach s cieľmi ciest je nedostatok parkovacích miest na parkovanie vozidla
v pracovnej dobe či pri ceste za službami. Plán udržateľnej mobility mesta Nitra navrhuje:
•

v sídliskových celkoch výstavbu garážových domov, ktoré by mali uľaviť previsu
dopytu po parkovaní nad možnosťami pouličného priestoru,

•

v centrálnej časti mesta zaviesť obmedzenie parkovania systémom plateného
parkovania; tento systém by mal byť doplnený o platené parkovacie miesta pre
krátkodobé parkovanie vozidiel návštevníkov; státie v pouličnom priestore budú
podľa možností doplnené o parkovacie domy, ktoré sú a budú rozmiestnené v
dochádzkové vzdialenosti od centra mesta.

8

Dooring je druh cestnej dopravnej nehody, kedy je človek idúci na bicykli zrazený otvárajúcimi sa dverami
automobilu, ktoré boli otvorené rýchlo a nečakane pasažierom, ktorý starostlivo neskontroloval premávku.
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Spomínané opatrenia majú za cieľ zvýšiť kvalitu životného prostredia v meste a tiež
zvýšiť atraktivitu centra mesta pre bývanie, pretože v súčasnom stave dochádza k odlivu
trvalo žijúcich obyvateľov v tejto oblasti. Nastavením cenovej politiky parkovania v centre
mesta je tiež sledovaný cieľ obmedzenia každodenných jázd z okrajových častí mesta do
centra za prácou. Ako preukázal prieskum, podiel týchto krátkych ciest je počas pracovných
dní pomerne významný, čo je zdrojom každodenných kongescií9. Týmto reštriktívnym
opatrením chce mesto Nitra dosiahnuť vyššie využitie mestskej hromadnej dopravy a
prípadne využitie nemotorovej dopravy.
Banská Bystrica
Územný generel dopravy mesta pochádza z roku 2010 [82]. Dokument konštatuje,
že výpočet nárokov na statickú dopravu v zmysle normy STN 73 6110 nie je možné
(vzhľadom na disponibilné vstupné údaje) vypočítať pre jednotlivé urbanistické obvody. Pre
orientačný výpočet týchto hodnôt uvažuje návrh ÚGD so stupňom automobilizácie 1: 2,5.
Riešenie statickej dopravy vychádza z rozvoja funkčného využitia územia pre jednotlivé
mestské časti pre počet obyvateľov 81 450 a rezervu do 100 000 obyvateľov pri počte
pracovných príležitostí 50 785.
Väčšia časť súčasnej zástavby bytových domov bola realizovaná v dobe, keď sa
uvažovalo s výrazne nižším stupňom automobilizácie, než je v súčasnosti. Dôsledkom toho
je na jednej strane nedostatok plôch pre statickú dopravu ako v súčasnosti, tak aj vo
návrhovom období a na strane druhej existencia neefektívna využitého priestoru v podobe
jednopodlažných „kolónií“ individuálnych garáží. Vzhľadom na vlastnícke vzťahy nie je
reálne do r. 2025 uvažovať s prestavbou týchto „kolónií“ na hromadné viacpodlažné garáže.
Na vyriešenie tohto problému uvažuje návrh ÚGD okrem navrhovaných plôch sústredeného
odstavovania a parkovania vozidiel (hromadné parkovacie garáže) s ponechaním určitého
podielu jestvujúcich povrchových parkovísk (najmä menších tvoriacich súčasť priestorov
pred bytovými domami), pri využití organizovaného pozdĺžneho parkovania v uličnom
priestore obslužných komunikácií.
Návrh ÚGD uvažuje s 50 % zastupiteľnosťou parkovacích miest pre bývanie,
občiansku vybavenosť a výrobu v územiach so zmiešanými funkciami pre odstavovanie
súkromných osobných automobilov.

9

nepriechodnosť, resp. zapchatie jazdnej dráhy v cestnej doprave
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V súlade s navrhovanými regulatívmi funkčného využitia územia uvažuje návrh
ÚGD:
•

s odstavnými miestami obyvateľov individuálnej bytovej výstavby v rámci
súkromných pozemkov,

•

pre bývanie v bytových domoch s parkovaním primárne na pozemkoch bytových
domov (s preferovaním garáží ako súčasti objektov), sekundárne na vyhradených
odstavných plochách.

Pre novo riešené lokality občianskej vybavenosti je navrhnuté parkovanie nasledovne:
•

pre centrálne mestské bloky parkovanie vozidiel užívateľov občianskeho vybavenia
a obyvateľov na pozemkoch prevádzkovateľov služieb, v priestoroch polyfunkčných
domov alebo na vyhradených odstavných plochách,

•

pre plochy občianskeho vybavenia s parkovaním a odstavovaním vozidiel užívateľov
na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení.

Žilina
Územný generel mesta Žilina z roku 2016 [83] uvádza, že celkovo bolo zistených
v meste a jeho mestských častiach 13 303 odstavných miest, 4769 garáží (vrátane
hromadných garáží), 3748 parkovacích miest a 5694 miest pre parkovanie na veľkoplošných
parkoviskách. Spolu je to 22 508 miest pre vozidlá (ak nepočítame garážové miesta), alebo
27 277 miest vrátane garážových miest, pokiaľ by sa všetky využívali skutočne na
parkovanie vozidiel.
Okrem zisťovania počtu parkovacích a odstavných miest boli v rámci prieskumov
vyhodnocované údaje o využívaní parkovacích plôch v dvoch obchodných centrách, resp.
o dobe ich využívania, nakoľko tieto obchodné centra sú v centrálnej mestskej zóne. Obe
obchodné centrá majú systém zaznamenávania času zdržania sa vozidiel. Pre porovnanie
situácie, v centrálnej mestskej zóne pred spoplatnením parkovania v podzemných garážach
obchodných centier boli využité aj dáta o parkovaní v obchodných centrách z roku 2013.
Jedným z riešení nedostatku parkovacích miest v centru Žiliny do roku 2014 boli podzemné
hromadné garáže, ktoré sú súčasťou obchodných centier. Parkovacie domy Aupark a Mirage
poskytovali bezplatné parkovanie v centre mesta, čo bolo spolu s nízkou atraktivitou MHD
príčinou vysokého podielu individuálnej dopravy na deľbe prepravnej práce.
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Analýza parkovania v obchodných centrách ukázala, že aj po spoplatnení je
parkovanie stále naplno využívané. Počas týždňa pred spoplatnením boli parkoviská
v obchodných centrách využívané v závislosti od pracovného dňa od 74 do 90 %. Po
spoplatnení počas týždňa neklesla obsaditeľnosť parkoviska v obchodných centrách pod
60 %. Obrátkovosť na 1 parkovacie miesto v Auparku za deň bola 6,3. V priebehu dňa bola
obsadenosť od 10:00 h do 15:00 h viac ako 100%, t. j. vozidlá boli zaparkované aj
v priestoroch, ktoré nie sú určené na parkovanie. Do 19:00 h bola obsadenosť parkovacích
miest stále okolo 50% v týždni aj v sobotu. Obsadenosť pod 50% klesla až po 19,00 hod.
Pre parkovací dom v obchodnom centre Mirage vyšla priemerná obrátkovosť na
1 parkovacie miest za deň na 4,1.
Na základe prepočtov podľa STN 73 6110/Z2:2015 možno konštatovať, že v meste
chýba v súčasnosti celkovo 17 508 odstavných miest. Územný generel mesta konštatuje, že
„tento problém je ťažko riešiteľný, nakoľko vznikol dlhodobým poddimenzovávaním
statickej dopravy. Stupeň automobilizmu rástol veľmi významne a technické riešenie
v projektovej dokumentáciu bytovej výstavby a infraštruktúry ho nerešpektovali.“
Prešov
Mesto Prešov konštatuje, že je problematické parkovať v centru mesta a odstavovať
vozidlá na sídliskách [84]. Navrhuje:
•

zaviesť parkovaciu politiku regulujúcu a spoplatňujúcu parkovanie v centre a v jeho
okolí a v sídliskách vychádzajúcu z rozpracovaného VZN,

•

pri zavádzaní parkovacej politiky na sídlisku Sekčov vybudovať nové parkovacie
miesta,

•

vybudovať dva parkovacie objekty:
o P+G na Björnsonovej ulici,
o P+R pri železničnej stanici.

Košice
Mesto Košice v roku 2013 prijalo Koncepciu riešenie statickej dopravy [85]. Tento
dokument si kladie za cieľ zaviesť účinnú reguláciu statickej dopravy zriadením zóny
regulovaného parkovania podľa moderných európskych trendov je najmä:
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•

zlepšovanie životného prostredia humanizáciou uličných priestorov a podmienok pre
nemotoristických účastníkov cestného premávky,

•

skvalitňovanie dopravnej obslužnosti pri znížení nežiaduceho vysokého bodového
objemu statickej dopravy rovnomerným rozptýlením na celom riešenom území,

•

ochrana obyvateľov obytných celkov dotknutých dopravnou záťažou z vonkajšej
strany, uprednostňovanie nárokov dopravnej obsluhy,

•

v efektívne zregulovanom systéme statickej dopravy návštevník nemusí hľadať
voľné parkovacie kapacity, kdekoľvek v rámci riešeného územia (zároveň dôjde k
zníženiu objemu dynamickej dopravy a tým aj celkovému zníženiu emisií),

•

ochrana

mestského

majetku

transparentným

a

celoplošným

zabránením

odstavovania automobilov na plochách, ktoré nie sú stavebne prispôsobené na záťaž
motorových vozidiel (pešie zóny, chodníky, zeleň),
•

koncepčný rozvoj celoplošného systému parkovania, definovanie racionálnej a
investične prijateľnej miery výstavby nových parkovacích príležitostí.

Tieto ciele sú dosiahnuteľné nasledovnou stratégiou:
•

Jednotná organizácia statickej dopravy so zrozumiteľnými parkovacími pravidlami
pre všetky používateľské skupiny musia byť platné na celom zaťažovanom území,
respektíve území mesta.

•

Rezidentské lokality s čistou funkciou bývania v riešenom území sú vyhradené pre
rezidentov s jasným zvýhodnením obyvateľov a to spôsobom transparentným pre
kontrolný mechanizmus (rezidentské pásmo zóny). Rezident je podľa štandardu pri
riešení statickej dopravy:
§

Obyvateľ s pobytom v danej rezidentskej lokalite užívajúci vozidlo na
súkromné účely.

•

§

Podnikateľ disponujúci sídlom/prevádzkarňou v danej rezidentskej lokalite.

§

O miere striktnosti v chápaní pojmu rezident rozhoduje miestna samospráva.

Verejné parkovacie plochy s cieľovou dopravou aj iných funkcií (komerčná
funkcionalita – obchod, administratíva) ako bývanie v preťažovaných lokalitách,
majú regulovanú obslužnosť aj krátkodobým spoplatnením (zmiešané pásma zóny).
V oblastiach s vysokým dopytom po parkovaní počas pracovného dňa, cena

krátkodobého parkovného zohľadňuje skutočnú dopyt tak, aby bolo umožnené viacnásobné
užívanie každého parkovacieho miesta krátkodobo parkujúcimi návštevníkmi (priemerná
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doba státia do dvoch hodín) a minimalizovaný čas na hľadanie voľného parkovacieho
miesta, a to konkrétne takto:
•

Ceny parkovacích kariet musia korešpondovať s cenami krátkodobého parkovania.
Zvýhodnení sú obyvatelia s trvalým pobytom, najvýraznejšie pre prvé vozidlo
na súkromné účely.

•

Celkové obmedzenie počtu vyhradených miest. Vyhradené parkovacie miesta
znižujú celkovú disponibilnú kapacitu lokality a možnosť obslúženia viacerých
užívateľov zmiešaného pásma zóny. Preto táto forma musí svojou cenou zohľadniť
túto skutočnosť vo vzťahu k cenám krátkodobého parkovného. V rezidentských
pásmach táto forma parkovania má byť úplne vylúčená.

•

Novovybudované objekty rezidentského parkovania sú spoplatnené prijateľnou
tarifou dlhodobého parkovného pre obyvateľov zóny.

•

Využívanie moderných technologických prostriedkov v systéme prevádzky
a riadenia parkovania, pri výbere parkovného, ako aj pre bezpečnosť a dohľad nad
parkovacími plochami.

•

Kontrola dodržiavania pravidiel cestného premávky musí byť transparentná
a spravodlivá.

•

Vozidlá s nízkymi emisiami (elektromobily, hybrid) sú zvýhodnené v systéme
organizácie statickej dopravy.

