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Předmětem průzkumu bylo zjištění kapacit a obsazenosti parkovišť typu P+R (park and ride, 

záchytná parkoviště) na vybraných železničních stanicích a zastávkách v okolí Brna. Průzkum 

probíhal ve čtvrtek 22. 11. 2018 na trati ve směru Břeclav (linky S3, R13) a Česká Třebová 

(linky S2, R19) a v pondělí 3. 12. 2018 na trati směr Tišnov (linky S3, R9), a to vždy v sedle 

mezi ranní a odpolední špičkou. Průzkum spočíval ve sčítání parkovacích stání a zaparkovaných 

vozidel a pro lepší pochopení dopravního chování byl doplněn o dotazníkové šetření.   

1 Dopravní průzkum 

1.1 Lokality 

Pro průzkum byly vybrány ty železniční stanice a zastávky, které parkoviště P+R mají a zároveň 

zde existuje dobré vlakové spojení mezi Brnem. Na trati ve směru Břeclav byly vybrány stanice 

Podivín, Zaječí a Šakvice. Ve směru Česká Třebová byly vybrány Bílovice nad Svitavou, 

Adamov, Blansko, Blansko – město, Skalice nad Svitavou a Letovice. Na trati ve směru Tišnov 

byly vybrány stanice Kuřim, Tišnov a Čebín. Tratě ve směru Střelice a Slavkov u Brna byly 

z důvodu probíhající výluky vynechány.  

1.2 Podmínky 

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 mrholilo a v pondělí 3. 12. 2018 bylo slunečné počasí. V těchto dnech 

na zmíněných tratích neprobíhala žádná omezení provozu.   

1.3 Kapacita a obsazenost 

Kapacity a také kvalita parkování se na jednotlivých stanicích liší. Na některých stanicích jsou 

vybudovaná plnohodnotná parkoviště se zpevněnými plochami, jinde se parkuje na 

nezpevněných plochách v blízkém okolí nádraží. Ve většině případů, ale tyto kapacity nestačí, 

a proto lidé parkují i na okolních komunikacích. Pokud je nádraží v blízkosti obytné zástavby, 

je složité rozeznat, zdali vozidla nepatří rezidentům. Proto takto zaparkovaná vozidla nebyla 

do průzkumu zahrnuta. 
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Obrázek 1 Přehled kapacit jednotlivých P+R 

Pozn.: Počty nevyznačených parkovacích stání byly odhadnuty. 
 

Na grafice vidíme, že největší P+R se nachází v Blansku s celkovou kapacitou 274 parkovacích 

stání. Další velká P+R se nacházejí v Tišnově (183), Skalici nad Svitavou (137), Letovicích 

(115) a Čebíně (111). Celková kapacita všech 12 sledovaných P+R je 1132 parkovacích stání.  
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Obrázek 2 Obsazenost sledovaných parkovišť P+R 

Pozn.: Počty nevyznačených parkovacích stání byly odhadnuty. 
 

Obsazenost byla na většině parkovišť vyšší než 80 %. Pod tuto hranici klesla jen ve stanicích 

Čebín (46 %) a Adamov (63 %). Na těchto stanicích nejsou parkovací stání vyznačena, proto 

může být výsledek mírně zkreslen. Nicméně na přiložené fotografii můžeme vidět, že kapacita 

byla opravdu využita jen částečně.  
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Obrázek 3 Parkoviště Čebín 

 Ve stanicích Tišnov, Letovice, Blansko a Šakvice byla obsazenost dokonce vyšší než 95 %. 

Jediná volná parkovací stání byla často vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Ostatní řidiči potom parkovali i mimo vyznačená stání, jak můžeme vidět například 

na následujícím snímku z Tišnova.  

