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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabzvá chytrzm parkováním ve městě Bruntál. Jako první 

je v této práci vytyčen problém s parkováním, které sužuje Bruntál a je srovnán 

s jinzmi městy v ČR. Dále jsou stanoveny cíle, kterzch che město Bruntál dosáhnout 

pomocí řešení tohoto problému. Následují kapitoly zabzvající se tématikou konceptu 

chytrzch měst – Smart cities. Z různzch typů řešení pro chytré parkování je analzzou 

vybrána nejlepší varianta. Následuje technologické srovnání této technologie, které 

napomáhá studie proveditelnosti všech měst v ČR, které tuto technologii používají, 

poté je vybrána nejvhodnější technologie. V páté kapitole je na základě těchto údajů 

zpracována případová studie. Pomocí analzzy SPACE a SWOT je vyhodnocena prove-

ditelnost. Následuje zhodnocení, navržená opatření a doporučení pro město Bruntál, 

která z analzz vyplzvají. 

Klíčová slova 

Smart cities, chytré město, parkování, Bruntál, senzory, případová studie, studie 

proveditelnosti, IoT. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with smart parking in Bruntál. The first issue in this thesis 

is a problem with parking, which afflicts Bruntal and is compared with other cities in 

the Czech Republic. In addition, there are set goals that Bruntal city can reach by 

solving this problem. The chapters dealing with Smart City concepts are followed. 

From the different types of smart parking solutions, the best option is chosen by the 

analysis. This is followed by a technological comparison of this technology, which 

helps to feasibility study of all cities in the Czech Republic using this technology, then 

the most suitable technology is chosen. In the fifth chapter, a case study is based on 

this data. SPACE and SWOT analysis assesses feasibility. Following are the evalua-

tions, proposed measures and recommendations for the city of Bruntál, which results 

from the analyses. 

Key words 

Smart cities, smart city, parking, Bruntal, sensors, case study, feasibility study, IoT.  
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Úvod 

Město Bruntál je menší město v Moravskoslezském kraji o rozloze 30 km2 a počtu 

obyvatel čítajícím 16,5 tis. obyvatel. Toto město se potzká s přeplněností aut ve měs-

tě, stejně jako jiná města v České republice. Po konzultaci se starostou města Bruntál 

vzešel návrh na vypracování studie proveditelnosti projektu, kterz by řešil parkovací 

situaci podle určitzch kritérií. Na základě tohoto návrhu vznikla tato diplomová práce.  

Bude v ní detailně rozebrán každz aspekt řešení tohoto problému z hlediska kon-

ceptu Smart cities. Hned v první kapitole bude poukázáno na připravenost České re-

publiky na koncept chytrzch měst. Kapitola bude dále navazovat na aktuálnost pro-

blému s parkováním v šesti největších městech ve státě. Pro zakončení první kapitoly 

bude uvedena parkovací situace v Bruntále. Bude tím naznačena rozsáhlost tohoto 

problému. Na závěr budou uvedeny požadavky města na řešení parkovací situace 

tak, aby bylo řešení smysluplné a udržitelné. 

Ve druhé kapitole bude podrobně rozebrán koncept Smart cities směrem k řešení 

problému v Bruntále. Bude zde popsána definice konceptu chytrzch měst z různzch 

úhlů pohledu a uvedená města, která budou ve světě reprezentanty mezi chytrzmi 

městy. Dále druhá kapitola bude přibližovat model mobility v chytrém parkování a 

lépe definuje jak jej správně chápat. Struktura financování v konceptu Smart city zde 

bude probírat možnosti financování projektů tohoto konceptu, protože navrhovanz 

projekt, kterz bude uvedenz v této diplomové práci, se ho také tzká. 