2.5

Prípadové štúdie riešenia verejného priestoru a statickej dopravy
V tejto časti predstavíme príklady riešenia verejných priestorov z hľadiska

dynamickej aj statickej dopravy, ktoré sa vykonali v európskych, ale aj mimoeurópskych
mestách.
Bratislava
Dlhé roky v hlavnom meste SR Bratislava chýbal systematický prístup k verejnému
priestoru. Autá neregulovane obsadili verený priestor. Dôvodom bola nielen legislatíva,
ktorá umožňovala celoplošné parkovanie na chodníkoch, ale aj absencia parkovacej politiky
a manuálu verejných priestorov.
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Obr. 2.32: Mlynské Nivy (predtým, teraz)

Obr. 2.33: Blumentálska ulica v Starom Meste (predtým, teraz)

Nové projekty rekonštrukcie v uliciach Bratislavy sa od roku 2021 opierajú
o existenciu Manuálu verejných priestranstiev. Ide o dokument, ktorý reaguje na dlhodobo
zanedbávanú tému. „Cieľom dokumentu nie je stanoviť legislatívne rámce, ale umožniť
zlepšenie súčasného stavu. Tvorba dokumentu je dlhodobým a kontinuálnym procesom,
ktorý reaguje na meniace sa potreby, zapracovávanie spätných väzieb a zosúladenie s
novými dokumentmi mesta [86].“ Manuál má pomôcť pri hľadaní námetov na tvorbu
a obnovu verejných priestorov. Má byť tiež nástrojom pri budovaní identity mesta, a to
oživovaním tradícií, historických stôp a odkazov vo verejnom priestore. Pri tvorbe verejných
priestorov kladie dôraz na originálne a inteligentné riešenia, ktoré prispievajú k charakteru
mesta prostredníctvom nových atraktívnych prvkov v ťažiskových a referenčných
lokalitách. Manuál je súborom opatrení, ktoré podporujú rozvoj zdravého a klimaticky
odolného mesta. Všetky tieto opatrenia zohľadňujú kultúrno-historický, spoločenský,
hospodársky a prírodno-krajinársky kontext mesta. Manuál má za cieľ štandardizovať a tým
zjednodušiť niektoré postupy pri tvorbe alebo rekonštrukcii verejného priestoru:
•

poskytovať metodický návod vzorových riešení,

•

uľahčiť prácu projektantom pri navrhovaní, alebo samosprávam pri schvaľovaní,

•

šetriť čas a peniaze.
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Obr. 2.34: Malý Trh, ulica Mlynské Nivy (predtým, teraz)

Ľubľana
Vedenie mesta v roku 2007 predstavilo Víziu pre Ľubľanu 2025 [87], ktorá je
zameraná na kvalitu života, bezpečnosť a toleranciu, ochranu životného prostredia a je
prepojené s jeho krajinou. Vo vízii sa koncept trvalo udržateľného rozvoja a urbanizmu úzko
prelína. V nadväznosti na túto víziu Rada mesta vypracovala a prijala niekoľko stratégií
a plánov trvalej udržateľnosti pre ochranu životného prostredia, udržateľnú energiu,
mobilitu, nulový odpad a ďalšie plány udržateľnosti. Toto všetko bolo zohľadnené v Pláne
trvalo udržateľnej mestskej mobility, ktorý prijala mestská rada v septembri 2012.
S rôznorodosťou a súdržnosťou opatrení v oblasti trvalo udržateľnej mobility, plánovania
miest a ochrany životného prostredia malo vedenie mesta v úmysle do roku 2020 znížiť
emisie CO2 o 30%; vyvážiť deľbu prepravnej práce tak, že tretina všetkých ciest sa uskutoční
verejnou dopravou, tretina pešo a bicyklom a iba tretina autom.
Kľúčovým opatrením bolo vytvorenie peších zón v centre mesta, rozšírenie zelených
plôch (ktoré pokrývajú tri štvrtiny Ľubľany) a oživenie degradovaných oblastí. Na obr.
vidieť, ako priestory v minulosti obsadené automobilmi, boli nahradené kvalitnejším
verejným priestorom - pešími zónami, chodníkmi, reštauráciami a podobne.

Obr. 2.35: Riešenie verejného priestoru v Ľubľane
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti)
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Obr. 2.36: Riešenie verejného priestoru v Ľubľane
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti)

Obr. 2.37: Riešenie verejného priestoru v Ľubľane
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti)

Viedeň
Transformácia viedenskej Mariahilferstrasse, jednej z najvýznamnejších nákupných
ulíc Rakúska, premenila ulicu automobilov na veľký verejný priestor pre ľudí. Ulica o dĺžke
1,6 km pozostáva z dvoch spoločných priestorov a jednej pešej zóny a stala sa živým,
zeleným a obývateľným verejným priestorom pre viedenských občanov a najmä obyvateľov
obidvoch priľahlých hustých vnútorných častí Neubau a Mariahilf. Napriek 60 tisíc chodcom
a 10 tisíc vozidlám, ktoré prechádzali v bežný deň po Mariahilferstrasse, boli chodci
v minulosti nútení používať často preplnené chodníky.
Transformácia prerozdelila priestor na ulici, aby poskytla chodcom prednosť
a umožnila im chodiť a voľne prejsť cez ulicu [88]. Na obrázkoch 2.38 a 2.39 možno vidieť
porovnanie ulice Mariahilferstrasse v minulosti a po premene verejného priestoru.
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Obr. 2.38: Riešenie verejného priestoru vo Viedni na Mariahilfestrasse
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti), Foto: Mesto Viedeň a archív autora

Obr. 2.39: Riešenie verejného priestoru vo Viedni na Mariahilfestrasse
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti) , Foto: Mesto Viedeň a archív autora

Toronto
Zrenovovaný bulvár Queens Quay pozdĺž centrálneho nábrežia Toronta bol
premenený zo širokej cesty na uličný priestor, ktorý zvýhodňuje pešiu chôdzu, jazdu na
bicykli a verejnú funkciu.

Obr. 2.40: Riešenie verejného priestoru v Toronte
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti), Foto: Mesto Toronto
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V rámci projektu sa realizoval nový viacúčelový chodník, bola rozšírená promenáda
pre chodcov, rýchlosť pre autá sa znížila z 50 km/h na 40 km/h, pribudli nové stromy.
Výsledkom je skoro 900-percentný nárast cyklistov v rokoch 2007 až 2015. Prieskumy
naznačujú, že až 79 % ľudí cíti, že nový dizajn zlepšil ich vnímanie celej ulice. Miestne
podniky tiež zaznamenali zvýšenú obchodnú aktivitu a návštevnosť chodcov [89]. Na obr.
2.40 je možné vidieť porovnanie verejného priestoru pred realizáciou a po realizácii.
Moskva
Priestory okolo staníc moskovského metra sa za posledné roky radikálne zmenili.
Nelegálna reklama, nepovolené miesta predaja a neregulované parkoviská, to všetko mizne.
Namiesto toho sa objavujú verejné priestory, kde si obyvatelia môžu vychutnať voľný čas v
pracovných dňoch aj cez víkendy [90]. Príklady riešení sú na obrázkoch 2.41 a 2.42.

Obr. 2.41: Riešenie verejného priestoru v Moskve v okolí metra.
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti)

Zásadnou zmenou prešlo aj Krymské nábrežie. Namiesto ciest (obr. 2.42)
a parkovacích miest mesto vybudovalo pešiu zónu [91].
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Obr. 2.42: Riešenie verejného priestoru v Moskve na Krymskom nábreží.

Budapešť
Pôvodne mimoúrovňová križovatka (na obrázku 2.43) v centre Budapešti bola
nahradená čiastočnou pešou zónou s priestorom pre reštaurácie a kaviarne [91].

Obr. 2.43: Riešenie verejného priestoru v Budapešti
(vľavo: predtým, vpravo: v súčasnosti)

New York
V lete 2009, po náraste počtu dopravných nehôd v oblasti Times Square, ministerstvo
dopravy uzavrelo Broadway pre vozidlá a vytvorilo dočasné priestory pre chodcov. Táto
zmena (obr. 2.44) bola takým úspechom, že sa mesto rozhodlo námestie prebudovať natrvalo
[92].
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Obr. 2.44: Riešenie verejného priestoru v New Yorku na Times square
(vľavo predtým, vpravo v súčasnosti)
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3. Ciele záverečnej práce
Cieľom dizertačnej práce bolo vytvoriť, porovnať a vyhodnotiť princípy parkovacej
stratégie, ktoré možno rozdeliť do týchto dopravno-inžinierskych činností:
1.) analyzovať vplyv automobilovej dopravy na kvalitu života v mestách,
2.) analyzovať parkovacie stratégie na Slovensku a v zahraničí,
3.) preskúmať legislatívne a nelegislatívne predpisy ako aj prípadové štúdie na Slovensku
aj v zahraničí,
4.) analyzovať statickú dopravu a implementáciu regulácie parkovania vo vybraných
mestách na Slovensku,
5.) prezentovať prípadové štúdie riešenia verejného priestoru a statickej dopravy,
6.) realizovať zber dát a výskum verejnej mienky v oblasti dynamickej a statickej dopravy,
7.) navrhnúť metodiku tvorby parkovacej politiky v mestách.
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4. Metodika práce a metódy skúmania
Teoretické východiská v kapitole Súčasný stav riešenej problematiky sme čerpali
z odbornej literatúry a z odborných článkov zverejnených v tlačenej podobe alebo
na internete. Základom spracovania teoretických východísk bola publikácia s názvom
Parking Management, Strategies, Evaluation and Planning, ktorej autorom je Todd Litman,
zakladateľ a výkonný riaditeľ nezávislej výskumnej organizácie Victoria Transport Policy
Institute. Podstatná časť zdrojov pochádzala od verejných inštitúcií ako je napríklad
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Hlavné mesto SR Bratislavy, Ministerstvo životného
prostredia, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská správa ciest, Štatistický úrad SR, Európska
komisia a podobne. Ide o dáta, ktoré pochádzajú z relevantných zdrojov. Pri získavaní
informácií sme využívali kombináciu vyhľadávania prostredníctvom kľúčových slov
a vyhľadávanie zdrojov, ktoré autor tejto práce získal počas svojej praxe. Informácie
v podkapitole Analýza legislatívnych a nelegislatívnych predpisov na Slovensku
a vo svete pochádzajú z platnej národnej legislatívy, z technických noriem a technických
predpisov. Zahraničné zdroje tvoria najmä Európska komisia, príslušné ministerstvá
zo zahraničia a internetové stránky miest.
V kapitole Výsledky práce sme používali viaceré vedecké postupy a metódy. Údaje
v podkapitole Parkovanie v mestách na Slovensku sme získali z dotazníka, ktorý sme
zaslali vybraným mestám na Slovensku formou žiadosti o slobodnom prístupe
k informáciám. Na štatistické spracovanie dát a tvorbu grafov sme použili program
Microsoft Excel. Kvantitatívny prieskum verejnej mienky sme realizovali formou
telefonického prieskumu metódou CATI10 na reprezentatívnej vzorke voči populácii SR na
základe kvótnych znakov: vek, pohlavie, vzdelanie, kraj trvalého bydliska. Zavedenie
vyhradených pruhov pre verejnú dopravu prebiehalo formou experimentu, prípadové
štúdie sú výsledkom pozorovania v teréne kombinovaného s rešeršnou prácou. Dotazník
s názvom Názory obyvateľov Bratislavy na regulované parkovanie sme realizovali
formou online dotazníka na nereprezentatívnej vzorke obyvateľov Bratislavy, ktorí sú
zároveň používateľmi áut.

10

computer assisted telephone interview
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V návrhu Metodiky tvorby parkovacej politiky v mestách bol základom Národný
projekt modernizácie miestnej územnej samosprávy Združenia obcí a miest Slovenska
(ZMOS) s názvom Riadenie parkovania v mestách a obciach. Podkladom pre tvorbu
metodiky boli bol Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a Zákon č. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke. Čo sa týka noriem, pre našu oblasť skúmania to bola Slovenská
technická norma STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel ako aj
technické predpisy Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy a Navrhovanie
cyklistickej infraštruktúry. Pri návrhu metodiky sme vychádzali tiež zo Všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy č. 10/2021 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel.
Pri formulácii záverov práce sme využili indukciu, teda postup od jednotlivých
prípadov a skúseností k všeobecnejšej teórii.
Získané poznatky z jednotlivých kapitol sme zhrnuli v Závere, pričom sme využili
syntézu a zovšeobecnenie týchto poznatkov. Súčasťou záverov sú aj konkrétne odporúčania
pre riešenie problémov statickej dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí
miest.
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5. Výsledky práce
Práca uvádza konkrétne návrhy na riešenie statickej dopravy smerujúce k zníženiu
nárokov na verejný priestor, na diverzifikáciu spôsobov dopravy, na lepšie využívanie pôdy
a na zníženie intenzity dopravy. Predkladané stratégie kladú dôraz aj na elimináciu
environmentálnej záťaže spôsobenej dopravou. V neposlednom rade, efektívny manažment
statickej dopravy dokáže priniesť finančné prostriedky do mestských rozpočtov, ktoré sa
môžu použiť na ďalší rozvoj miest.
Prínos dizertačnej práce je v troch konkrétnych oblastiach. Tou prvou je unikátny
zber dát zo 74 územných samospráv na Slovensku týkajúci sa statickej dopravy
a implementácie regulácie parkovania. Druhou oblasťou sú prieskumy verejnej mienky
z oblasti mobility a statickej dopravy. Najvýznamnejšou časťou práce je Metodika návrhu
parkovacej politiky v mestách. Popisuje konkrétne stratégie a kroky, ktoré pomôžu mestám
s prípravou a implementáciou regulovaného parkovania.

5.1

Parkovanie v mestách na Slovensku
Prostredníctvom dotazníka, ktorý sme rozoslali do 74 územných samospráv, sme

zisťovali odpovede na nasledujúce otázky týkajúce sa statickej dopravy:
•

výnos z prevádzkovania parkovísk a parkovacích miest,

•

bežné výdavky za prevádzkovanie parkovísk, resp. údržbu (správu) parkovacích
miest,

•

kapitálové výdavky na výstavbu parkovacích domov, parkovísk, parkovacích státí,
parkovacích boxov, značenia, prípravu projektovej dokumentácie

•

počet parkovacích miest, na ktorých mesto vyberá poplatky (úhrada za dočasné
parkovanie motorového vozidla na území mestskej časti),

•

existencia parkovacej politiky

•

subjekt, ktorý vyberá poplatky za parkovanie,

•

zvýhodnenia pre rezidentov,

•

sadzby za dočasné parkovanie motorových vozidiel (poplatky za parkovanie).