 

Obrázek 4 Parkování v Tišnově 

Na všech 12 sledovaných P+R parkovalo v době průzkumu celkem 983 vozidel. Všechny 
naměřené hodnoty jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Parkovací stání 
Zaparkovaná 

vozidla 
Obsazenost 

P S N ∑ P S N ∑ P S N ∑ 

Tišnov 150 33 0 183 146 32 0 178 97 % 97 % - 97 % 

Čebín 80 6 25 111 26 4 21 51 33 % 67 % 84 % 46 % 

Kuřim 9 18 0 27 9 14 0 23 100 % 78 % - 85 % 

Podivín 31 12 0 43 28 10 0 38 90 % 83 % - 88 % 

Zaječí 0 0 70 70 0 0 56 56 - - 80 % 80 % 

Šakvice 59 3 0 62 58 3 0 61 98 % 100 % - 98 % 

Bílovice 

nad 

Svitavou 

50 0 0 50 46 0 0 46 92 % - - 92 % 

Adamov 20 0 15 35 10 0 12 22 50 % - 80 % 63 % 

Blansko 212 37 25 274 210 33 22 265 99 % 89 % 88 % 97 % 

Blansko 

- město 
25 0 0 25 21 0 0 21 84 % - - 84 % 

Skalice 

nad 

Svitavou 

46 0 91 137 43 3 78 124 93 % - 86 % 91 % 

Letovice 93 0 22 115 80 0 18 98 86 % - 82 % 85 % 

      ∑ 1132     ∑ 983   celkem 84 % 

Poznámka: 
P = parkovací stání 
S = parkování na okraji komunikace 
N = parkování na nezpevněné ploše 
Počty nevyznačených parkovacích stání byly odhadnuty. 
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2 Dotazníkové šetření 
Letáček s dotazníkem dostalo každé zaparkované vozidlo. Celkem jich tedy bylo rozdáno 983. 

Dotazník mohli zájemci vyplnit buďto elektronicky, nebo přímo na letáčku, který pak mohli 

doručit na adresu KAM. Sbírání odpovědí bylo ukončeno 31. 12. 2018. Vrátilo se celkem 61 

(tedy 6,2 %) vyplněných dotazníků, z toho 60 bylo vyplněno elektronicky a 1 přišel poštou. 

Jeden dotazník byl z důvodu nesrozumitelné odpovědi vyřazen. Úplné znění letáčku včetně 

dotazníku je součástí přílohy. 

V první otázce měli respondenti vyplnit stanici/zastávku, u které parkovali. Počty 

vyplněných dotazníků dle železniční stanice/zastávky poměrově odpovídají počtu 

zaparkovaných vozidel na jednotlivých parkovištích. Nejvíce vyplněných dotazníků se tedy 

vrátilo od řidičů parkujících v Blansku (11) a Tišnově (11). Naopak ani jeden z řidičů parkujících 

v Podivíně dotazník nevyplnil. 

U jaké železniční stanice parkujete? 

Stanice Počet 
% ze 

zaparkovaných 
vozidel 

Adamov 1 5 % 

Bílovice nad Svitavou 8 17 % 

Blansko 11 4 % 

Blansko město 1 5 % 

Čebín 8 16 % 
Kuřim 1 4 % 
Letovice 7 7 % 
Podivín 0 0 % 

Skalice nad Svitavou 6 5 % 

Skalice nad Svitavou 
nebo Letovice 1 - 

Šakvice 1 2 % 

Tišnov 11 6 % 

Zaječí 4 7 % 
 

Druhá otázka se ptala na to, z jaké obce parkující přijeli. Přehled odpovědí je součástí přílohy. 
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V další otázce respondenti odpovídali na to, jakým způsobem pokračovali dále v cestě. 

59 z nich, tedy 98 % pokračovalo v cestě vlakem. Zbytek, tedy 1, pokračoval pěšky, do 

bezprostředního okolí parkoviště, do práce u železniční stanice Skalice nad Svitavou. Jako 

důvod parkování na parkovišti P+R uvedl, že „Zaměstnavatel neumožní parkování v prostoru 

firmy“.  

Po zaparkování vozidla 
jste pokračoval(a) dále 

v cestě: 

Vlakem 59 

Pěšky 1 

Autem 0 

Spolujízdou 0 

 

Na otázku, kam respondenti jeli dál, odpovědělo 53 z nich (tedy 88 %), že pokračovali 

v cestě do Brna, další 3 do jiné destinace přes Brno. Celkem tedy 93 % respondentů 

pokračovalo ve směru Brna. Do bezprostředního okolí parkoviště pokračoval 1 výše zmíněný a 

do jiné destinace 3. 

Jaký byl cíl Vaší cesty? 