Třetí kapitola bude detailněji rozebírat jeden okruh tématu chytrzch měst, a to je 

chytré parkování. Zde bude osvětleno, co to je chytré parkování, jakz má přínos a jaké 

technologie jsou k němu potřeba. Zde bude také určeno, jaká technologie je nejlepší 

dle kritérií města Bruntálu. Následujícím tématem bude nejvhodnější technologie 

vhodná pro město Bruntál a to jak její varianty, tak i specifické popisy. Pro lepší srov-

nání a získání bližších informací o správnosti provedení projektu a jeho následné kal-

kulace, budou vypracované případové studie měst v České republice, které tuto nej-

vhodnější technologii využívají.  

Čtvrtá kapitola přiblíží téma, které se více pojí k parkování a jeho rozvoji ve městě, 

než ke konceptu chytrzch měst. Tím bude strategické plánování města a projektů ve 

městě, a dále administrativní nástroje, které může město použít pro regulaci parko-

vání ve městech.  

Tehdy bude následovat kapitola pátá. Ta bude nejvíce stěžejní pro celou diplomo-

vou práci, protože se jedná o samotnou studii proveditelnosti města Bruntál. Kapitoly 

se zde budou zabzvat vzchozím stavem, tedy přesněji řečeno lokací, kde se bude 

chytré parkování nacházet, počet parkovacích míst, cílové skupiny projektu a další 
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podstatná témata. Bude zde rozebrán způsob zajištění projektu, navrhnut ma-

nagement projektu a doporučení pro způsob financování. Časovz aspekt zde bude 

podrobněji rozebrán a vypočten. Budou zde navrhnuty fáze etap projektu a časově 

rozebrány v Ganttově diagramu. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu popíše, 

nakolik byla zvolená metoda za zvolenzch okolnosti dobře zvolena. Následně zde 

budou popsána rizika a způsob jejich ošetření. A dodatečně zde bude popsán i vliv 

projektu na životní prostředí. 

Jako poslední body této diplomové práce zde bude vyhodnocena PESTLE analzza, 

která detailněji přiblíží stav vnějšího prostředí a jeho vlivu na projekt. A jako poslední 

shrne SWOT analzza vnitřní i vnější aspekty projektu z pozitivních i negativních strá-

nek. Z této analzzy vyjde jaké silné stránky a příležitosti by město v projektu mělo vy-

užít nejvíce a jaké příležitosti či hrozby ošetřovat s nejvyšší ostražitostí.  

V závěru pak bude popsán konečnz pohled na navrženz projekt. Bude zhodnocen a 

pro nedostatky budou navržena doporučení. 
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1 Aktuálnost tématu Smart City 

Dnešní města se potzkají s velkzm množstvím překážek. Dispozice měst, která byla 

založena před staletími, přestávají stačit svzmi dispozicemi pro dopravu, kvalitu živo-

ta, infrastrukturu a životní prostředí. Takové město se nedá zbourat a znovu přestavět 

do podoby, která mnohem více vyhovuje současnzm potřebám občanů a nárokům na 

šetrná města. Jedinzm řešením se tak jeví takzvanz udržitelnz rozvoj a inteligentní 

řízení obcí, které využívá chytré technologie. Tento koncept se označuje pojmem 

Smart Cities. 

V České republice se se již můžeme setkat s projekty spojené s konceptem chyt-

rzch měst. Přestože se občas vyskytnou problémy v navrhovanzch řešení a samotnou 

koncepcí těchto projektů, můžeme nalézt velké množství fungujících projektů.  

Generální ředitel O2, Tomáš Budník, říká, že největší změna souvisí s tím, jak roste 

počet obyvatel v evropskzch metropolích a zvyšují se jejich nároky na životní úroveň i 

s ohledem na proces digitalizace. Dále dodává, že Česká republika ve světě rozhodně 

nezaostává, co se tzče rozvoje konceptu smart cities. Důležitzmi městy v tomto té-

matu jsou města jako Barcelona, Malö nebo Vídeň. Zbytek evropskzch států je však 

na podobné úrovni, jako my. Kolín, například, je jakousi laboratoří nápadů. Realizovaly 

se zde projekty, jako je chytré odpadové hospodářství, chytré parkování a další. 