Konkrétne výsledky z prieskumu sú uvedené v tabuľkách 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4.
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Z 58 najväčších miest na Slovensku má regulované parkovanie zavedených 38. Na
základe výsledkov prezentovaných v Tabuľke 5.1, môžeme konštatovať, že príjmy
pochádzajúce zo statickej dopravy v krajských mestá na Slovensku sú významne
poddimenzované. Najnižšie výnosy na obyvateľa majú Košice, ktoré k 31.12.2019
regulovalo 8277 parkovacích miest s priemerným výnosom na obyvateľa vo výške
3,62 EUR. Naopak, najväčšie výnosy na obyvateľa sme zaznamenali u mesta Trenčín
vo výške 20,15 EUR, ktoré regulovalo 8852 miest.
Spomedzi 17 mestských častí najväčších miest na Slovensku má regulované
parkovanie zavedených 10 (tabuľka 5.2). Na základe výsledkov prezentovaných v Tabuľke
5.2, môžeme konštatovať, že príjmy pochádzajúce zo statickej dopravy v mestských častiach
v Bratislave boli významne poddimenzované. Celkovo bolo regulovaných len 23 730 miest,
čo predstavuje 7,27 % z počtu registrovaných áut v Bratislave.
V rámci celoslovenského prieskumu sme oslovili samosprávy s otázkou o bežných
a kapitálových výdavkoch týkajúcich sa statickej dopravy. Výsledky sú v tabuľke 5.3.
Tab. 5.1: Základné údaje z dotazníkového prieskumu statickej dopravy na Slovensku
na základe údajov k 31.12.2019. Zdroj: Krajské mestá SR
Počet
obyvateľov

Počet
regulovaných
miest

Počet regulovaných
miest na 1000
obyvateľov

Výnosy z
parkovania

Výnos na
obyvateľa

Bratislava

475503

27285

57.38

2674041

5.62

Košice

229040

8277

36.14

830156

3.62

Prešov

84824

1185

13.97

338489

3.99

Žilina

82656

3915

47.36

558218

6.75

B. Bystrica

76018

1922

25.28

371324

4.88

Nitra

78489

1902

24.23

732952

9.34

Trnava

63803

1350

21.16

1095848

17.18

Trenčín

54740

8852

161.71

1103233

20.15

Sumár

1145073

54688

48.40

7704261

8.94

spolu

spolu

priemer

spolu

priemer

Mesto
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Tab. 5.2: Základné údaje z dotazníkového prieskumu statickej dopravy
v mestských častiach Bratislavy na základe údajov k 31.12.2019. Zdroj: Mestské časti Bratislavy
Počet
Počet
regulovaných
obyvateľov
miest

Mesto

Počet
regulovaných
miest na 1000
obyvateľov

Výnosy z Výnos na
parkovania obyvateľa

Regulácia
parkovania

Petržalka

114000

13503

118.45

623248

5.47

áno

Ružinov

81004

1760

21.73

415000

5.12

áno

Staré Mesto

46080

3836

83.25

66536

1.44

áno

Nové Mesto

44458

281

6.32

0

0.00

áno

Dúbravka

36206

1825

50.41

317035

8.76

áno

Karlova Ves

35644

1197

33.58

456396

12.80

áno

Rača

25733

258

10.03

103858

4.04

nie

Podunaj. Biskupice

23464

1070

45.60

114330

4.87

áno

Vrakuňa

20711

2406

116.17

211074

10.19

áno

Devínska Nová Ves

17153

95

5.54

48642

2.84

áno

Lamač

7789

384

49.30

37311

4.79

áno

Záhorská Bystrica

6541

0

0.00

0

0.00

nie

Vajnory

6079

20

3.29

4611

0.76

nie

Rusovce

4388

0

0.00

0

0.00

nie

Jarovce

2706

0

0.00

0

0.00

nie

Devín

1912

0

0.00

0.00

nie

Čunovo

1635

0

0.00

0

0.00

nie

Sumár

406589

23730

46.17

2096403

3.59

10

spolu

spolu

priemer

spolu

priemer

počet

Tab. 5.3: Finančné ukazovatele z dotazníkového prieskumu statickej dopravy
vo vybraných mestách na Slovensku na základe údajov k 31.12.2019. Zdroj: Mestá SR
Mesto

Príjmy

Bežné

Kapitálové

Bilancia 11

Bratislava hl. m.

475 503

5976

545 178

-75 651

Košice

229 040 171 682

67 378

-10 020

Prešov

84 824

231 958

-329 844

Žilina

82 656

52 492

30 164

Banská Bystrica

76 018

675 518

-599 500

Nitra

78 489

131 454

-52 965

Trnava

63 803

9720

54 083

182 710

Medzi bežné výdavky sú započítané náklady za prevádzkovanie parkovísk, údržbu a
správu parkovacích miest na území mesta. Medzi kapitálové výdavky sú započítané náklady
na výstavbu parkovacích domov, parkovísk, parkovacích státí, parkovacích boxov, značenia,

11

bilancia = príjmy – bežné výdavky – kapitálové výdavky
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prípravu projektovej dokumentácie na území mesta. V tabuľke 5.4. sú uvedené údaje z 35
vybraných samospráv, ktoré bežné a kapitálové výdavky na statickú dopravu dokumentujú.
Komplexný zber dát o parkovaní vo vybraných samosprávach na Slovensku
poukazuje na to, že regulácia parkovania je podceňovaná a príjmy z parkovania
poddimenzované. Tu sú sumárne výsledky z dotazníkového prieskumu:
•

z 58 najväčších miest na Slovensku má regulované parkovanie zavedených 38
(65 %),

•

zo 17 mestských častí najväčších miest na Slovensku má regulované parkovanie
zavedených 10,

•

priemerný počet regulovaných miest na 1000 obyvateľov v krajských mestách je 48,

•

priemerný počet regulovaných miest na 1000 obyvateľov v mestských častiach
Bratislavy je 46, čo je porovnateľné s celoslovenských priemerom,

•

priemerný výnos na obyvateľa v krajských mestách je 8,94 EUR ročne,

•

priemerný výnos na obyvateľa v Bratislave je 3,59 EUR ročne, čo je približne 2,5krát menej ako je celoslovenský priemer,

•

z 35 vybraných samospráv len 7 z nich dokáže príjmami zo statickej dopravy pokryť
bežné a kapitálové výdavky.

5.2

Prieskum verejnej mienky
Prieskum verejnej mienky je informačný nástroj, ktorý pomáha voleným zástupcom

pri tvorbe a realizácii reforiem. Prieskumy pomáhajú pochopiť názory obyvateľov na
dôležité témy ako aj ich správanie. V našom výskume sme sa zamerali na oblasť dopravy:
•

budovanie infraštruktúry v mestách a obciach,

•

deľba prepravnej práce (najčastejšie využívaný dopravný prostriedok),

•

miera využívania jednotlivých druhov dopravy,

•

kvalita regionálnych ciest (II. a III. triedy),

•

motivácia obyvateľov viac využívať verejnú dopravu,

•

úroveň verejnej dopravy,

•

kvalita cyklistickej infraštruktúry,

•

kvalita chodníkov a peších ťahov.
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V našej

práci

uvádzame

výsledky

dvoch

prieskumov:

celoslovenský

(reprezentatívny na úrovni celého Slovenska) a regionálny (reprezentatívny na úrovni
Bratislavského samosprávneho kraja). Kvótnymi znakmi boli vek, pohlavie, vzdelanie a
bydlisko. Výskumná vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR, resp. kraja vo všetkých
kvótnych znakoch, takže výsledky je možné zovšeobecniť na celú populáciu.

rekonštrukcia verejných priestorov a… 5,1%
kanalizácia
5,1%
kultúrne zariadenia
6,1%
športoviská
6,1%
sociálne služby
7,5%
chodníky
8,9%
detské ihriská
8,9%
zeleň, parky
11,7%
školy
12,1%
škôlky
13,1%
cyklotrasy
cesty
0,0%

19,2%
24,3%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Obr. 5.1: Ktorú oblasť navrhujete financovať vo vašom meste alebo obci?

Zhrnutie výsledkov prieskumu:
•

Približne štvrtina obyvateľov Slovenska (24,3%) považuje za najdôležitejšie
budovať cesty, čo je najviac spomedzi všetkých oblastí.

•

Najčastejšie jazdia ľudia na Slovensku do práce alebo do školy autom (52,7%),
verejnú dopravu využíva 26,2%, pešiu chôdzu 10,5% a bicykel 7,5%.

•

V Bratislavskom kraji jazdí autom 71,86% a verejnou dopravou 22,65%.

•

Necelá pätina obyvateľov Slovenska (18,8%) jazdí na bicykli niekoľkokrát do
týždňa a najčastejšie za účelom trávenia voľného času (61,9%)

•

Čo sa týka kvality cyklotrás, približne štvrtina Slovákov (26,6%) žiadne vo svojom
okolí nemá, 50,9% respondentov má vo svojom okolí málo cyklotrás a len 20.6%
má dobré možnosti na bicyklovania.

•

Až 43,1% respondentov zo SR jazdí autom denne, pričom 40,4% hodnotí kvalitu
ciest ako podpriemernú a 41,1% ako priemerné.

•

Na otázku, čo by obyvateľov Slovenska motivovalo presadnúť z auto do verejnej
dopravy, najviac (21,7%) odpovedalo „neviem“ a 16,7%, že nič. Z tých, čo by
mohli byť motivovaní využívať verejnú dopravu, 12,4% uviedlo častejšiu
frekvenciu spojov.
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•

Verejnú dopravu využíva denne len 13% obyvateľov Slovenska.

•

Polovica obyvateľov (49,5%) hodnotí kvalitu verejnej dopravy ako priemernú.

Podrobné výsledky sú uvedené v prílohách 2 a 3.

nič

16,70%

neviem

21,70%

nemám verejnú dopravu v obci

3,90%

ochrana životného prostredia

4,20%

rýchlejšia

4,80%

lepšia dostunosť

5,40%

skvalitnenie, modernizácia, klmatizácia

8,10%

lacnejšie cestovné alebo zadarmo

10%

častejšia frekvencia spojov

12,40%

používam aj verejnú dopravu

12,60%

0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Obr. 5.2: Čo by vás motivovalo jazdiť namiesto auta verejnou dopravou?

3%
8%
10%
53%
26%

osobný automobil

verejná doprava

pešo

bicykel

iné

Obr. 5.3: Aký spôsob dopravy využívate najčastejšie na ceste do práce alebo do školy?
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5%
14%

39%

14%
28%

denne

niekoľkokrát za týždeň

niekoľkokrát za mesiac

niekoľkokrát za rok

nejazdím autom

Obr. 5.4: Ako často jazdíte autom?

12%
37%

19%
16%

16%

denne

niekoľkokrát za týždeň

niekoľkokrát za mesiac

niekoľkokrát za rok

nejazdím na bicykli

Obr. 5.5: Ako často jazdíte na bicykli?

Pešo

0,30%

Bicykel

5,19%

Verejná doprava

Auto

22,65%

71,86%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Obr. 5.6: Aký dopravný prostriedok najčastejšie využívate v Bratislavskom kraji?
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12%
38%

16%

34%

Som odkázaný na auto

Lepšia MHD

Lepšie podmienky pre cyklistov

Záchytné parkoviská

Obr. 5.7: Čo by vás motivovalo namiesto auta využívať iný dopravný prostriedok?

5.3

Praktická časť
Konkrétne príklady z praxe aj na Slovensku poukazujú na to, že samosprávy si

uvedomujú význam dôležitosť riešenia statickej dopravy v podmienkach historických a
sídliskových oblastí miest. V tejto podkapitole uvádzame vybrané riešenia v hlavnom meste
Bratislave.
V prvej časti ide o premenu verejných priestorov. Podrobnosti sú v Prílohe 13.
V druhej časti o experiment zavedenia vyhradeného jazdného pruhu pre verejnú dopravu
na Štefánikovej ulici v Bratislave ako príkladu preferencie verejnej doprave, ktoré má byť
alternatívou k individuálnej automobilovej doprave. Podrobnosti sú v Prílohe 5.
5.3.1 Prípadové štúdie riešenia verejných priestorov v Bratislave

Obr. 5.8: Vzhľad Blumentálskej ulice pred a po komplexnej rekonštrukcii
Foto: Google Streets Maps / Archív autora
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Obr. 5.9: Radlinského ulica pred a po zmene organizácie dopravy a riešení verejného priestoru
Foto: Google Streets Maps / Archív autora

Obr. 5.10: Mlynské Nivy pred a po komplexnej rekonštrukcii v roku 2021
Foto: Google Streets Maps / Archív autora

Obr. 5.11: Malý Trh, ulica Mlynské Nivy (predtým, teraz)
Foto: Archív autora, Metropolitný inštitút Bratislavy

Obr. 5.12: Chorvátske rameno pred a po realizácii rekonštrukcie verejného priestoru
Foto: Archív autora
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Obr. 5.13: Chodník pred Ministerstvom vnútra pred a po zmene organizácie dopravy
Foto: Archív autora

Obr. 5.14: Pribinova ulica pred a po realizácii projektu kompletnej ulice
Foto: Archív autora

Obr. 5.15: Viedenská cesta pred a po realizácii projektu cyklotrasy a riešenia parkovania
Foto: Archív autora
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5.3.2 Experiment zavedenia vyhradených jazdných pruhov pre MHD na Štefánikovej ulici
v Bratislave
Od začiatku 90. rokov minulého storočia výrazne vzrástol počet áut v uliciach
hlavného mesta 241 Bratislavy. Podiel individuálnej automobilovej dopravy sa zmenil
z 25 % v roku 1990 na 54 % v roku 2014. Nárast počtu áut spôsobil väčšie zápchy a meškania
v MHD. Ukázalo sa, že je potrebné zaviesť vyhradené pruhy pre autobusy. V rámci
Európskeho týždňa mobility v roku 2013 sme v hlavnom meste Bratislava testovali
vyhradený pruh pre MHD v centre mesta. Zvolili sme úsek, kde počas pracovných dní
jazdilo priemerne 52 vozidiel MHD za hodinu.
Tab. 5.5: Vybrané štatistické parametre experimentu zavedenia vyhradeného pruhu na Štefánikovej ul.
Priemerná jazdná
doba (s)

Ranná špička
Poobedňajšia
špička

PRED
199
190

PO
132
132

Priemerná rýchlosť
(km/h)
PRED
11,72
12,30

Maximálna jazdná
doba (s)

PO
17,73
17,70

PRED
416
665

PO
252
374

Rozpätie medzi
maximálnou a
minimálnou jazdnou
dobou (s)
PRED
PO
326
180
569
298

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Interpretácia zistení
V období od 17.9.2012 do 21.9.2012, kedy bola realizovaná 1. etapa vyhradeného
jazdného pruhu na Štefánikovej ulici, pre úsek Hodžovo nám. – SAV (linky 34, 83, 84 a 93):
•

z pohľadu prepravných časov poklesla priemerná jazdná doba v rannom špičkovom
období o 33,9%, t.j. o 67 sekúnd, v odpoludňajšom špičkovom období poklesla
priemerná jazdná doba o 30,5%, t.j. o 58 sekúnd;

•

z pohľadu plynulosti premávky MHD sa v rannom období variabilita doby prepravy
MHD (vyjadrená smerodajnou odchýlkou jazdnej doby) zlepšila o 54,1%
a v odpoludňajšom období o 43,5%, t.j. rozptyl jazdnej doby sa výrazne znížil, čo
priamo pozitívne vplýva na presnosť premávky;