Brno 53 

Bezprostřední okolí 
parkoviště 1 

Jiná destinace (přes Brno) 3 

Jiná destinace 3 

 

 Z páté otázky vychází, že většina respondentů (55, tedy 92 %) takto dojíždí do práce. 

Další dva jeli do školy, 1 za službami a 2 za zábavou. 

Cestoval(a) jste 

Do práce 55 
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Za službami 1 

Za zábavou 2 

Do školy 2 

 

 47 tedy 78 % ze všech respondentů takto parkuje denně nebo téměř denně (4-5x 

týdně). Několikrát týdně (2-3x), takto parkuje 7 respondentů, několikrát měsíčně 4 a méně 

často 3 respondenti.  

Jak často takto parkujete? 

Denně, téměř denně (4-5x týdně) 47 

Méně často 2 

Několikrát týdně (2-3x týdně) 7 

Několikrát měsíčně 4 

 

Cílem poslední otázky bylo zjistit, jaká je motivace respondentů pro využívání tohoto 

typu parkování. V této otázce měli respondenti možnost volit více odpovědí. Pro 38 

respondentů (tedy 66 %) je jedním z důvodů problém zaparkovat v cíli. Rychlost přepravy 

motivovala 28 respondentů (48 %), cena 26 (45 %) a pohodlí 22 (38 %) z nich. V této otázce 

byla možná i odpověď „jiné“, kde respondenti nejčastěji popisovali problémy s dopravní 

infrastrukturou (hustý provoz, parkování). Seznam všech „jiných“ odpovědí je součástí přílohy. 

Proč jste nepokračoval(a) 
autem až do cíle vaší cesty? 

(můžete vybrat více možností) 

Rychlost přepravy 30 

Problém zaparkovat v cíli 41 

Pohodlí 22 

Cena 26 
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 Na konci dotazníku měli respondenti možnost vyjádřit své postřehy a podněty. 

Nejčastěji si v této části stěžovali na nedostatečné kapacity parkovišť u železničních stanic a 

zastávek. Velká část respondentů dále zmiňuje problémy s parkováním v Brně. Vadí jim cena 

parkování, „modré zóny“ a absence parkovišť P+R na okraji města. Některým respondentům 

vadí špatná návaznost spojů mezi obcí, ze které dojíždějí, a železniční stanicí, na které parkují. 

Seznam všech odpovědí je součástí přílohy.  

3 Závěr 
Celková kapacita zkoumaných záchytných parkovišť je 1132 parkovacích stání a 

v době průzkumu na nich stálo 983 vozidel. Největší z parkovišť se nachází v Blansku 

(274 parkovacích stání). Další v pořadí dle velikosti jsou P+R na stanicích Tišnov (183 stání) a 

Skalice nad Svitavou (137 stání). Kvalita parkovacích stání se na jednotlivých stanicích liší. 

Například v Blansku se nachází velké nové parkoviště, zatímco na většině ostatních stanicích a 

zastávkách se parkuje na zpevněných a nezpevněných plochách v okolí. 

Z průzkumu vyplývá že na většině stanic je kapacita parkovišť nedostatečná. Kromě stanic 

Adamov (63 %) a Čebín (46 %), byla na všech železničních stanicích obsazenost větší jak 80 

%. Na 5 z nich dokonce přesáhla hodnotu 90 % (Tišnov, Šakvice, Bílovice, Blansko a Skalice 

nad Svitavou).   

Všechna parkující vozidla obdržela letáček s dotazníkem. Vyplněných dotazníků se vrátilo 

celkem 61 (60 elektronicky a 1 poštou), tedy 6,2 %. Dotazníkové šetření potvrzuje, že většina 

parkujících (53 tedy 87 %) využívá tento způsob dopravy pro cestování do Brna, nejčastěji za 

prací. Z toho také vyplývá, že takto parkují denně nebo téměř denně (4-5x týdně). Nejčastěji 

k tomu respondenty motivuje problém s parkováním v cíli.  

 Na konci dotazníku měli respondenti možnost vyjádřit vlastní postřehy a připomínky. 

