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1. Představení ČPA a EPA
2. Historický pohled do problematiky 

parkování 
3. Vývoj trendů řešení parkování v ČR od roku 

1989 (od brašničkářů po digitální parkování)
4. Základní motivy uplatnění nových 

technologií v posledních 10 letech v Evropě 
– digitalizace, monitoring, sdílený prostor

5. Zkušenosti s uplatňováním nových 
technologií v ČR – dobré i ty horší případy 
uplatnění nových nástrojů

6. Základní bariéry v nasazování nových 
nástrojů řízení parkování – právní prostor je 
mnohdy na úrovni Marie Terezie a naše 
myšlení ustrnulo v dobách hlubokého míru

Parc des Celestins, Lyon



Česká parkovací asociace z.s.p.o

• Sdílení zkušeností

• Iniciace právních změn

• Publikační činnost

• 46 členů
• Městské firmy

• Technologové

• Provozovatelé

• Ostatní

www.parkovaciasociace.cz

www.facebook.com/parkovaciasociace

https://twitter.com/parkovaci

https://www.linkedin.com

http://www.parkovaciasociace.cz/
http://www.facebook.com/parkovaciasociace
https://twitter.com/parkovaci
https://www.linkedin.com/


Evropská parkovací asociace

Od roku 1983



Trochu z historie:

Praha 1979 – zóny A,B,C a D

Marie Terezie

1717 – 1780

Patent o nočním parkování 
povozu ve dvorech mimo 

veřejná prostranství

• 1990 + postupné realizace parkovacích systémů a zón v ČR i SR

• Ani po 30 letech nemáme uzpůsobenou legislativu

• Promarnili jsme šanci z počátku 90 let

• Dokázali jsme vymýtit šedou ekonomiku z parkování

• Nedokázali jsme lidem vysvětlit cenu veřejného prostoru

• Původní principy regulace se omezují na ochranu rezidentů

USA 1935 2021

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwOnburLdAhWEJlAKHTBJAusQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie&psig=AOvVaw2jB9VozFlTOn-TInL5LPzO&ust=1536738368085410


A budoucnost?

Nové pohledy na funkčnost měst

• Více volného prostoru

• Více zeleně a odpočinkových 

aktivit 

• Zklidňování dopravy

• Multimodální módy dopravy

Adaptace parkovacích (dopravních) 

politik:

• Redukce parkovacích míst na 

ulicích

• Potřeba efektivního řízení 

parkování

• Vyšší využívání parkovacích domů

• Hledání alternativ



Trendy:

Budoucnost ???

Data, data, data …

Elektromobilita

Sdílená 

ekonomika

Odlišný pohled na funkci uliceRevitalizace měst



Parkovací domy budoucnosti

Hromadné garáže - střediska moderní mobility

TRANSFORMACE

Z parkovací garáže na středisko 

moderní mobility a logistiky

Na jednom místě:

✓ elektromobilita:

• dobíjení elektromobilů

• parkoviště elektromobilů, 

elektrokol, elektrokoloběžek, …

• Inteligentní řešení dobíjení

✓ podpora carsharing, …;

✓ podpora logistiky „poslední 

míle“ (parkoviště dronů)

✓ odsávání aut z ulice Vypadá to příliš lákavě aby to bylo tak jednoduché



Schéma moderní mobility

Pro auta tu mnoho místa nezbývá



Vize x realita
• Změna myšlení 

samospráv

• Změna myšlení lidí

• Neexistuje univerzální 

řešení

• Zákonné vakuum

• Rozpor moderní 

technologie a stavu 

komunikací

• Budoucí procesy budou 

bolestivé

• Nutné řešení na úrovni 

regiónu, nikoliv města

• Budoucnost = digitální 

parkování

Vitoria Gasteiz (Španělsko)



Dynamická změna veřejného prostoru



Vize x realita

• Snažíme se o změny v uspořádání veřejného prostoru

• Pro parkování je určeno čím dál méně místa

• = potřeba efektivního řízení

• = nezbytnost technologických nástrojů

• = odmítání techniky (srovnej s průmyslovou revolucí 18/19 století)