•

z pohľadu extrémnych hodnôt poklesol rozdiel minimálnej a maximálnej hodnoty
jazdnej doby (variačné rozpätie), v rannom období o 44,8% (t.j. o 146 sekúnd),
v odpoludňajšom období o 47,6% (t.j. o 271 sekúnd).
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Obr. 5.16: Experimentálny vyhradeného pruhu pre MHD na Štefánikovej ulici v roku 2013
Foto: imhd.sk
Tab. 5.6: Porovnanie počtu cestujúcich (za 10 minút) podľa druhu dopravy počas experimentu
Zastávka

Dopravný

Počet pasažierov

prostriedok

za 10 minút

Aupark

Auto

465

Aupark

Autobus

943

Štefánikova

Auto

130

Štefánikova

Autobus

650

Zdroj: vlastné merania

Aj keď experiment ukázal zrýchlenie MHD, Ministerstvo vnútra nesúhlasilo
s trvalým riešením s nasledovným argumentom: „Štefánikova ulica v Bratislave je dôležitá
komunikácia a hustota premávky si vyžaduje dva jazdné pruhy pre (všetky druhy) dopravy.
Takéto riešenie vyhradených jazdných pruhov pre MHD by bolo proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky. Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave nie je proti
vyhradeným jazdným pruhom pre verejnú dopravu, na frekventovaných cestách ich však
nemožno zaviesť [58]. “
Tento prístup je úplne v rozpore s tým, čo tvrdí vo svojej práci When Are Bus Lanes
Warranted? Todd Litmann [59]. z Victoria Transport Policy Institute: „Za určitých
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podmienok môžu pruhy pre autobusy výrazne zvýšiť rýchlosť a spoľahlivosť autobusov. Na
preplnených cestách môžu vyhradené pruhy zdvojnásobiť alebo strojnásobiť rýchlosť."
Hoci výsledku experimentu jednoznačne ukázali zrýchlenie MHD a zníženie [60]
rozptylu jazdných dôb, Ministerstvo vnútra neschválilo trvalé dopravné značenie. Projekt
zastavil priamo minister vnútra, ktorému sa nepáčilo, že autá stáli v dlhých kolónach [61].
Krajský dopravný inšpektorát v auguste 2016 opäť nesúhlasil s vyhradeným pruhom
na Štefánikovej ulici. Dopravná polícia tvrdila, že podporuje vyhradené jazdné pruhy a
preferencie verejnej dopravy, ale projekty schvaľuje individuálne. „Vyhradených jazdných
pruhov pre autobusy by malo byť viac v uliciach, kde autám zostávajú aspoň dva pruhy pre
jeden smer jazdy [62]."
Projekt vyhradeného jazdného pruhu pre MHD v centre bol dokončený v roku 2019
v rámci Európskeho týždňa mobility. Po Štefánikovej ulici v tomto roku prešlo v rannej
špičke 41 vozidiel MHD, v priemere každých 1,5 minúty jeden autobus alebo trolejbus.
Podľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy „v popoludňajšej špičke je toto číslo
podobné - 36 vozidiel za 342 hodín. MHD tak môže prepraviť až 5 330 cestujúcich v rannej
špičke 343 a 4 680 cestujúcich v popoludňajšej špičke [63]."
Zavedením vyhradeného jazdného pruhu (obrázok 5.17) sa skrátil priemerný čas
verejnej dopravy v prístavoch v špičkách asi o tretinu, čo predstavuje úsporu času asi jednej
minúty s minimálnymi obmedzeniami ostatnej dopravy. „Keďže vozidlá MHD nie sú
blokované autami v jazdnom pruhu, znížil sa rozptyl jázd MHD a autobusy lepšie
dodržiavajú grafikon."

Obr. 5.17: Schéma zavedenia vyhradeného pruhu pre MHD na Štefánikovej ulici v roku 2019
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5.4

Názory obyvateľov Bratislavy na regulované parkovanie
V rámci vlastnej výskumnej úlohy sme v roku 2022 zrealizovali prieskum verejnej

mienky, ktorého hlavným cieľom bolo poznať názory obyvateľov Bratislavy na zavedenie
parkovacej politiky. Prieskumnú vzorku respondentov z Bratislavy sme rozdelili do dvoch
skupín:
1. rezidenti so zavedenou parkovacou politikou
2. obyvatelia bez regulácie parkovania
Zber dát: 21.3. – 29.4. 2022
Počet respondentov: 1018
Metodika: Online dotazník
Demografia: Obyvatelia Bratislavy, používatelia áut
Hlavné zistenia
Túto časť prieskumu sme realizovali na celej výskumnej vzorke, teda u obyvateľov,
ktorí majú skúsenosti s regulovaným parkovaním aj u takej, ktorí regulované parkovanie
ešte zavedené nemajú.

Obr. 5.18: Odpovede z prieskumu verejnej mienky: Koľko áut máte vo vašej domácnosti?
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Obr. 5.19: Odpovede z prieskumu verejnej mienky: Aké vozidlo máte?

Obr. 5.20: Odpovede z prieskumu verejnej mienky: Ako často využívate auto?

Obr. 5.21: Odpovede z prieskumu verejnej mienky: Na aký účel najčastejšie používate auto?
(viacero možností)
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Skúsenosti šoférov so zavedením parkovacej politiky
Mestský parkovací systém s názvom Parkovací asistent (PAAS) začal platiť
v Bratislave od januára 2022 v prvých troch regulovaných zónach – v Petržalke (Dvory 4),
v Novom Meste (Tehelné pole) a v Rači (Krasňany). Neskôr pribudli ďalšie zóny: Starý
Ružinov (východ, západ, 500 bytov) a Hlavná stanica – Blumentál v Starom Meste.
Obyvateľov sme sa pýtali na skúsenosti so zavedením regulácie parkovania.
Najdôležitejšie zistenia možno zhrnúť takto:
•

Tretina šoférov po zavedení PAAS nájde miesto na parkovanie ľahšie. U ďalšej
tretiny to zostalo rovnaké. Zlepšenie najviac pociťujú obyvatelia v Krasňanoch
v Rači.

•

Registrácia cez aplikáciu PAAS fungovala bez problémov u 26 % ľudí, ďalších 18
% muselo doložiť doklady. Štvrtina ľudí so systémom registrácie spokojná nebola.

•

Ročný poplatok považuje za primeraný 55 % respondentov. Tretina si myslí, že je
to veľa.

•

Až 51 % tých, čo majú skúsenosti s regulovaným parkovaním, ho odporúča zaviesť
v celej Bratislave. Necelá tretina je proti.

Názory obyvateľov na zavedenie parkovacej politiky
Uvádzame odpovede obyvateľov, ktorí regulované parkovanie ešte zavedené
nemajú. Tu sú hlavné zistenia:
•

Polovica šoférov Bratislavy zavedenie regulovaného parkovania podporuje. Proti
je necelá tretina.

•

Až dve tretiny šoférov od parkovacej politiky očakávajú uprednostnenie
rezidentov. Približne polovica ľudí požaduje viac voľných miest.

•

Dve tretiny šoférov si myslí, že najprv treba budovať parkovacie miesta, až potom
spoplatňovať parkovanie.

•

Necelá štvrtina ľudí (23 %) si myslí, že poplatok by mal byť 5 eur mesačne. Ďalšia
štvrtina (24 %) nemá problém ani so sumou 10 eur mesačne. Naopak, 28 % šoférov
si myslí, že parkovanie by malo byť zadarmo.
Podrobné výsledky výskumu sú uvedené v Prílohe 4 – Názory obyvateľov na

regulované parkovanie v Bratislave.
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6. Metodika tvorby parkovacej politiky
6.1

Ciele
Parkovanie je dôležitou súčasťou dopravného systému v mestách. Absencia

parkovacích pravidiel znižuje bezpečnosť a komfort účastníkov cestnej premávky. Statická
doprava bez jasných pravidiel vytvára samosprávam zbytočné náklady a spôsobuje
množstvo konfliktov, ktorým čelia obyvatelia, projektanti, prevádzkovatelia, či úradníci.
Neregulované parkovanie zaberá verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý v prospech
širokých skupín obyvateľstva a v neposlednom rade pripravuje samosprávy o značné
príjmy, ktoré by mohli byť využité na rozvoj.
Pri menších problémoch s parkovaním stačí zmena organizácie dopravy, väčšie
problémy však vyžadujú účinné nástroje regulácie. Ak je riadenie parkovania navrhnuté
a zavedené efektívne, priame benefity pocítia všetky zainteresované skupiny obyvateľov.
Cieľom parkovacej politiky je vytvoriť také pravidlá, ktorých výsledkom je
efektívnejšie využívanie parkovacích zdrojov. Táto metodika popisuje konkrétne stratégie a
kroky, ktoré pomôžu mestám s prípravou a implementáciou regulovaného parkovania.

6.2

Benefity regulácie statickej dopravy
•

Skvalitnenie verejných priestorov. Zníženie požiadaviek na záber pôdy,
zveľaďovanie verejných priestorov, zabezpečenie občianskej vybavenosti, ako aj
ochrana zelene a historických a kultúrnych zdrojov.

•

Regulácia dynamickej dopravy. Zníženie intenzity individuálnej automobilovej
dopravy a s tým spôsobených negatívnych javov.

•

Tvorba výnosov. Spoplatnenie parkovania generuje príjmy, ktoré môžu byť použité
nielen na prevádzku parkovacieho systému, ale aj na investície do rozvoja mesta a na
dôležité projekty.

•

Zníženie chaotického parkovania a odstránenie nelegálneho parkovania na ulici.

•

Presun dlhodobého parkovania do menej atraktívnych a vzdialenejších lokalít.
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•

Riadenia mobility podporuje efektívnejšie spôsoby dopravy, čo pomáha znižovať
dopravné kolóny, náklady na opravu ciest, emisie výfukových plynov, hluk, spotrebu
energie a dopravné nehody.

•

Bezbariérovosť a lepšie podmienky pre nemotorovú dopravu. Viac priestoru pre
peších a budovanie cyklotrás.

•

Podpora zelených opatrení. Znížené náklady na manažment dažďovej vody a jej
zadržiavanie v krajine. Manažment parkovania môže tiež znížiť celkovú plochu
chodníka a tým aj celkové prehrievanie mestského priestoru.

•

Podpora efektívneho územného plánovania a inteligentného rastu (smart city).

•

Zmena vzhľadu ulíc. Regulácia parkovania umožňuje vizuálne zatraktívniť verejný
priestor a začleniť doňho rôzne dizajnové prvky.

•

Podpora sociálnych cieľov. Zníženie potreby dotácií na parkovanie, zlepšenie
možnosti cestovania pre nevodičov ako aj finančná úspora domácnostiam s nižšími
príjmami. Zvýšenie dostupnosti bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny
obyvateľov.

•

Vyššia bezpečnosť. Zníženie počtu kolíznych bodov, lepší rozhľad pre účastníkov
cestnej premávky a upokojovanie dopravy.

•

Úspora nákladov na prevádzku. Zníženie nákladov pre samosprávy, firmy,
vývojárov a spotrebiteľov.

•

Zlepšenie kvality služieb pre používateľov vďaka lepšej informovanosti,
skvalitneniu spotrebiteľských funkcií, či zníženia preťaženia informačného systému.

6.3

Legislatívne a nelegislatívne rámce

6.3.1 Opatrenia na úrovni Európskej únie
Jedným z cieľov Európskej únie je vytvorenie európskeho priestoru bezpečnosti
cestnej premávky. Kým každý členský štát má právomoc prijímať vlastné rozhodnutia
týkajúce sa určitých aspektov dopravných a bezpečnostných predpisov, EÚ je tiež aktívna
v tejto oblasti a zameriava svoje opatrenia predovšetkým na bezpečnosť ciest.
Napriek vynaloženému úsiliu však európska dopravná politika stále čelí mnohým
výzvam v oblasti udržateľnosti. Na sektor dopravy pripadá približne štvrtina celkových
emisií skleníkových plynov v EÚ spôsobených ľudskou činnosťou. Okrem toho doprava je
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jediné odvetvie v EÚ, v ktorom od roku 1990 emisie skleníkových plynov vzrástli. Preto sa
v bielej knihe z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru –
Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje [46]
odporučilo 20 % zníženie emisií v doprave (okrem medzinárodnej námornej dopravy)
v období 2008 – 2030 a najmenej 60 % zníženie v období 1990 – 2050. V bielej knihe sa
požaduje, aby sa podiel vozidiel s konvenčným pohonom v mestskej doprave do roku 2030
znížil o 50 % a aby sa do roku 2050 postupne úplne vylúčili.
Znížiť emisie skleníkových plynov si kladie za cieľ akčný plán navrhnutý Komisiou
s názvom Európsky ekologický dohovor [47], ktorý okrem hlavných cieľov ako inteligentná
a udržateľná mobilita zahŕňa aj ciele v oblasti ochrany klímy. Pre dopravu to znamená, že
by mala využívať menej energie a čistejšiu energiu, účinnejšie používať modernú
infraštruktúru a obmedziť svoj vplyv na životné prostredie.
V roku 2006 Komisia zverejnila bielu knihu o budúcnosti dopravy do roku 2050
s názvom

Plán

jednotného

európskeho

dopravného

priestoru

–

Vytvorenie

konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje [49].
V roku 2016 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Európska stratégia pre nízko
emisnú mobilitu [50], v ktorom navrhla opatrenia na urýchlenie dekarbonizácie európskej
dopravy.
V decembri 2020 Komisia predstavila Stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú
mobilitu [51] spolu s akčným plánom zahŕňajúcim 82 iniciatív na usmernenie práce v období
do roku 2024.
6.3.2 Právne rámce na území Slovenskej republiky
Na území Slovenskej republiky je účinných viacero zákonov, noriem aj technických
predpisov, ktorými sa upravuje dynamická a statická doprava. Na národnej úrovni je to
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách [52] a Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke [53]. Na území obcí platia všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Čo sa týka
noriem, pre našu oblasť skúmania sú to tieto normy: Projektovanie ciest a diaľnic [58],
Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách [59], Projektovanie miestnych
komunikácií [93] a Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel [61].
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Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
Je základným právnym predpisom, ktorý upravuje dynamickú a statickú dopravu
na území Slovenska. Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných
komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich
užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru
vo veciach pozemných komunikácií [92].
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
Upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou
premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej
premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty. Zákon o.i. v § 25, ods. 1
taxatívne vymedzuje, kde vodič nesmie zastaviť a stáť. Podrobnosti sú uvedené v Prílohe 11
[53].
Technické normy
Slovenská technická norma (STN) predstavuje normu vydanú Úradom pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky [57] vrátane prevzatých
európskych, medzinárodných alebo zahraničných noriem. Pre účely návrhu parkovacej
politiky sú relevantné nasledovné normy:
•

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic - platí pre navrhovanie ciest,
rýchlostných ciest, diaľnic a obslužných dopravných zariadení s ich pripojením na
miestne komunikácie [58].