V této části byly nejčastěji zmiňovány problémy s kapacitou jednotlivých parkovišť P+R i 

parkování v Brně, kde jim vadí modré zóny, cena parkování i absence parkovišť P+R na okraji 

Brna.  Parkující si často stěžovali také na výše uvedenou malou kapacitu P+R u železničních 

stanic.   
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Příloha

 

Obrázek 5 Úplné znění letáčku s dotazníkem 

Otázka č. 1 : 

U jaké železniční 

stanice parkujete? 

Otázka č. 2 : 

Z jaké obce jste na toto 

parkoviště autem 

přijel(a)? 

 

Počet 
Počet 

celkem  

% ze 

zaparkovaných 

vozidel 

Adamov Adamov, Josefov 1 1 5 % 

Bílovice nad Svitavou 

Kanice 2 

8 17 % 

Bílovice nad Svitavou 3 

Řícmanice 1 

Babice nad Svitavou 1 

Kanice 1 

Blansko 

Petrovice 2 

11 4 % 
Jedovnice 1 

Ostrov u Macochy 1 

Rozstání 1 
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Olomučany 1 

Blansko 3 

Těchov 1 

Blansko-Zborovce 1 

Blansko město Těchov 1 1 5 % 

Brno Brno 1 1 - 

Čebín 

Sentice 3 

8 16 % 

Malhostovice 1 

Všechovice 1 

Drásov 2 

Unín 1 

Kuřim Voděrady 1 1 4 % 

Letovice 

Bohuňov 1 

7 7 % 

Lazinov 1 

Letovice 2 

Velké Opatovice 2 

Malá Roudka 1 

Podivín - 0 0 0 % 

Skalice nad Svitavou 

Boskovice 3 

6 16 % 
Sudice 1 

Petrovice 1 

Vanovice 1 

Skalice nad Svitavou nebo 

Letovice 
Vanovice 1 1 1 % 

Šakvice Hustopeče 1 1 2 % 

Tišnov 

Vír 1 

11 6 % 

Železné 2 

Tišnovská Nová Ves 1 

Zahrada 1 

Štěpánovice 1 

Lubné 1 

Rohozec 1 

Lomnička 1 

Předklášteří 1 
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Pernštejn 1 

Zaječí 

Mikulov 1 

4 7 % 
Němčičky 1 

Rakvice 1 

Zaječí 1 

   

Proč jste nepokračoval(a) autem až do cíle vaší cesty? Jiný důvod: 

Železniční 
stanice/zastávk

a 
Obec Proč jste nepokračoval(a) autem až do cíle vaší 

cesty? Jiný důvod:  

Brno Brno 
auto by vjelo do budovy, kde nejsou vybudované 
garáže 

Letovice Velké 
Opatovice ucpané Brno + silný provoz ve směru Svitavy - Brno 

Blansko Ostrov u 
Macochy "ekologičtější" chování 

Zaječí Mikulov hustý provoz už od Rajhradu 

Bílovice nad 
Svitavou 

Babice nad 
Svitavou Brno je pořád "ucpané". 

Skalice nad 
Svitavou 

Petrovice Zaměstnavatel neumožní parkování v prostoru firmy 

Skalice nad 
Svitavou Sudice dopravní situace v Brně 

Bílovice nad 
Svitavou 

Bílovice nad 
Svitavou možnost pracovat cestou vlakem a nebo se vyspat 

Blansko město Těchov 
Kvůli modrým zonám nemám možnost zaparkovat u 
práce a musela bych chodit 2km pěšky. 
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Máte nějaké další postřehy, které byste nám chtěli sdělit? 

Železniční 

stanice/zastávka 
Obec 

Máte nějaké další postřehy, které byste nám 

chtěli sdělit? 

Blansko Petrovice Málo parkovacích míst u nádraží. 

Skalice nad 

Svitavou 
Boskovice 

Obvykle cestuji z Boskovic autobusem, který na vlak 

navazuje, ale někdy si potřebuji po práci nakoupit 

nebo něco zařídit. Explicitně uvádím že parkování ve 

Skalici je plně vyhovující, byť formálně o parkoviště 

nejde. Považoval bych za plýtvání prostředky pokud 

by zde docházelo k nějakým investicím a podobně. Za 

ideální považuju, aby do toho špinavá pracka státu 

nebo města brna vůbec nezasahovala. Dodám že 

občas jsem nucen cestovat autem až do Brna. Přístup 

města brna k individuálnímu automobilismu považuji 

za katastrofální a velmi doufám, že členovům v 

zastupitelstvu za spolek "brno autem" se podaří 

situaci alespoň trochu normalizovat. 

