
Navýšení počtu garantovaných
parkovacích míst
v daném prostoru

PARKING TOWERS

www.parkingtowers.eu

Automatické parkovací
věže pojmou až 20 aut
na ploše 2 běžných
parkovacích
míst



EFEKTIVNÍ PARKOVÁNÍ VE MĚSTECH

Vertikální rotační parkovací

systémy, které efektivně řeší

problém nedostatku 

parkovacích míst, zejména

ve městech

Každá parkovací věž potřebuje vymezený prostor 36 m , což je prostor potřebný pro zaparkování dvou 

běžných vozidel. Na tuto plochu je možné následně po instalaci parkovací věže zaparkovat až 

20_vozidel. Parkovací věže je možné vybudovat samostatně s možností zakomponování 

do_urbanistické studie okolí nebo jako parkovací domy v různé konfiguraci podle aktuálních potřeb na 

parkovací místa.
 

Osobní auto s max. výškou 1 550 mm (hmotnost 1800 kg) a půdorysem 5 300 x 2 000 mm

SUV s max. výškou 2 000 mm (hmotnost 2500 kg) a půdorysem 5 300 x 2 100 mm
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Délka [mm]

Šířka [mm]

Výška [mm]

Počet aut

Příkon mot. [kW]

Typ: Osobní

6 500

5 200

8 000

5

7,5

PT 5

6 500

5 200

8 000

6

7,5

PT 6

6 500

5 200

10 000

8

7,5

PT 8

6 500

5 200

11 800

10

7,5

PT 10

6 500

5 200

13 600

12

9,5

PT 12

6 500

5 200

15 500

14

11,0

PT 14

6 500

5 200

17 300

16

15,0

PT 16

6 500

5 200

19 200

20

22,0

PT 20

Délka [mm]

Šířka [mm]

Výška [mm]

Počet aut

Příkon mot. [kW]

Typ: SUV

6 500

5 400

12 100

8

7,5

PT 8H

6 500

5 400

14 400

10

9,2

PT 10H

6 500

5 400

16 700

12

15,0

PT 12H

6 500

5 400

19 000

14

22,0

PT 14H

6 500

5 400

21 300

16

22,0

PT 16H



PŘÍPRAVA ZÁKLADOVÉ DESKY

Ve spolupráci s architektem jsme schopni parkovací věž opláštit podle požadavků investora, 

charakteru a potřeb okolí. Na přání může být věž doplněna o vstupní dveře, střechu a opláštění tak, aby 

i vizuálně zapadla do Vašeho prostředí.

PRŮBĚH MONTÁŽE PARKOVACÍ VĚŽE

BAREVNÉ KOMBINACE
DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
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PLACENÉ PARKOVIŠTĚ
SOUKROMÝ INVESTOR NEBO OBEC

Kapacita parkování vozidel se několikrát znásobí, 

přičemž návratnost investice je již do 5 let. Cena 

jednoho parkovacího místa začíná již od 

250000_Kč.

Z výše uvedených hodnot dojdeme k závěru 

ročního příjmu z jednoho parkovacího místa 

více než 57 000 Kč. 

Živostnost věže je při pravidelném antikorozním 

opatření více než 45 let. Samotný servis této 

věže je jednoduchý a spočívá hlavně v 

promazání pohyblivých částí.  Toto je možno 

provádět v rámci servisu pro klienta nebo si toto 

může klient zabezpečit sám. 

Průměrná hodinová sazba parkování

Počet hodin parkování během dne

Počet parkovacích míst

Průměrný počet pracovních dnů

Počet měsíců v roce

30 Kč

8 hod

1 místo

20 dnů

12 měs.

PLACENÉ REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ 
Aktuální stav parkovacích míst je snad ve všech 

městech v ČR nedostačující. Přibývá počet 

rezidentních parkovacích míst, jelikož lidé chtějí 

parkovat v přímé blízkosti svého bydlení. Tato 

rezidentní místa mají svou kapacitu a také 

postupně zabírají bezplatná parkovací místa. 

Dle našeho průzkumu jsou lidé ochotni zaplatit 

městu/obci přijatelnou částku 1 500 Kč měsíčně 

za vyhrazené stání svého vozu. Což je příjem do 

obecní pokladny, v příkladu parkovací věže pro 

12_vozidel - 18 000 Kč měsíčně, tj. 216 000 Kč 

ročně. Návratnost investice je v tomto případě 

14_let. Životnost parkovací věže 45 let.