•

STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách - spolu s
STN 73 6101 platí na projektovanie nových križovatiek na cestných komunikáciách
a ich rekonštrukcie [59].

•

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií - platí pre projektovanie
miestnych komunikácií v sídelných útvaroch i vo voľnej krajine, a to pre novostavby
a prestavby. Platí aj pre prieťahy ciest v zastavanom území alebo v území určenom
územným plánom k zastavaniu [93].
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•

STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel - platí pre
projektovanie nových a úpravu dispozičného riešenia súčasných odstavných a
parkovacích plôch cestných vozidiel (neplatí pre plochy určené pre odstavovanie a
parkovanie pozemnej techniky ozbrojených zložiek) [61].

Technické predpisy
Navrhovanie, realizácia, prevádzka, správa, údržba a rozvoj pozemných komunikácií
(diaľnic, ciest, miestnych ciest, účelových ciest) sa okrem dotknutých noriem zo sústavy
STN riadi aj ďalšími usmerneniami, ktoré schvaľuje Ministerstvo dopravy a výstavby
(MDV SR). Vo všeobecnosti sa pod pojmom technické predpisy rezortu rozumejú:
•

technické podmienky (TP),

•

technicko-kvalitatívne podmienky (TKP),

•

katalógové listy (KL),

•

vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (VL).

Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy
Technické podmienky (TP) Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na
úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (upokojovanie dopravy) [63] určujú zásady
navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a
mestách, pričom nadväzujú na zásady uvádzané v STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73
6110. Za cestné prieťahy sa považujú špecifické úseky častí cestnej siete vedené sídelným
útvarom alebo územím určeným na zastavanie, pričom potreba upokojovania dopravy je
vyvolaná negatívnymi účinkami cestných vozidiel a to ako z hľadiska bezpečnosti
premávky, tak aj z hľadiska kvality života obyvateľov dotknutých území, čo si vyžaduje
špecifický prístup pri riešení priestorového usporiadania cestných komunikácií a jej
bezprostredného okolia.
Účelom týchto TP je poskytnúť prehľad, stanoviť vhodnosť, zásady a kritériá
použitia prvkov upokojenia dopravy na prieťahoch ciest I., II. a III. triedy (s nadväznosťou
na miestne komunikácie funkčnej triedy B1, B2 a B3) pre vytváranie nového, resp. úpravu
alebo rekonštrukciu existujúceho dopravného priestoru s cieľom zvýšenia bezpečnosti
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dopravy s ohľadom na všetkých jej účastníkov, ako aj zvýšenia kvality života obyvateľov v
zastavaných oblastiach, cez ktoré tranzitná doprava daným prieťahom prechádza.
TP sú určené projektantom, investorom pozemných komunikácií, ako aj
pracovníkom štátnej správy a samosprávy. TP neposkytujú a ani nemôžu poskytnúť jeden
všeobecne platiaci návrh úpravy dopravného priestoru cestných prieťahov, predovšetkým
vzhľadom na veľký počet faktorov (priestorových, architektonických, urbanistických,
dopravných, stavebno-technických, environmentálnych, hygienických a i.), ktoré môžu
rôznou mierou vplývať na výber optimálneho riešenia upokojenia dopravy v danom území.
Konkrétne riešenia je nevyhnutné vybrať a navrhnúť na základe dopravno-inžinierskych
analýz a prognóz, environmentálnych posúdení (hluková štúdia, emisná štúdia) projekčných
zásad a skúseností, s ohľadom na optimálny pomer dopravno-organizačných,
stavebnotechnických a ekonomických možností a to všetko v nadväznosti na konkrétne
individuálne podmienky a požiadavky daného územia a jeho obyvateľov.
Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
Technické podmienky TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry [65] určujú
zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území Slovenska republiky a
priamo nadväzujú na STN 73 6101 a STN 73 6110. Riešia problematiku navrhovania
cyklistickej komunikácie a zariadení určených pre cyklistov tak, aby boli bezpečné. Tieto
technické podmienky sú určené investorom projektantom, dopravným inžinierom,
zhotoviteľom, vlastníkom, správcom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, a
občianskym združeniam zaoberajúcim sa cyklistickou dopravou.
Kompetencie obce a všeobecne záväzné nariadenia
Právny základ pre možnosť regulácie parkovania na území miest a obcí v Slovenskej
republike ustanovuje §6a Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) [94]. Podľa tohto zákona „na účely organizovania dopravy na území obce môže obec
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie
motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo
iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými
dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob
zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie
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motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania
jej zaplatenia.“
Prevádzkou parkovacích miest môže obec poveriť aj inú právnickú osobu. Na úpravu
vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje Zákon Slovenskej
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí [95]. Ak prevádzku parkovacích miest
zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce
ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty
poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest. Výnos úhrad za dočasné
parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak prevádzku parkovacích
miest zabezpečuje iná právnická osoba ako obec, keď predmetný výnos úhrad za dočasné
parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby.

6.4

Analytická fáza
Prvou fázou prípravy zavedenia regulácie parkovania je analytická časť. Zahŕňa

politické rozhodnutie, analýzu súčasného stavu, fázy regulácie ako aj prieskumy verejnej
mienky.
6.4.1 Politické rozhodnutie
Častou prekážkou zavedenia regulácie parkovania je obava politikov otvoriť
nepopulárnu tému, ktorá môže ohroziť ich znovuzvolenie. Skúsenosti z iných samospráv
však ukazujú, že ak je riadenie parkovania navrhnuté a implementované správnym
spôsobom, jeho priame benefity občania ocenia. Namiesto odkladania riešenia tohto
problému sa odporúča opačný postup – intenzívna komunikácia so zastupiteľstvom
aj s obyvateľmi vrátane ich participácie.

Pred spustením celého procesu prípravy

parkovacej politiky sa odporúčajú nasledovné kroky:
•

prijať politické rozhodnutie,

•

uzavrieť dohodu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva o otvorení témy
zavedenia regulovaného parkovania,

•

spoločná a jednotná komunikácia poslancov smerom k verejnosti,

•

získať strategických spojencov (odborné autority, tretí sektor, štátna správa,
univerzity a pod.),

•

vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na prípravnú a realizačnú fázu,
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•

určiť či bude návrh pripravovať interný, externý alebo zmiešaný tím,

•

vytvoriť projektový tím a určiť projektového manažéra,

•

zosumarizovať všetky dostupné údaje, prieskumy a existujúce predpisy na území
mesta týkajúce sa statickej a dynamickej dopravy,

•

pripraviť verejné obstarávanie na zber údajov.

6.4.2 Analýza súčasného stavu
Základným predpokladom návrhu parkovacej politiky je vypracovanie prieskumu
a analýzy dynamickej a statickej dopravy. Pozostáva z troch častí:
1) Pasportizácia parkovacích kapacít, ktorou sa zisťuje celková disponibilná
parkovacia kapacita hodnoteného územia. Táto časť je doplnená opisom charakteru
územia. Poskytuje informácie doplňujúce celkový obraz hodnoteného územia
na účely komplexného posúdenia jeho aktuálnych a budúcich potrieb z hľadiska
statickej dopravy.
2) Dopravný prieskum vykonaným na miestnych komunikáciách riešeného územia,
pričom údaje tieto predstavujú základný zdroj informácií o parkovaní pre celú
analýzu.
3) Analýza statickej dopravy, ktorá vychádza zo zrealizovanej pasportizácie
parkovacích kapacít, charakteristiky územia a dopravných prieskumov. Tá je
základným podkladom pre vytvorenie návrhu parkovacích zón a následne pre
prípravu projektovej dokumentácie.
Charakteristika parkovacích miest
Státie na miestnych a účelových komunikáciách
•

•

spôsob státia
o

kolmé

o

šikmé (bez rozlíšenia uhlu státia)

o

pozdĺžne

dopravné značenie
o

vyznačené (zvislým alebo vodorovným značením)
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o

nevyznačené (avšak v súlade s príslušnými paragrafmi Zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke)

•

•

organizácia statickej dopravy
o

zóna

o

vyhradené parkovanie (pre konkrétne EČV)

o

bez obmedzení

charakter komunikácie
o

miestna komunikácia (MK) funkčnej skupiny A/B/C/D

o

účelová komunikácia (ÚK)

o

strážené parkovacie plochy (na súkromných pozemkoch, vyhradené pre
rezidentov alebo pre zamestnancov, zásobovanie, zákazníkov firiem a obchodov,
na vjazde/výjazde vybavené závorou alebo bránou)

•

dostupnosť
o

verejné (napríklad pre zákazníkov obchodov, prevádzok alebo úradov)

o

neverejné (rezidentské státia)

o

nestrážené neverejné plochy (na súkromných pozemkoch, vyhradené pre
rezidentov alebo pre zamestnancov, zásobovanie, zákazníkov firiem a obchodov)

Garážové státie
•

•

veľkosť
o

hromadná

o

individuálna

dostupnosť
o

verejné (napr. obchodné centrá, verejné parkovacie domy)

o

neverejné (suterény bytových domov, parkovacie domy pre rezidentov)

Parkovanie vo vnútro blokoch na voľnej ploche
•

•

dostupnosť
o

verejné

o

neverejné

Nelegálne státie (v nesúlade s príslušnými paragrafmi Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke):
o

neprehľadná zákruta
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o

neprehľadný vrchol stúpania cesty

o

priechod pre chodcov

o

križovatka

o

pripájací alebo odbočovací pruh

o

zastávka verejnej dopravy

o

miesto, ktoré zakrýva dopravnú značku alebo svetelnú signalizáciu

o

vnútorný jazdný pruh,

o

vyhradený jazdný pruh (MHD, cyklo)

o

cestička pre cyklistov

o

most

•

v zákaze státia alebo zastavenia

•

kruhový objazd

•

zeleň

•

iné nebezpečné alebo kolízne miesto

Popis základných účelov využitia objektov
•

bývanie

•

administratíva

•

komercia

•

školstvo

•

kultúra

•

šport

•

zdravotníctvo

•

hotely a reštaurácie

Širšie dopravné vzťahy
•

diaľnice a rýchlostné komunikácie

•

cesty I. až III. triedy

•

miestne a obslužné komunikácie

•

chodníky, pešie zóny a námestia

•

cyklotrasy a cyklokoridory

•

železničné a autobusové stanice a zastávky

•

linky verejnej dopravy
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•

kritické miesta

•

intenzita dopravy (ročná priemerná denná intenzita)

Určenie používateľských kategórií parkujúcich
•

Rezident - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne a má vzťah k motorovému
vozidlu;

•

Návštevník - osoba bez vzťahu k zóne so vzťahom k osobe s trvalým pobytom
v zóne;

•

Abonent - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a má miesto
podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne a má vzťah k motorovému vozidlu;
fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v zóne a má vzťah k motorovému
vozidlu (vozidlo evidované na svoju živnosť, vozidlo zamestnávateľa na súkromné
účely);

•

Bonus - fyzická osoba trvalým pobytom na území mesta so vzťahom k motorovému
vozidlu, avšak nie je rezidentom v zóne;

•

Nerezident - osoba bez akéhokoľvek vzťahu k zóne.

Kategorizácia vlastníkov vozidiel
•

obyvateľ/občan,

•

právnická osoba – organizácia,

•

fyzická osoba – podnikateľ,

•

cudzinec,

•

neurčené,

•

rezident z mesta zo zóny,

•

rezident z mesta z inej zóny,

•

vozidlo mimo mesta,

•

vozidlo z mesta alebo príslušného samosprávneho kraja nájdené v Národnej
evidencii vozidiel (NEV),

•

nezistené vozidlo, iná zóna.
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6.4.3 Fázy regulácie parkovania
Spôsob regulácie parkovania závisí od situácie a dopytu priamo v teréne.
Tab. 6.1: Fázy regulácie parkovania
Stav
• Nízky dopyt po parkovaní.
• Žiadne alebo malé konflikty
v dôsledku rušivého
parkovania.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Parkovacie miesta sa v
určitých lokalitách a časoch
zaplnia.
Parkujúce vozidlá tvoria
prekážky v doprave.
Parkovanie na chodníkoch a
v križovatkách.
Vznikajú malé a väčšie
konflikty v dôsledku rušivého
parkovania.
Parkovanie na ulici je plne
obsadené vo viacerých
lokalitách a časoch.
Verejné parkoviská mimo
ulice nie sú dostatočne
využívané.
Nelegálne parkovanie sa
stáva bežným.
Vznikajú časté konflikty
v dôsledku rušivého
parkovania.
Zavedenie zásad
regulovaného parkovania.
Ak sa nevykonáva kontrola
a priebežná revízia systému,
môžu sa vrátiť problémy.
Objavujú sa špecifické
problémy, ktoré si vyžadujú
konkrétne riešenia.

Vnímanie
• Parkovanie nie je problémom.
• Neregulované bezplatné
parkovanie je považované za
prirodzené.
• Nie je potrebné riadiť
parkovanie na ulici.
• Rastúce obavy z chaosu
v uliciach.
• Výzvy obyvateľov na
ohľaduplné a disciplinované
parkovanie.

Forma riadenia
• Iba formou miestnych zvyklostí.

• Nedostatočná ponuka
parkovacích miest mimo ulice
a parkovísk.
• Spoplatnenie parkovania na
ulici vyvoláva odpor.
• Dopyt verejnosti po regulácii sa
postupne zvyšuje.

• Riadenie je dôležitejšie ako
zvyšovanie ponuky parkovania.
• Realizácia prieskumov v
problémových oblastiach
• Spoplatnenie v kritických
lokalitách a časov.
• Zefektívňovanie kontroly.

•

• Rozšíriť regulované oblasti,
pretože dopyt sa presúva.
• Upraviť cenové hladiny.
• Zlepšiť vzhľad ulice.
• Zefektívniť kontrolu.