Zaječí Mikulov 
cítím cílenou snahu zrušit úplně všechna neplacená 

parkovací místa v Brně 

Letovice Velké Opatovice 

Všechny typy vlaků (Os, Sp, Rx) by měly po cestě 

do/z Brna povinně zastavovat v zastávce Brno-

Židenice. Nezatěžovala by se MHD (zvlášť, když je 

uzavřen Zábrdovický most) a ušetřil čas. 

Bílovice nad 

Svitavou 

Babice nad 

Svitavou 
Více záchytných parkovišť na kraji Brna. 

Blansko Rozstání 
V Brně, není možnost kde zaparkovat. Platí i pro 

Blansko, pokud člověk nejede hodně brzy ráno. 

Skalice nad 

Svitavou 
Petrovice 

Ve Skalici n Svitavou je velmi obtížné zaparkovat 

obzvláště v čase 13-14 hod. Zavřené závory u 

přejezdu jsou již standardním pravidlem. Situace je 

žalostná. 

Blansko město Těchov 

ZRUŠTE MODRÉ ZONY. Pro dojíždějící lidi do práce je 

to nesmysl. Nevydělám tolik, abych si mohla dovolit 

tu denně platit drahé parkovné. 



15 
 

Blansko Těchov 

Nesmyslný kruhový objezd ve středu parkování u 

blanenského hl. nádr. snížil kapacitu často 

přeplněného parkoviště hned o několik desítek vozů. 

Nápad hodný inženýra... 

Bílovice nad 

Svitavou 
Kanice 

považovala bych za vhodné navýšení kapacity 

parkování u vlaku v Bílovicích n. Sv. a vybudování 

parkoviště v lokalitě Brno-sever v návaznosti na 

některou z tramvajových linek. 

Šakvice Hustopeče 

I přesto, že parkoviště v Šakvicích bylo rozšířeno, 

poslední dobou má nedostatečnou kapacitu. Stává se, 

že nemám kde zaparkovat a to i v 7h ráno. 

Skalice nad 

Svitavou 
Vanovice 

Skalice nad Svitavou je velmi používaná přestupní 

stanice se špatnou návazností rozvozových spojů po 

18 hodině. 

Bílovice nad 

Svitavou 

Bílovice nad 

Svitavou 

Z Bílovic nad Svitavou je vlak bezkonkurenční, pokud 

nepotřebuji něco transportovat.. 

Adamov 
Adamov, 

Josefov 

V dotazníku není uveden počet osob ve vozidle, v 

našem případě 3, z toho dva studenti. 

Tišnov Štěpánovice Zvětšit parkoviště u vlaku 

Čebín Všechovice 
z parkoviště v nádraží Čebín se stává odkladácí 

plocha nepojízdných aut:-/ 

Tišnov Lomnička 

Bohožel v Tišnově je dnes velkým problémem 

odsatavit auto, spoj z lomničky jezdí po 2 hodinách a 

tak je auto nutnost 

Čebín Sentice 

Eliminovat velmi časté zpoždění vlaků, nakoupit nové 

moderní vagony pro cestující , současné jsou již v 

hrozném stavu, staré nejméně 50 let, otevřít čekárny 

zvláště v zimním období. 

Blansko 
Blansko-

Zborovce 

V pozdějších ranních hodinách už není místo k 

parkování. 

Čebín Unín 
Otázka: Proč jste jel autem na nádraží? Protože 

neexistuje resp. omezené, spojení IDS JMK. 
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Kuřim Voděrady 

V Brně by mělo být více parkovacích míst, které 

nebudou stát majlant, a nebude se jednat o modré 

zóny. Ráda bych jezdila do práce autem, bylo by to 

pro mě mnohem pohodlnější a rychlejší, ale z důvodu 

špatných parkovacích míst, nejezdím až do Brna 

autem. A když už parkovací místa jsou, tak jsou 

drahá a nevyplatilo by se mi pak vůbec jezdit autem, 

platit benzin a ještě parkovné. 

Tišnov Předklášteří 
parkoviště nemá dostatečnou kapacitu, zaplněno již 

7.30 hod 

 