Rotterdam



Východiskem je digitalizace parkování

• V EU se začaly digitální systémy v širší míře

uplatňovat po roce 2010 a na začátku bylo skenování

aut v zákazech stání, ale i parkování spojené z RZ

• V ČR s největším projektem přišla Praha v roce 2016

• Pak následovaly České Budějovice, Brno a další

• Stěžejním motivem je automatizace všech procesů

okolo parkování

• Po pěti letech jsou již veliké zkušenosti

• Hledání parkovacího místa - navádění

• Placení za parkování

• Management parkovacího systému

• Enforcement (kontrola) – skenovací auta

• „Výrobní kapacita vozidla“ = 1.500 OA / hodina

• Následuje „odhalení“, přenos na úřad,

výzva vlastníkovi / držiteli

Létací člunek:  Roku 1805 byl užit v soukenické 

výrobě v Liberci. To znamenalo technologickou 

revoluci. Ještě roku 1799 bylo v Čechách 40 000 

ručních přadláků bavlny, ve 30. letech 19. století jich 

bylo již pouze 2000.

Besancon 1994 – Multi … PBP …



Digitální parkovací procesy

Co je to vlastně digitální parkovací proces?

- Veškeré parkování je provázáno s konkrétní 

registrační značkou

- Využití digitálních dat pro dosažení 

maximální efektivity procesů dopravy  a 

parkování

- Identifikace = automatizované čtení RZ

- Mobilní monitoring

- Dynamické ceníky

- Multikanálové platby

- Sdílená data pro monitoring stavu parkování 

a dopravy

- Sdílení prostředků pro jízdu i parkování

- Místo deseti policajtů jezdí 1 auto

- Parkování jako služba



Digitální parkovací procesy

• Základy digitalizace parkování

• Data v reálném čase (řízení dopravy, dynamická cenotvorba, 

multimodální doprava, atd.)

• Jediné řešení pro plošné uplatnění regulace parkování 

• Pozitivní dopady 

• Pro municipality – vyšší efektivita (nižší náklady na správu)

• Pro občany – výrazně zvýšený komfort a jednoduchost 

• Přínosy

• Podpora efektivního vymáhání přestupků

• Vyšší efektivita bezhotovostních operací

• ON-LINE správa parkovacích oprávnění v pohodlí domova, 

ale také méně úředníků



Digitální parkování x zákonné prostředí 

• Dynamické využití uličního prostoru potřebuje dynamické řídící 

prostředky.

• Realita nahrává spíše producentům oceli. 

• Nemluvě o soudním aparátu, který spíše podpoří přestupce než 

poškozeného.



Digitální parkování x reakce lidí



Kde děláme chyby ? - na začátku všeho má být poznání

• Důkladné poznání – kdo – kdy – kde –

jak – proč …

• Existují důvody proč se chováme jak 

se chováme

• Poznejme proces a můžeme popsat cíl

• Nakonec začněme hledat cestu

• Dům také stavíme od základů, nikoliv 

od antény

• Sestavme vizi a tu naplňme cestičkami 

pro její naplnění

• Vždy kontrolujme zda jsme v rámci 

zákonného prostředí



Kde děláme chyby ? – nevhodné užití technologií

Navádění by mělo být dimenzováno podle 

počtu „obsloužených“ klientů

Technologické řešení musí být v 

souladu s legislativou

Sdílení parkovacích míst je možné 

pouze mimo místní komunikace (a silnice)



Kde děláme chyby - co tedy potřebujeme?

• Změna zákonného prostředí

• Naučit technologie pracovat i za hranici 

vyznačeného prostoru

• Hledat cesty ke sdílenému využití 

technologií, prostředků a prostoru

• Trvale pracovat na změně myšlení a 

vnímání zákonného prostředí

• Standardem má být respektování zákona, 

nikoliv porušování

• Řešit mobilitu na úrovni regiónů, nikoliv 

pouze města

• Podporovat digitalizaci veřejné správy



Zpátky do reality

Ale !!!

Zatím jsou auta pro mnoho z nás 

symbolem životního úspěchu. 

Naše reprezentace nemají odvahu 

otevřeně říci, že parkovací 

socialismus musí skončit.

Potřebujeme přehodnotit zákonný 

pohled na problematiku provozu 

zejména v intravilánu. 

Ale, koho to vlastně zajímá?



Na viděnou příště

Praha

Děkuji za pozornost

Petr Horský

Česká parkovací asociace

a potkáme se?