•
•

Diskusia sa zameriava na
spôsoby riadenia parkovania.
Regulácia parkovanie prináša
benefity.
Prípadné chyby pri kontrole a
stanovovaní cien môžu vyvolať
negatívnu reakciu verejnosti.

• Organizácia dopravy, ktorá určí
miesta a časy, na ktorých je
povolené parkovanie.
• Kontrola parkovania.

6.4.4 Prieskum verejnej mienky
Práca s verejnosťou je nevyhnutnou súčasťou prípravnej fázy každej parkovacej
politiky. V prípade nedostatočnej alebo úplne chýbajúcej komunikácie zo strany samosprávy
smerom k obyvateľom hrozí oneskorenie alebo úplné zmarenie zavedenia regulácie
parkovania. Preto sa ešte v prípravnej fáze odporúča zrealizovať prieskum verejnej mienky,
ktorý môže byť reprezentatívny (kvantitatívny) alebo nereprezentatívny (kvalitatívny). Bez
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ohľadu na metodiku však pomôže samospráve orientovať sa v názoroch obyvateľov
a následne s nimi pracovať. Odporúčané okruhy otázok v prípravnej fáze sú uvedené nižšie.
Podrobné znenie otázok je uvedené v Prílohe 14.
Demografické otázky
•

Pohlavie

•

Vek

•

Bydlisko

Meritórne otázky
•

Počet áut v domácnosti

•

Typ používaného vozidla

•

Frekvencia využívania auta

•

Účel používania auta

•

Parkovanie pred domom

•

Očakávania od regulovaného parkovania

•

Súhlas so zavedením regulovaného parkovania

•

Poplatky

6.4.5 Analýza potrieb územnej samosprávy
Pred zavedením regulácie parkovania je potrebné, aby samospráva vopred
zadefinovala ciele a merateľné ukazovatele. Tieto potreby budú následne premietnuté do
návrhu parkovacej politiky:
•

regulácia dynamickej dopravy,

•

skvalitnenie verejných priestorov,

•

tvorba výnosov,

•

bezbariérovosť,

•

eliminácia nelegálne parkujúcich vozidiel,

•

zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky,

•

úspora nákladov na prevádzku parkovacieho systému,

•

zlepšenie kvality služieb pre obyvateľov.
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6.5

Prípravná fáza
Pred prijatím podrobných pravidiel parkovania sa odporúčajú najprv prijať rámcové

zásady parkovania, ktoré budú podkladom pre pilotný projekt ako aj pre prípravu
vykonávacích predpisov (VZN) mesta.
6.5.1 Návrh rámcových zásad parkovania
Jednotné pravidlá pre celé mesto. To zaručí zrozumiteľnosť a mestské časti
nebudú medzi sebou súťažiť.
Rezidenti na prvom mieste. Kto má v meste trvalý pobyt, prispieva do mestského
rozpočtu a preto by mal byť zvýhodnený. Z daní obyvateľov sa totiž financuje prevádzka
dopravnej infraštruktúry – verejná doprava, oprava ciest, či verejné osvetlenie, a tak je
logické, že kto platí, by mal aj čerpať výhody.
Krátkodobé parkovanie. V lokalitách s vysokým dopytom po parkovaní bude
možné zastať len na obmedzenú dobu. Malo by sa to týkať najmä úradov, bánk, alebo pôšt,
kde si potrebujú obyvatelia niečo rýchlo vybaviť. Ak na týchto miestach dominuje celodenné
parkovanie, na krátke zastavenie už nie je priestor.
Zrušenie vyhradených miest. Vďaka tomu vznikne väčšia obrátkovosť a následne
bude dostupných aj viac voľných miest. Tí, čo mali parkovacie miesta doteraz zakúpené,
budú môcť zaparkovať v regulovanej zóne. Ak systém v celom meste začne fungovať, miest
na parkovanie bude dostatok. Výnimkou by mali byť jedine držitelia preukazu ŤZP
alebo TAXI.
Záchytné parkoviská. Tie by mali byť vybudované na okraji mesta s dobrým
napojením na MHD, ideálne na koľajovú dopravu. Ak časť áut ostane stáť mimo centra,
nielenže budú menšie dopravné kolóny, ale aj čistejší vzduch a menej hluku.
Spoplatnenie zón s vysokým dopytom. Tam, kde je po parkovaní vysoký dopyt, je
spoplatnenie efektívny spôsob regulácie. To odradí časť vodičov od cestovania autom
a vznikne viac voľných parkovacích miest a zmenšia sa dopravné kolóny.
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Alternatíva k autám. Ak chce mesto zaviesť regulované parkovanie, je potrebné
obyvateľom a návštevníkom ponúknuť fungujúcu alternatívu. Tá by mala byť postavená
predovšetkým na kvalitnej a spoľahlivej verejnej doprave. V praxi to znamená najmä
budovanie nových električkových tratí, lepšie využívanie mestských vlakov, preferenciu
električiek na križovatkách, ale aj vyhradené jazdné pruhy pre MHD. V neposlednom rade
netreba zabúdať na bezpečné cyklotrasy a komfortné chodníky. To všetko umožní ľuďom
vystúpiť z auta a cestovať inak.
Kontrola. Nové pravidlá nebudú fungovať, ak ich nebude mestská polícia dôsledne
kontrolovať a porušenia sankcionovať.
Náklady a výnosy. Všetky investičné náklady na spustenie parkovacej politiky
znáša mesto, vrátane informačného systému, kontrolných vozidiel Mestskej polície, ale aj
spracovania projektov organizácie dopravy, vyznačenia parkovacích miest, osadenia značiek
či výstavby parkovacích miest. Všetky výnosy z parkovania a zo sankcií sú príjmom mesta,
avšak osobitný predpis môže určiť spôsob delenia výnosov medzi mestské, resp. miestne
časti.
Fond mobility. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z parkovania bude tvoriť príjem
do fondu mobility, z ktorého budú financované projekty udržateľnej mobility (výstavba a
modernizácia električkových a trolejových tratí, nákup vozidiel MHD, budovanie
záchytných parkovísk a cyklotrás, rekonštrukcie ulíc a verejných priestorov a pod.)
6.5.2 Nástroje na riadenie parkovania
Vodiči zvyknú často vnímať parkovacie miesta ako verejný priestor, ktorý má byť
bezplatný. Toto vnímanie je potrebné zmeniť a zdôrazniť, že verejný priestor slúži všetkým
a jeho použitie je komplexné, teda nie len pre účely parkovania vozidiel. Preto sa pri
nedostatku parkovacích miest zavádzajú spôsoby regulácie, ktoré možno navzájom
kombinovať.
Spoplatnenie parkovania. Ide najúčinnejší, najflexibilnejší a najvýkonnejší spôsob
regulácie, avšak zároveň u verejnosti najmenej populárny. Spoplatnenie reguluje dopyt po
parkovaní, ovplyvňuje správanie sa vodičov a v neposlednom rade prináša prostriedky do
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mestského rozpočtu. Správne určená cena je taká, ktorá pomáha udržiavať určitý podiel
voľných miest (odporúča sa 85 %).
Časové obmedzenia. Určujú čas, počas ktorého je možné využiť konkrétne
parkovacie miesto. Účelom zavedenia časových limitov je zvýšiť obrátkovosť parkovacieho
miesta. Používajú sa napr. na miestach určených pre nakládku/vykládku tovaru alebo
nástup/výstup osôb.
Preferencia vybraných skupín obyvateľov. Zvyčajne ide o vydávanie parkovacích
kariet, ktoré umožňujú parkovanie vozidiel na určených parkovacích miestach. Parkovacia
karta nahrádza jednorazovú úhradu parkovného. Môže byť neprenosná (viazaná na EČV)
alebo prenosná (pre viac vozidiel). Najčastejšie používané typy parkovacích kariet sú
rezidentské, abonentské, návštevnícke, prípadne bonusové. Definíciu týchto skupín a
podmienky pre vydanie parkovacej karty si upravuje samospráva vo VZN o parkovaní.

6.5.3 Pilotný projekt
Regulácia parkovania sa odporúča zavádzať do praxe postupne, ideálne vo forme tzv.
pilotného projektu, pod ktorým rozumieme prvotnú fázu zavádzania systému so zameraním
na obmedzený rozsah konečného riešenia. Rozsah je obmedzený počtom obyvateľov
a konkrétnou lokalitou. V pilotnej fáze sa môžu aj nemusia uplatňovať všetky pravidlá, resp.
len časť z nich. Pilotný projekt do určitej miery otestuje pripravenosť daného riešenia pre
konečné nasadenie do reálneho výstupu. Ide o čiastkovú realizáciu daného výstupu s cieľom
otestovať funkčnosť, prípadne zhodnotiť, či je daný proces použiteľný v reálnom prostredí.
Súčasťou pilotného projektu je vyhodnotenie a formulácia odporúčaní pre komplexné
riešenie.
Sledované parametre pilotného projektu:
1. Typ regulácie (zvýhodnenie pre rezidentov, krátkodobé parkovanie a pod.)
2. Zber dát (počet voľných miest, obrátkovosť, vplyv na dynamickú dopravu,
cestovanie verejnou dopravou).
3. Obchádzkové trasy a parkovanie v susedných lokalitách.
4. Prechodná fáza (ako dlho trvá, kým si používatelia zvyknú na zmenu).
5. Technické riešenie.
112

6. Názory obyvateľov a skúsenosti (pred, počas, po).
7. Kontrola (upozorňovanie a sankcie).
6.5.4 Všeobecne záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pravidlá parkovania. Je to základný právny
dokument celého systému. Jeho príprava musí prebiehať v intenzívnej spolupráci volených
zástupcov občanov, úradníkov, právnikov a odborníkov na dopravu.
Všeobecné záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území
mesta by malo obsahovať:
•

určenie úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel,
tarifných pásiem a časových úsekov,

•

spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest (prevádzkovateľ),

•

spôsob registrácie používateľov,

•

typy parkovacích kariet (parkovacie lístky, rezidentská karta, návštevnícka karta,
abonentská karta, bonusová karta),

•

zľavy,

•

spôsob vydávania parkovacej karty a jej platnosť,

•

úhrada za dočasné parkovanie,

•

oprávnenia vyplývajúce z parkovacej karty,

•

spôsob úhrady za parkovací lístok a spôsob preukázania jeho zaplatenia,

•

prevádzkový poriadok,

•

kontrola a sankcie.

6.5.5 Projekt organizácie dopravy
Projekt organizácie dopravy je projekt dopravného značenia. Navrhujú sa v ňom
zmeny existujúceho dopravného značenia v riešenej oblasti. Spracovateľom je buď interné
oddelenie na mestskom úrade alebo externý dodávateľ.
Zmena dopravného značenia je významným zásahom do organizácie dopravy aj do
verejného priestoru. Preto musí byť musí byť koordinovaná s mestským odborníkom na
dopravu, architektom a urbanistom. Dopravné značenie musí tiež rešpektovať funkciu danej
lokality.
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Projekt organizácie dopravy by mal okrem parkovania riešiť aj nasledovné
požiadavky:
•

upokojenie dopravy,

•

pešie trasy,

•

bezpečné priechody pre chodcov,

•

cyklopruhy,

•

rozhľad v križovatke,

•

preferenciu verejnej dopravy (vyhradené jazdné pruhy),

•

zjednosmernenie ulíc.
Projekt organizácie dopravy je dôležité prediskutovať s miestnymi poslancami,

s firmami ako aj s verejnosťou. Informácie od nich môžu byť cenným prínosom, avšak
samospráva nesmie uprednostniť parciálny záujem pred verejným. Projekt musí
korešpondovať s VZN o parkovaní alebo jeho pripravovaným znením. Po zapracovaní
pripomienok ho schvaľuje príslušný dopravný inšpektorát.
6.5.6 Usporiadanie parkovacích miest
Rozmery parkovacích miest upravuje STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy
cestných vozidiel [61]. Usporiadanie parkovacích miest môže byť pozdĺžne, šikmé a kolmé.
Pozdĺžne radenie
•

Používa sa najčastejšie, pretože zaberá relatívne malú šírku ulice pre parkovanie aj
parkovacie manévre.

•

Pri

nastupovaní/vystupovaní

neprekážajú

susedné

zaparkované

vozidlá

a nedochádza k poškodzovaniu dverí.
•

Namiesto vyznačenia jednotlivých miest je možné vyznačiť tzv. parkovací pruh.

•

Poskytuje pomerne dobrý rozhľad na vozidlá v premávke pri zachádzaní/vychádzaní
z miesta.

•

Nevýhodou pozdĺžneho radenia je nízka parkovacia kapacita na jednotku dĺžky ulice
(na 100 m dĺžky ulice možno pre vozidlá O2 vyznačiť 15,4 pozdĺžnych miest, zatiaľ
čo kolmých až 41,7).
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•

Vzniká nebezpečenstvo otvorenia dverí do premávky; obzvlášť nebezpečné je to pre
cyklistov.

Obr. 6.1: Pozdĺžne radenie, Zdroj: STN 73 6056

Šikmé radenie
•

Predná alebo zadná časť vozidla je otočená k obrubníku.

•

Môže byť riešené v rôznych uhloch k obrubníku, najčastejšie 45°, 60° alebo 70°.

•

Je výhodné najmä z hľadiska priestorového usporiadania a uľahčenia parkovacích
manévrov.

•

Pri nástupe/výstupe nie sú ľudia ohrození dopravou v pohybe, cyklistov neohrozuje
otvorenie dvier.

•

Ak sú šikmé miesta vyznačené opačným smerom, zachádza sa na ne cúvaním. Toto
usporiadanie zvyšuje bezpečnosť, pretože vodič má pri vychádzaní lepší rozhľad.
Priamy výjazd do premávky je jednoduchší ako cúvanie do premávky. Nakladanie a
vykladanie tovaru zo zadnej strany vozidla prebieha ďalej od premávky.

Obr. 6.2: Šikmé a kolmé radenie, Zdroj: STN 73 6056

Kolmé radenie
•

Maximalizuje parkovacie miesta na jednotku dĺžky ulice (jedno auto na cca 2,5 m),
avšak má najväčšie požiadavky na šírku komunikácie potrebnej na jedno
parkovacie miesto.

•

Je vhodné pre odstavné plochy a parkoviská s dlhodobým parkovaním (firmy,
sídliská).