S naší pomocí můžete velmi elegantně vyřešit 

tyto požadavky svých občanů rezidentními 

parkovacími věžemi. Kdy jejich instalace může 

stát v blízkosti každého vchodu do bytového 

domu. Může jít o samostojící instalaci na 

definovaném místě nebo vizuálně jako součást 

bytového domu umístěná na boku budovy 

a_vhodně opláštěna (viz obrázek nahoře).



FIREMNÍ PARKOVÁNÍ
Řešení firemního parkování vozidel pro 

zaměstnance hned u sídla firmy, popřípadě v její 

blízkosti, jak vyplývá ze zákona. Parkování pro 

management za pomocí čipových karet, aplikace 

v telefonu, pomocí automatického rozpoznání 

registrační značky vozidla apod. Může jít zároveň 

o benefit pro zaměstnance u firem, které mají 

problém s nedostatkem parkovacích míst.

HOTELOVÉ PARKOVÁNÍ
Hotely, které se potýkají s nedostatkem 

parkovacích míst převážně v centrech měst 

dodnes nemají možnost nabídnout svým hostům 

více jak 10 parkovacích míst. S naším řešením 

jsme schopni na malé ploše 4 zaparkovaných 

vozidel postavit parkovací věž o kapacitě 32 

(nebo 40 s nižším průjezdem) vozidel.

Parkování u dopravních uzlů
Každé místo určené k hromadné přepravě osob 

se potýká s problematikou parkování. V tuto 

chvíli je stále možné z pozice města/obce žádat 

o dotaci z EU na výstavbu parkovacích míst, kde 

spadají také parkovací věže. Dotace na tato 

místa představují pro město/obec, dle splnění 

potřebných parametrů, 95% finančních 

prostředků. Budeme Vám nápomocni 

s_konzultací a případným získáním této dotace.

Řešení parkování při projektování
nových developerských projektů
Každý projekt se potýká s problematikou 

parkovacích míst. Dnes je standardem pro 

výstavbu bytových domů počítat se dvěma 

parkovacími místy na jednu bytovou jednotku. 

Poskytneme potřebné technické parametry pro 

stavební připravenost a technické údaje pro 

výběr vhodných věží a poradenskou 

sounáležitost.

Výstavba developerských projektů
Ze zákona vyplývá, že při realizaci jakékoliv 

stavby musí být po dobu její výstavby zajištěno 

Parkování pro letiště a lodní přístavy
Zajištění dostatečného místa placeného 

parkování na letištích a lodních přístavech po 

dobu nepřítomnosti řidiče s důrazem na 

bezpečnost parkovaného vozu zabezpečeného 

proti odcizení či poškození. 



Parkování nově vyrobených vozidel
Úspora míst pro parkování ve výrobních 

závodech všech automobilových značek. 

Výrobní závody získají více prostoru pro 

uskladnění nově vyrobených vozů. Jsme 

schopni dodat nebo propojit stávající IS 

skladového hospodářství se systémem 

parkovacích věží pro následné procesy expedice 

vyrobených vozů.

parkování pro dělníky stavby. Výhodou celého 

stavebního řešení parkovací věže je možnost ji 

sestavit s minimem stavební techniky za 

3_pracovní dny. Stejně tak demontovat a 

přemístit, což je velkou výhodou.

Elektrodobíjecí parkovací věže
Myslíme také na přítomnost a blízkou 

budoucnost, kdy přibývá vozidel na elektrický 

pohon, které musí řešit dobíjení. Jsme schopni 

dodat zcela komplexní řešení dobíjecích 

parkovacích věží s vlastními solárními panely a 

vysokokapacitními bateriemi pro rychlé dobíjení 

baterií.
Parkování nových vozidel u distributorů
Distributoři, respektive autosalony, vždy řeší, 

kam umístit naskladněné vozy určené k prodeji. 

Parkovací věže mohou být řešením právě tam, 

kde se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. 

Z praxe známe případy, kdy majitelé autosalonů 

byli nuceni vybudovat podzemní parkování za 

nepoměrně vyšší náklady, než představuje 

pořízení parkovacích věží, které mají oproti 

podzemním parkovištím tu výhodu, že se dají v 

čase přemísťovat.

Dejte nám vědět co právě řešíte nebo se řešit chystáte

WWW.PARKINGTOWERS.EU
+420 773 831 478

+421 917 665 544

INFO@PARKINGTOWERS.EU

SLOVENSKO@PARKINGTOWERS.EU

Provozovna Ostrava
Těšínská 42/96

710 00 Ostrava

Parking Towers s.r.o.
Na Pustkách 783

735 41 Petřvald

Provozovna LITOVEL
Nádražní 106

784 01 Červenka

Připravíme Vám podklady a informace pro snadnější rozhodování a představou o výši investice, která

se Vám z různých úhlů pohledů a v čase jistě vrátí