(www.systemonline.cz, 2018) 

Ing. Mila Hašek, ředitel útvaru Veřejného sektoru pro Českou spořitelnu, dodává, že 

vzvoj měst směrem k chytrzm městům se dá označit za dynamickz. Ve vyspělzch 

zemích je stále více populární modernizace směrem k vyššímu životnímu komfortu, 

efektivnějšímu hospodaření a udržitelnému rozvoji. Je velmi pozitivní, že se některé 

technologické projekty objevují i v česku. Zde se fenomén Smart City teprve rozjíždí. 

Jinde ve světě jsou však mnohem dál. Například ve Vídni již existuje samostatnz stu-

dijní obor Smart Cities. Ale nejde o soutěž, mnohem důležitější je spolupráce občanů 

na vytváření lepších životních standardů v jejich městech. (www.systemonline.cz, 

2018) 

Téma „Smart City“ označuje Mgr. Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLab, za 

klišé, o kterém spoustu lidí neví, co to skutečně znamená. Společnost Škoda se snaží 

pomáhat v řešení problémů občanů a to ve spolupráci se samotnzmi městy. Plachá 

tak uvádí pro příklad systém chytrého parkování nebo projekty které slouží na sdílení 

dopravních prostředků, jako je carsharing, ride sharing a jiné podoby sdílené ekono-

miky. Tyto formy projektů jsou ale stále ve fázi testování. V česku už započaly první 

zajímavé projekty ohledně mobility a integrovanzch řešení, ale jinde ve světě jsou víc 

napřed. Například v Helsinkách se už dávno používá aplikace Whim, která v tomto oh-

ledu jejím obyvatelům velmi pomáhá. Další města, jako je Vídeň, Hannover, Singapur, 
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nebo Barcelona, jsou podstatně dál a můžeme se od nich učit. 

(www.systemonline.cz, 2018) 

Podle Ing. Libora Sušila, marketingového manažera CROSS Zlín, se pojem Smart City 

zapojuje do všech aspektů spojenzch se současnzm rozvojem měst. Moderní techno-

logie a produkty nesou v současné době potenciál pro rozvoj směrem k lepšímu a 

spokojenějšímu životu a to si uvědomují města i dodavatelé chytrzch technologií. 

Z pohledu vzrobce technologií pro Smart Cities je patrné, že Česká republika zaostává 

oproti jinzm státům. Některé inovace, které jsou v naší zemi novinkou, v jinzch ze-

mích existuje několik let. (www.systemonline.cz, 2018) 

Na otázku, zda je v České republice znatelnz vzvoj směrem ke konceptu Smart 

Cities za poslední tři roky, odpověděl finanční ředitel firmy AVE CZ odpadové hospo-

dářství, že ano. Stále roste zájem měst o možnosti využití moderních technologií ve 

své správě. Komplexních řešení, která se skutečně realizovala, ovšem není mnoho. 

Stále se ještě jedná o tom, na které oblasti je dobré se zaměřit. Často se objevují izo-

lovaná řešení jednotlivzch oblastí. V budoucnosti se ale počet realizovanzch projektů 

bude určitě zvyšovat. (www.systemonline.cz, 2018) 

Koordinátor digitální agendy ČR pro úřad vlády ČR, Mgr. Ondřej Malz, vnímá vzvoj ve 

třech rovinách. První rovina je finanční. Zde je vidět posun před, zvláště pokud jde o 

fondy z Evropské unie. Další jsou strategické dokumenty a metodiky, kterzch také 

přibzvá. A poslední jsou pracovní skupiny, komise a soutěže. Těch stále více přibzvá a 

města tak mohou sdílet poznatky z praxe a doporučují návrhy na chytrá řešení. Česká 

republika si ohledně konceptu Smart Cities nevede špatně, ale je třeba zavádět více 

komplexních řešení. Také sdílení informací pro kvalitnější využívání, zpracování uží-

vání dat je vítané. Například sdílení dat ohledně volnzch míst na parkovišti by po-

mohlo aplikace Waze, kterou už užívá velká řada motoristů.(www.systemonline.cz, 

2018) 

 Jak je Česká republika připravena na etapu Smart 1.1

Martin Pípa v časopise CityOne (2017) specifikuje vzhody a komplikace. 