•

Nie je vhodné pre cesty s vysokou rýchlosťou a intenzitou dopravy.
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Obr. 6.3: Parkovisko so šikmým parkovaním, Zdroj: STN 73 6056

Pri rozhodovaní o organizácii parkovacích miest je veľmi dôležitým kritériom
bezpečnosť.
•

Kolmé a šikmé radenie pomáhajú upokojovať dopravu, pretože reálne aj opticky
zužujú vozovku, čo vedie k zníženiu rýchlosti.

•

Parkovanie môže oddeliť chodcov a cyklistov od jazdného pruhu.

•

Vhodné vyznačenie parkovacích miest zlepšuje rozhľad v križovatkách a pred
priechodmi pre chodcom.

Vyhradené miesta pre ťažko zdravotne postihnutých
Podľa § 44 ods. 2 zákona o cestnej premávke sa môže parkovací preukaz používať
na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa
podmienky podľa Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov [95]. Vyhradené
miesto pre vozidlo s parkovacím preukazom môže byť vyznačené ako:
•

všeobecné vyhradené miesto určené pre ľubovoľné vozidlo označené parkovacím
preukazom,

•

miesto pre konkrétneho užívateľa – na dodatkovej tabuľke sa uvádza číslo
parkovacieho preukazu alebo EČV.
Samospráva určuje podmienky, či a za akých podmienok povolí vyhradenie miesta

pre konkrétnych držiteľov parkovacích preukazov. Medzi obvykle požadované podmienky
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patrí napr. trvalý pobyt na ulici, kde má byť miesto vyhradené, parkovací preukaz, priznanie
peňažného príspevku na prepravu atď. Zároveň vo VZN o miestnych daniach samospráva
určuje výšku miestnej dane za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovacom mieste
pre držiteľa parkovacieho preukazu. Sadzba dane môže byť rovnaká ako za bežné
vyhradenie miesta, nižšia alebo môžu byť miesta od úhrady miestnej dane oslobodené.
Pri vyhradzovaní parkovacieho miesta pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie sa treba dodržať nasledovných požiadaviek:
•

šírka parkovacieho miesta musí byť najmenej 3,50 m,

•

pri výbere lokality pre vyhradenie miesta je potrebné zohľadniť, aby pri
nástupe/výstupe neprekážali obrubníky, mestský mobiliár, zeleň, iné vozidlá,

•

prístup k chodníku.
Podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie upravuje vyhláška 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
[97].
Zákon o cestnej premávke v § 44, ods. 7 uvádza: „Vodič vozidla s parkovacím
preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a
vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je
dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny;
pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá
povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho
oprávnení podľa tohto zákona.“
Parkovanie bicyklov, motocyklov a kolobežiek
Zákon o cestnej premávke umožňuje státie bicyklov, motocyklov a kolobežiek na
chodníku, ak zostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Uvedené platí aj v zónach s
dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným
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alebo regulovaným štátom (§ 52 ods. 2 zákona o cestnej premávke). V zóne s plateným
státím teda bicykel, motocykel a kolobežka môžu stáť na chodníku bezplatne.
V blízkosti peších zón, pred úradmi, obchodmi ako aj ďalšími miestami, kde sa
motocykle pravidelne vyskytujú, sa odporúča pre ne vyznačiť parkovacie miesta. Minimálne
rozmery miest pre motocykle nie sú v STN upravené. Odporúčané rozmery sú 1,50 x 2,50
m pre kolmé radenie a 1,10 x 2,50 m pre šikmé radenie pod uhlom 45°.

Obr. 6.4: Rozmery stojísk pre motocykle, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Miesta pre motocykle majú menší rozmer, preto sa odporúča ich vyznačiť tam, kde
sa nevojde parkovacie miesto pre automobil. Zároveň treba dbať na to, aby neboli
vyznačované bližšie ako 5 m pred priechodom pre chodcov, v rozhľadových poliach
križovatiek alebo tam, kde by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
Parkovanie motocyklov na miestach pre konkrétne určené miesta nemusí byť
spoplatnené. Ak spoplatnené je, túto informáciu treba uviesť na dopravnom značení. Pokiaľ
motocykel parkuje na platenom parkovisku na mieste pre automobily, platí rovnaký poplatok
ako automobil.
Zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území Slovenska
republiky, vrátane parkovania bicyklov, určujú Technické podmienky TP 085 Navrhovanie
cyklistickej infraštruktúry [65], ktoré priamo nadväzujú na STN 73 6101 a STN 73 6110.
Riešia problematiku navrhovania cyklistickej komunikácie a zariadení určených pre
cyklistov tak, aby boli bezpečné. Tieto technické podmienky sú určené investorom,
projektantom, dopravným inžinierom, zhotoviteľom, vlastníkom, správcom, pracovníkom
štátnej správy a samosprávy a občianskym združeniam zaoberajúcim sa cyklistickou
dopravou.
Na parkovanie bicyklov sa používajú cyklostojany. Každé stavebné zariadenie pre
bicykel musíte splniť nasledujúce parametre:
•

bezpečné zaistenie bicykla,

•

možnosť uzamknutia rámu,
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•

viditeľnosť pre cyklistu,

•

stabilita pri väčšej záťaži,

•

dostupnosť na bicykli,

•

bezbariérový prístup,

•

jednoduchá údržba,

•

v prípade umiestnenia cyklistického stojana v tmavom neosvetlenom priestore je
nutné jeho osvetlenie.

6.5.7 Dopravné značenie
Riadenie parkovania si vyžaduje vyznačenie parkovacích miest dopravnými
značkami vo forme tzv. projektu organizácie dopravy, ktorý vypracuje dopravný projektant.
Tento projekt musí byť pred realizáciou schválený dopravným inšpektorátom. Vo väčšine
prípadov je počet budúcich legálnych parkovacích miest nižší, ako reálny počet parkujúcich
vozidiel zistených pri sčítaní. Dôvodom sú nelegálne parkujúce vozidlá, ktorých parkovanie
bude po zavedení regulácie eliminované (z dôvodu bezpečnosti, bezbariérovosti, resp.
prístupu záchranných vozidiel).
Pri projektovaní nového dopravného značenia je treba vnímať uličný priestor
komplexne, teda nielen ako priestor pre motoristov. Projekt organizácie dopravy má
zohľadňovať ľudí, nielen autá. Súčasťou projektu organizácie dopravy majú byť riešenia pre
chodcov a cyklistov, zachovanie už vytvorených prirodzených koridorov pre peších, zeleň,
krátkodobé zastavenie pre zásobovanie, prípadne na vyloženie a naloženie pasažierov.
Všetky tieto detaily zefektívňujú využívanie verejného priestoru a robia ho atraktívnejším.
Projekty zvislého a vodorovného dopravného značenia (značky a čiary), ako aj
výstavba nových parkovacích miest a rekonštrukcia ciest by mali byť komunikované
s verejnosťou a poslancami.
Pravidlá cestnej premávky upravuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a jeho
vykonávacia vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktoré určujú všeobecne platné pravidlá a zároveň
umožňuje používanie zvislých, vodorovných dopravných prostriedkov a dopravných
zariadení. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými
zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky. (§ 60 ods. 2 zákona
o cestnej premávke). Dopravné značenie má poskytnúť vodičom na viditeľnom mieste
jednoznačné a zrozumiteľné informácie o dopravnom režime, a to aj vrátane parkovania.
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Najčastejšie používané dopravné značky pre účely regulácie statickej dopravy

B33 – Zákaz státia

B34 – Zákaz státia

P24a - Zóna s
dopravným
obmedzením

IP24b - Koniec zóny s
dopravným
obmedzením

V10a - Parkovacie
miesta s kolmým státím

V10b - Parkovacie
miesta so šikmým
státím

V10c - Parkovacie
miesta s pozdĺžnym
státím

V10d - Parkovacie
miesta s vyhradeným
státím

V10e - Stanovište TAXI
vyznačuje priestor
stanovišťa taxi a dopĺňa
značku č. IP 20b.

V11a - Zastávka
autobusu, trolejbusu a
električky vyznačuje
priestor zastávky
uvedených vozidiel.
Značku možno použiť aj
v bielej farbe.

V12a - Žltá kľukatá
čiara vyznačuje priestor,
kde je zakázané státie
vozidiel.

V12b - Žltá súvislá čiara
vyznačuje úsek, kde je z
obidvoch strán tejto
čiary zakázané
zastavenie a státie
vozidiel.

IP12 - Parkovisko

IP13a - Parkovisko
(kolmé státie)

IP13b - Parkovisko
(šikmé státie)

IP13c - Parkovisko
(pozdĺžne státie)
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IP14a - Parkovisko
(státie na chodníku
kolmé alebo šikmé)

IP14b - Parkovisko
(státie na chodníku
pozdĺžne)

IP15a - Parkovisko
(čiastočné státie na
chodníku kolmé alebo
šikmé)

IP15b - Parkovisko
(čiastočné státie na
chodníku pozdĺžne)

IP16 - Vyhradené
parkovisko

IP17a - Platené
parkovisko (parkovacie
miesta s plateným
státím)

IP17b - Platené
parkovisko (parkovacie
miesta s regulovaným
státím)

IP19 - Parkovisko P+R
(zaparkuj a choď)

IP16 - Vyhradené
parkovisko

IP17a - Platené
parkovisko (parkovacie
miesta s plateným
státím)

IP17b - Platené
parkovisko (parkovacie
miesta s regulovaným
státím)

IP19 - Parkovisko P+R
(zaparkuj a choď)

IP25a - Pešia zóna

IP25b - Koniec pešej
zóny

IP27a - Zóna s plateným
parkovaním

IP27b - Koniec zóny s
plateným parkovaním
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6.5

Komunikácia s verejnosťou a participatívny proces
Komunikácia s verejnosťou, reklama a marketing výrazne ovplyvňujú verejnú

diskusiu v rozhodovacom procese o mestskom plánovaní a mobilite. Okrem konvenčných
médií (televízia, rozhlas, tlač) v posledných rokoch výrazne vzrástol dosah online médií.
Popularita sociálnych sietí prináša obrovské množstvo obsahu, ktorý používatelia produkujú
neraz bez verifikácie správnosti. Úroveň verejnej diskusie sa často zjednodušuje a
radikalizuje. Vznikajú tzv. bubliny, teda názorovo rozdelené komunity, kde jedna skupina
ľudí presadzuje riešenia na úkor druhej. Rastie subjektívny pocit, že bežní ľudia nie sú
zapojení do rozhodovania. Občania sa rozchádzajú v kontroverzných otázkach (vodiči vs.
chodci, parkovacie miesta vs. ihriská, cyklista vs. vodič, cyklisti vs. chodci, rozvoj vs.
stabilizované štvrte). Nesprávny spôsob komunikácie s verejnosťou je často zásadnou
prekážkou, prečo sa mnohým mestám nedarí presúvať cestujúcich z individuálnej
automobilovej dopravy na udržateľné formy mobility.
6.5.1 Komunikačné kanály a marketingový mix
Samospráva má v súčasnosti široké možnosti, ako komunikovať s verejnosťou
a zvoliť optimálny marketingový mix. Intenzita komunikačnej kampane záleží aj od
možností rozpočtu. Súčasťou procesu je tiež zapojenie súkromného a neziskového sektora.
Vlastné komunikačné kanály
•

webstránka úradu,

•

mestské noviny,

•

stránka mesta na Facebooku,

•

stránka mesta na Instragrame.

•

video kanál mesta na YouTube,

•

blogy primátora a poslancov,

•

letáky a tlačoviny,

•

telefonické informačné centrum,

•

e-mailová adresa,

•

diskusné fórum na internete.
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Komunikácia s médiami
•

tlačové konferencie,

•

tlačové správy.

Vonkajšia reklama
•

bilboardy,

•

citylighty,

•

plagáty,

•

informácie vo verejnej doprave,

•

bannery.

Elektronické médiá
•

televízia,

•

tlač,

•

rozhlas ,

•

online médiá,

•

reklamné siete.

Stretnutia s obyvateľmi
•

diskusie,

•

stretnutia v teréne,

•

podujatia.

6.5.2 Participatívny proces
Zapojenie verejnosti do rozhodovania v spoločnosti je veľmi dôležité. Realizuje sa
formu tzv. participatívneho procesu, ktorý sa chápe ako „možnosť obyvateľov podieľať sa
na rozvoji mesta, zlepšovať potreby a priority obyvateľov, zapájať ich do verejného života
a diania, pomáhať pri modernizácii správy vecí verejných, zvyšovať efektivitu, legitimitu,
dôveryhodnosť a transparentnosť verejného rozhodovania a znižovania klientelizmu
a korupcie [97].“
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Existujú štyri hlavné úrovne participatívneho procesu:
1. občania sú informovaní o príprave verejnej politiky,
2. občania sa zúčastňujú diskusie o alternatívach verejnej politiky,
3. občania sa podieľajú na rozhodovaní o verejnej politike,
4. občania sa podieľajú na dosiahnutí dohody o prioritách verejnej politiky, ako aj na
jej implementácii.
Zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu má viacero významných pozitív.
Existuje však niekoľko možných rizík: nepochopenie zmyslu participácie, nevhodná
implementácia alebo nesplnenie očakávaní aktérov. Preto je na rozhodnutí samosprávy, do
akej miery zapojí obyvateľov do tvorby parkovacej politiky.
Angažovanosť občanov je pre samosprávu výzvou, no má veľa skrytých ťažkostí
spojených s participáciou verejnosti. Ľudia sa musia navzájom počúvať, vrátane tých, ktorí
sa nevedia jasne vyjadrovať. Žiaľ, verejnej diskusie sa zúčastňujú nielen odborníci a
vnímavé publikum, ale aj konfliktní ľudia. Hrozí preto nepochopenie participatívneho
procesu. V neposlednom rade sa zástupcovia mesta obávajú, že niekto prevezme moc
rozhodovať. Napriek všetkým vyššie uvedeným rizikám je participatívny proces
kompromisom medzi zastupiteľskou demokraciou a nekontrolovanou diskusiou na sociálnej
sieti.

