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Inteligentní systém pro          
parkování ve městě 
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JAK TO FUNGUJE? 

Senzory jsou nervový 
systém – vysílají informace 
prostřednictvím rádiové sítě 
do centrální aplikace. Odtud 
nám přijdou do mobilního 
telefonu, do e-mailu nebo 
aplikace/softwaru. 

BEZDRÁTOVÁ SÍŤ INTERNET 

SENZOR / VYSÍLAČ 

APLIKACE V MOBILNÍM TELEFONU 
UKAZUJE POTŘEBNOU INFORMACI 

IoT 
PLATFORMA 

ZPRACOVÁNÍ DAT 
A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKOVI 

INTERNÍ SYSTÉM 
ZÁKAZNÍKA 
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Víme, 
jak je těžké 
najít volné 
parkovací 

místo 

Jaká je 
morálka 
placení? 

 
Která 

parkoviště 
jsou nejvíc 
vytížená? 

Jak dlouho 
tu vozidla 

stojí? 

Kolik je 
zapotřebí míst 
pro invalidy? 

Jak taxislužby 
využívají 

vyhrazená 
místa? 

Zajímá vás, 
kde parkování 

najdete? 

PROČ CHYTRÉ 
PARKOVÁNÍ? 
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Napojení na platební automaty – „Parkomaty“. 
Různé způsoby platby. Motivace k využití 
okrajových parkovišť s vazbou na slevu MHD – 
stačí odpovídající parkovací lístek. 

Předávání informace na web portál. 
Infotabule na přístupových silnících – 
aktuální stav parkovací kapacity v dané 
lokalitě. 

Řízení efektivity parkování – propojení dat 
z Inteligentních parkomatů a senzorů. 

Propojení všech parkovacích kapacit 
města do jednoho systému. 

Předávání informací o překročené době 
stání do dohledového centra, do systémů 
Městské policie. 

Aplikace pro navádění na dané místo, 
například pro handicapované osoby. 

INTEGRACE 
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CHYTRÉ PARKOVÁNÍ 
V LIBERCI – PRVNÍ V ČR 

Kapacita 240 míst – realizace prosinec 2016. 

• Pro přenos informací používají senzory národní 
radiovou síť 
 

• V místě instalace senzorů není třeba žádná 
podpůrná infrastruktura 
 

• Jednotlivé senzory komunikují nepravidelně, jak 
sami potřebují 
 

• Senzor po 6 hodinách bez odeslání zprávy sám pošle 
zprávu „o tom, že žije“ 
 

• Senzor také odesílá informaci o stavu napětí baterie 
a teplotě 
 

• Systém (IoT platforma) automaticky kontroluje 
napětí baterie, v případě poklesu pod                           
minimální povolenou hodnotu systém vygeneruje 
zprávu pro dohledové pracoviště  
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CHYTRÉ PARKOVÁNÍ V LIBERCI  

• Data v dohledovém systému ČDT – 24/7 

• Zobrazení v mapovém podkladu a zveřejnění na www 
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• Centrální informační systém pro dopravu v klidu 

• Realizace leden 2018 – duben 2018 
• Poskytuje moderní služby řidičům a veřejnosti v oblasti 

placení online kanály a dopravních informací. 
• Technologie pro on-line monitoring oprávněnosti 

parkování 
• Vymáhací agenda – odesílání pokut 
• Dodávka komunikačních zařízení pro MěPo  
• Evidence rezidentů – vydávání oprávnění 
• Shromažďování, analýza a reportování všech informací 

podstatných pro vyhodnocování parkování v Zónách 
placeného stání (ZPS), podpora vyúčtování Parkovného a 
zajišťování respektovanosti ZPS 
 

DODÁVKA „CIS“ ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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DODÁVKA „PARKOMATŮ“ 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 
• Celkem 70 parkomatů 

 
• Realizace Prosinec 2017 – Únor 2018 
• Platba na SPZ 
• Možnost platebních karet, SMS, městská karta… 
• Vracení mincí 
• Interaktivní dotykový display 
• Napojení na Centrální Info Systém 
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PARKOVIŠTĚ P+R  
ŽELEZNIČNÍ STANICE V 
BLANSKU 

• Realizace duben 2018 

• Informační systém umožňuje získávat a publikovat 
data o aktuální obsazenosti parkoviště 

• Jde o kombinaci podzemních průjezdových 
detektorů a podzemních detektorů obsazenosti 
parkovacích míst 

• Jedná se o lokální IoT systém, který se sestává z 1 
centrální jednotky a 2 retranslačních jednotek 
(zesilujících radiový signál), 8 průjezdových 
detektorů a 7 detektorů obsazenosti jednotlivých 
parkovacích stání 

• Napájení detektorů je realizováno z baterie, jejíž 
garantovaná životnost je 5 let 

• Ideální řešení pro železniční stanice a záchytné 
parkoviště 

• Dodávka řešení byla realizována pro společnost 
KORDIS JMK a byla možná díky podpoře z 
evropského projektu SOLEZ 
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BÝT SMART ZNAMENÁ VYUŽÍT 
MOŽNOSTI, KTERÉ SE NÁM NABÍZEJÍ. 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Ing. František Nedvěd 
Frantisek.Nedved@cdt.cz 