Vzhody v České republice pro rozvoj chytrzch měst 

 Lokální excelentní zkušenosti z projektů digitální transformace a vytvořenz po-

tenciál. 

 Know-how evropskzch států, jež jsou před námi, které získáváme i harmonizač-

ním procesem. 

 Příležitosti finanční podpory inovací prostřednictvím EU fondů. 

 Punc vzznamné příležitosti pro posun celé společnosti. 

 Máme schopné odborníky, často s mezinárodními zkušenostmi. 

 Vnímání důležitosti problematiky. 
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 Mezinárodní odborná spolupráce. 

 Zkušenosti s řízením digitální transformace pomocí Enterprise architektury, i 

když pouze pro eGovernment a s podporou pouze individuálních a typovzch 

projektů. 

 Vzhodná poloha pro přeshraniční a evropské projekty. 

Komplikace v České republice pro rozvoj chytrzch měst 

 Absence spolupráce odborníků a veřejné správy. 

 Složitz systém veřejné správy, a to zejména smíšenz model samospráv a také 

její roztříštěnost. 

 Zbytnělá, nejasná a tudíž obtížně transformovatelná legislativa. I z toho důvodu 

lze jen obtížně vytvořit digitální podobu veřejnzch služeb. 

 Absence národního systému strategického řízení. 

 Absence Big Data struktur pro digitální transformaci. 

 Neexistující projekty společného poskytování veřejnzch služeb na národní 

úrovní. 

 Nedostatečnz vzdělávací systém – základní i průběžnz, malá zkušenost se 

standardy na řízení služeb. 

 Řevnivost, individualizmus, sklony k nelegálním postupům a obcházení pravi-

del. 

 Příběhy, které používají komerční firmy, často ve skutečnosti nejsou příběhy di-

gitální transformace nebo Smart Cities. 

 Problém parkování v České republice 1.2

Parkování je třeba usměrňovat, jinak dochází k vytěsňování z ulic všeho ostatního. 

Parkovací plochy, které se stavěly před desítkami let, nebyly připraveny na tak silnz 

nárůst počtu automobilů, jak je tomu dnes. Dosud se tento problém řeší vytvářením 

novzch parkovacích míst, ale tento způsob řešení situace není dlouhodobě udržitel-

nz. 

Tento postup přináší záporné vlivy na život v obci. Snižuje se průjezdnost, omezují 

se využití ostatních ploch tím, že se staví další parkoviště, tím se snižuje i estetickz 

dojem města a snižuje se kvalita mikroklimatu. 

Díky účinné politice dopravy v klidu se může docílit zlepšení ovzduší, vyřeší se čás-

tečně problém hromadné dopravy a může se tím zlepšit situace vysídlování center.  

Předpokladem řešení parkování je třeba nahlížet na parkovací místo jako na eko-

nomickz statek. Parkovacích míst je určité množství a nabídka je tak omezená. Lidí, 

kteří chtějí zaparkovat, však přibzvá, proto vzniká jakzsi trh s parkovacími místy.  
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Nabídku tohoto „trhu“ tvoří parkovací plochy na lokálních komunikacích, ty patří ve-

řejnému sektoru. Parkoviště a hromadné garáže pak patří soukromému sektoru. 

Poptávku po parkovacích místech pak tvoří tři skupiny lidí. Rezidenti, nere-

zidenti a abonenti. Rezidentem se rozumí občan s trvalzm pobytem v dané 

sídelní oblasti. Abonentní stání je určeno pro zaměstnance a spolupracovní-

ky podnikatelského sektoru. Taková parkovací místa jsou tedy poblíž sídla, 

nebo provozovny společnosti. A nerezidenty chápejme, jako příležitostné 

návštěvníky přijíždějící do dané lokality. Může jít o známé navštěvující svou 

rodinu v jiném městě. (www.dvs.cz, 2018) 

Problém s parkováním se projevuje ve všech větších městech v České republice a 

šíří se i do měst menších. Zde je uvedeno pár příkladů problémů s parkováním, se 

kterzmi se města v Česku potzkají. 