6.6

Realizačná fáza
Pre väčšinu obyvateľov sa projekt regulácie dopravy stáva viditeľným až vo fáze

realizácie. Po jej dokončení sa výsledok porovná s požiadavkami. Územná samospráva musí
brať do úvahy, že takmer nikdy nebude možné úplne dosiahnuť výsledok projektu, ktorý
presne zodpovedá pôvodným požiadavkám. Počas realizácie často dochádza k
neočakávaným udalostiam projektový tím sa preto môže odchýliť od zoznamov požiadaviek.
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6.6.1 Obstarávanie tovarov a služieb
Pre zabezpečenie prípravnej a realizačnej fázy je potrebné obstarať nasledovné
tovary a služby:
•

spracovanie projektu organizácie dopravy,

•

stavebné práce - úprava povrchov existujúcich ciest, parkovísk a chodníkov, vrátane
rekonštrukcie súvislých úsekov a budovania nových; búranie existujúcich
betónových a asfaltobetónových konštrukcií,

•

realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia,

•

výsadba zelene a revitalizácia verejných priestranstiev,

•

vývoj informačných systémov na správu parkovania.

•

komunikačná kampaň (letáky, inzercia, grafické práce, organizácia stretnutí),

•

internetová stránka,

•

platobné zariadenia a kanály pre úhradu parkovného (parkovacie automaty, SMS
platby, platba kartou online, mobilná aplikácia),

•

manažment kontroly parkovania v teréne (skenery, monitorovacie vozidlá, mobilné
telefóny).

6.6.2 Registrácia používateľov
Pred samotným spustením regulácie parkovania je nevyhnutné vyčleniť obyvateľom
dostatok času na registráciu do systému. Informačný systém by mal byť realizovaný tak, aby
integroval údaje z týchto štátnych registrov: Register fyzických osôb, Register právnických
osôb, Register adries, Kataster nehnuteľností a Národná evidencia vozidiel. Vďaka tomu
bude registrácia pre používateľov komfortná a rýchla.
Dôležitou súčasťou registračnej fázy je zriadenie zákazníckej podpory (e-mail,
webová stránka, chat bot12, call centrum13 a tiež zákazníckeho centra).
6.6.3 Kontrola a vyhodnocovanie
Zavedením regulovaného parkovania sa práca mesta nekončí. Systém parkovania
treba neustále sledovať, reagovať na pripomienky, odstraňovať chyby a realizovať návrhy
12
13

počítačový program určený na automatizovanú komunikáciu s ľuďmi
miesto, kde sa zhromažďujú požiadavky vybavované s pomocou telefónu
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na vylepšenie. Dôležitou súčasťou práce samosprávy je kontrola a udeľovanie sankcií. Je
tiež potrebné počítať s prirodzenou snahou motoristov hľadať spôsoby ako systém obísť
alebo zneužiť.
Kontrola
Účelom kontroly je zosúladiť ciele regulácie parkovania so skutočnosťou. Kontroluje
sa najmä oprávnenosť vozidla parkovať v konkrétnej lokalite a v danom čase. Kontrolu je
nevyhnutné vykonávať od prvého dňa po spustení systému a to v pravidelných časových
intervaloch. V prechodnom období by malo ísť najmä o edukáciu a upozornenia. Sankcie by
mali byť udelené až po uplynutí istého času a po viacnásobnom porušení pravidiel.
Vyhodnocovanie
V dôsledku zavedenia regulácie parkovania možno očakávať nasledovné scenáre:
•

presun áut na vonkajší okraj regulovanej zóny alebo do inej zóny,

•

presun áut do lokality s nižšou cenou alebo s inou formou časového obmedzenia,

•

obsadzovanie menej atraktívnych miest na parkovanie,

•

vodiči budú viac využívať parkovanie v súkromných garážach, resp. na súkromných
pozemkoch,

•

zamestnávatelia vytvoria priestor pre vozidlá zamestnancov v areáli firmy,

•

vzniknú nové parkoviská na nevyužitých pozemkoch,

•

úprava času návštevy (v čase kedy je to lacnejšie alebo bezplatné),

•

skrátenie dĺžky parkovania (plánovanie kratších návštev),

•

presun iným dopravným prostriedkom (verejná doprava, bicykel, pešo, kolobežka),

•

zdieľanie jazdy (car-pooling) a požičiavanie áut (car-sharing),

•

celkovo možno očakávať, že regulácia a spoplatnenie parkovania zvýši počet
disponibilných voľných miest,

•

zníženie intenzity dynamickej dopravy a zmenšenie kolón v dôsledku zníženého
dopytu po statickej doprave.
Po spustení regulovaného parkovania je potrebné priebežne viesť evidenciu

o správaní sa vodičov. Systematické sledovanie situácie umožní flexibilne modifikovať
realizovanú parkovaciu stratégiu.
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Odporúča sa v čase sledovať tieto parametre:
•

počet voľných miest a obsadenosť,

•

štruktúru vozidiel (typ, EČV),

•

dĺžku parkovania,

•

nelegálne parkovanie,

•

vplyv na dynamickú dopravu.

Prieskum verejnej mienky
Podobne ako v prípade analytickej fázy, práca s verejnosťou je nevyhnutnou
súčasťou aj realizačnej fázy. Odporúča sa zrealizovať prieskum verejnej mienky, ktorý môže
byť reprezentatívny alebo nereprezentatívny. Samospráve pomôže zorientovať sa
v názoroch obyvateľov a porovnať ich so stavom pred zavedením regulácie parkovania.
Odporúčané okruhy otázok uvádzame nižšie. Podrobné znenie je uvedené v Prílohe 15.
Demografické otázky
•

Pohlavie

•

Vek

•

Bydlisko

Meritórne otázky
•

Počet áut v domácnosti

•

Typ vozidla

•

Frekvencia využívania auta

•

Účel využívania auta

•

Parkovanie pred domom

•

Voľné parkovacie miesta pri dome po zavedení regulovaného parkovania

•

Skúsenosti s registráciou do systému

•

Odporúčanie na zavedenie regulovaného parkovania aj v iných lokalitách

•

Registračný poplatok

Po ukončení fázy vyhodnotenia projektu sa odporúča odstrániť chyby ako aj
zapracovať všetky relevantné návrhy do vykonávacích predpisov. Dôležitou časťou
vyhodnotenia je komunikácia so všetkým relevantnými aktérmi vrátane verejnosti.
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7. Závery a odporúčania
Nárast individuálnej automobilovej dopravy v mestách prináša množstvo
negatívnych javov ako sú kongescie a rastúce požiadavky na parkovanie. Ide pritom o javy,
ktoré navzájom súvisia - zvyšujúca sa intenzita individuálnej automobilovej dopravy
spôsobuje rastúci dopyt po vytváraní nových parkovacích miest. Vytváranie nových
parkovacích miest zase zvyšuje intenzitu automobilovej dopravy. Platí to však aj naopak,
znižovanie počtu parkovacích miest odrádza vodičov automobilov od používania
individuálnej automobilovej dopravy.
Statická doprava bez jasných pravidiel vytvára samosprávam zbytočné náklady
a spôsobuje množstvo konfliktov, ktorým čelia obyvatelia, projektanti, prevádzkovatelia, či
úradníci. V neposlednom rade, neregulované parkovanie zaberá verejný priestor a pripravuje
samosprávy o značné príjmy. Naopak, regulované parkovanie prináša množstvo benefitov
ako je napríklad skvalitnenie verejných priestorov, reguláciu dynamickej dopravy alebo
tvorbu výnosov, ktoré môžu byť použité na investície do rozvoja mesta a na dôležité
projekty.
Dizertačná práca je zameraná na využívanie verejného priestoru z hľadiska statickej
dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest.

7.1

Závery
V práci upozorňujem na výrazný nárast individuálneho vlastníctva automobilov,

najmä v strednej a východnej Európe. Za desať rokov vzrástol počet áut na 1 000 obyvateľov
najviac v Rumunsku (167 %). Nasleduje Estónsko (144 %), Poľsko a Slovensko (142 %).
Celkový počet evidovaných vozidiel na Slovensku za necelých 40 rokov vzrástol viac ako
2,5-násobne na súčasných 3,3 milióna automobilov. Napriek tomu, že individuálna
automobilová doprava je najmenej ekologickým spôsobom dopravy a typický automobil je
zaparkovaný 23 hodín denne, až 63 % obyvateľov EÚ miest vlastní súkromné auto. Ako
riešenie narastajúceho problému s nedostatkom parkovacích miest odporúčam efektívny
manažment statickej dopravy. Sem zaraďujeme také stratégie ako, regulované parkovanie,
zdieľané parkovanie, zmenu organizácie dopravy, budovanie záchytných parkovísk alebo
cenovú regulácia.
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V kapitole Výsledky práce uvádzam výsledky vlastných prieskumov statickej
dopravy, výskumov verejnej mienky, experimentov a prípadových štúdií. Na ich základe
konštatujem, že príjmy pochádzajúce zo statickej dopravy v krajských mestá na Slovensku
sú významne poddimenzované. Z 58 najväčších miest a 17 mestských častí Bratislavy
na Slovensku 35 miest a 9 mestských častí Bratislavy malo zavedenú parkovaciu politiku
alebo nejakú formu regulovaného parkovania, prípadne prijaté všeobecne záväzné
nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Komplexný zber dát o parkovaní
vo vybraných samosprávach na Slovensku poukazuje na to, že regulácia parkovania je
podceňovaná a príjmy z parkovania poddimenzované. Priemerný počet regulovaných miest
na 1000 obyvateľov v krajských mestách je 48,40 EUR, priemerný výnos na obyvateľa
v krajských mestách je 8,94 EUR ročne. Z 35 vybraných samospráv len 7 z nich dokáže
príjmami zo statickej dopravy pokryť bežné a kapitálové výdavky.
Z uskutočneného celoslovenského reprezentatívneho prieskumu vyplýva, že ľudia na
Slovensku najčastejšie jazdia do práce alebo do školy autom (52,7 %). Verejnú dopravu
využíva 26,2 %, pešiu chôdzu 10,5 % a bicykel 7,5 %. Ešte viac využívajú individuálnu
automobilovú dopravu obyvatelia v Bratislavskom kraji, kde autom jazdí 71,86 %
a verejnou dopravou 22,65 %. Na otázku, čo by obyvateľov Slovenska motivovalo
presadnúť z auto do verejnej dopravy, najviac (21,7 %) odpovedalo „neviem“ a 16,7 %
„nič“. Z tých, čo by mohli byť motivovaní využívať verejnú dopravu, 12,4 % uviedlo
častejšiu frekvenciu spojov.
V rámci vlastnej výskumnej úlohy som zrealizoval v roku 2022 prieskum verejnej
mienky, ktorého hlavným cieľom bolo poznať názory obyvateľov Bratislavy na zavedenie
parkovacej politiky. Prieskumnú vzorku respondentov tvorili rezidenti so zavedenou
parkovacou politikou a obyvatelia bez regulácie parkovania. Tretina šoférov po zavedení
regulácie parkovania nájde miesto na parkovanie ľahšie. U ďalšej tretiny to zostalo rovnaké.
Zlepšenie najviac pociťujú obyvatelia v Krasňanoch v Rači. Ročný poplatok považuje
za primeraný 55 % respondentov. Tretina si myslí, že je to veľa. Až 51 % tých, čo majú
skúsenosti s regulovaným parkovaním, ho odporúča zaviesť v celej Bratislave. Necelá tretina
je proti.
Spomedzi šoférov, ktorí regulované parkovanie zavedené nemajú, zavedenie
regulovaného parkovania podporuje. Proti je necelá tretina. Až dve tretiny šoférov
od parkovacej politiky očakávajú uprednostnenie rezidentov. Približne polovica ľudí
požaduje viac voľných miest. Dve tretiny šoférov si myslí, že najprv treba budovať
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parkovacie miesta, až potom spoplatňovať parkovanie. Necelá štvrtina ľudí (23 %) si myslí,
že poplatok by mal byť 5 eur mesačne. Ďalšia štvrtina (24 %) nemá problém ani so sumou
10 eur mesačne. Naopak, 28 % šoférov si myslí, že parkovanie by malo byť zadarmo.
Hlavným prínosom tejto práce je Metodika návrhu parkovacej politiky v mestách. Jej
cieľom je vytvoriť také pravidlá, ktorých výsledkom je efektívnejšie využívanie parkovacích
zdrojov. Metodika popisuje konkrétne stratégie a kroky, ktoré pomôžu mestám s prípravou
a implementáciou regulovaného parkovania.

7.2

Odporúčania
Na základe výsledkov výskumu popísaného v tejto dizertačnej práci, odporúčam pri

riešení využívania verejného priestoru z hľadiska statickej dopravy v podmienkach
historických a sídliskových miest nasledovné:
V oblasti kvality životného prostredia a verejného priestoru:
•

realizovať komplexné riešenie premeny verejného priestoru, kde na prvom mieste
bude človek, nie auto,

•

do riešení zahrnúť aj systém preferencie verejnej a nemotorovej dopravy vrátane
budovania zelenej infraštruktúry,

•

eliminovať parkovanie na ulici a úplne zrušiť parkovanie na chodníkoch.

V oblasti riadenia mobility:
•

namiesto budovania nových parkovacích miest uprednostniť reguláciu parkovania,

•

zvýšiť efektivitu a účinnosť kontroly statickej a dynamickej dopravy.

V oblasti dynamickej dopravy:
•

realizovať prvky upokojovania dopravy ako hlavný nástroj na zvýšenie bezpečnosti
v urbanizovaných územiach,

•

zavádzať zóny 30 km/h v obci, a to najmä v lokalitách so zvýšeným pohybom
chodcov a cyklistov,
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•

vytvárať infraštruktúru pre ekologickú dopravu a inteligentné dopravné systémy
v mestách,

•

podporovať alternatívne dopravné riešenia (napr. zdieľanie jázd, požičiavanie áut,
požičiavanie elektrokolobežiek).

V oblasti financií a investícií:
•

v zónach, kde dopyt po parkovaní prevyšuje ponuku, zaviesť účinnú cenovú
reguláciu,

•

zaviesť také finančné nástroje, aby výnosy z parkovania prevyšovali náklady na
budovanie infraštruktúry statickej dopravy.

V oblasti komunikácie s verejnosťou:
•

zmeniť celkové vnímanie mobility od individuálnej automobilovej dopravy
v prospech verejnej a nemotorovej dopravy,

•

vysvetľovať negatíva spojené s masívnym využívaním individuálnej automobilovej
dopravy,

•

realizovať informačné kampane na podporu zavádzania regulácie statickej dopravy,

•

do procesu riešenia statickej dopravy zaviesť prvky participácie obyvateľov na
rozhodovaní.
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