1.2.1 Problém s parkováním v Praze 

Hlavní město Praha je jedno z mnoha měst, kterému se nevyhnuly problémy 

s parkováním v České republice. Jako příklad je možné uvést příklad z dubna roku 

2017, kdy nedostatek parkovišť velmi komplikoval průjezdnost v okolí pražské Ne-

mocnice na Homolce v Praze 5. Řidiči autobusovzch linek 167 a 168 tehdy hlásili pro-

blémy v průjezdnosti kvůli automobilům, které parkovaly nevhodně. Nejvyhrocenější 

byla situace v pracovní dny odpoledne. Tento problém řeší i další nemocnice a dů-

sledkem regulace parkovišť na těchto místech je předražené parkovné. 

(praha.idnes.cz, 2017) 

Další problém lze sledovat v Praze 2, která je také přeplněná auty. Ten se projevuje 

hlavně v oblasti obytnzch zón, kde má člověk možnost zaparkovat pouze tehdy, když 

zastihne vyjíždět z parkovacího místa jiného řidiče. Možnost zaparkovat se zvyšuje 

jen ve všední dny ráno před osmou nebo večer kolem sedmé. Automobily, které se 

dopouští přestupků kvůli parkování proti silničním předpisům, dosahují poměru dva-

nácti procent. V tomto místě chybí přibližně tisíc pět set parkovacích míst, aby se si-

tuace umírnila. Řešením se může jevit vzstavba podzemních parkovišť, to je ovšem 

velmi nákladné pro město a následné parkování by pro občany Prahy 2 bylo cenově 

nedostupné. Dalším řešením by byla vzstavba parkovišť v parcích, ale ani to situaci 

plně nevyřeší. Praha 2 má tak velmi omezené možnosti jak tento problém řešit. 

(www.praha2.cz, 2017) 

 

Dalším problémem pro Prahu je příliv obyvatel ze Středočeského kraje. Ti svzmi au-

ty už tak zatíženou Prahu ještě více zahlcují a zabírají vzácná volná parkovací místa 

obyvatelům města Prahy.  
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Tento problém Praha řeší tím, že na okrajích Prahy jsou vytipována místa pro stání 

právě přijíždějících obyvatel Středočeského kraje, kteří dojíždějí za prací. Právě par-

kovací zóny v Praze vytlačily středočeské obyvatele do částí Prahy, kde tyto zóny ještě 

nejsou a znepříjemnili tak život místím rezidentům. (www.praha.eu, 2016) 

Podle deníku Metro byl v roce 2016 jeden z největších problémů v dopravě města 

Prahy zóny placeného stání. Zóny totiž rezidentům pomohly, ale pro nerezidenty ne-

byla připravena náhradní parkovací místa. Na dokončení parkovišť P + R se stále ještě 

čekalo. (www.metro.cz, 2016) 

1.2.2 Problém s parkováním v Brně 

Druhzm velkzm městem, které se potzká s nedostatkem parkovacích míst pro stále 

narůstající počet osobních automobilů a motorovzch vozidel, je Brno.  

Tento problém zasáhl i sídliště. Stovky parkovacích míst zde stále chybí. Například 

v Bystrci se jednalo o sedm a půl tisíce parkovacích míst v roce 2016. Město problém 

řešilo rezidenčním parkováním. (brnensky.denik.cz, 2016; www.blesk.cz, 2017) 

Systém rezidentního stání byl však nákladnz a obyvatelům města se příliš neza-

mlouval. Jeden z problémů byl právě cíl regulace dopravy v klidu, a to právě příjezd 

nerezidentů za svzmi známzmi. A dalším problémem byl ten, že vyznačením legál-

ních parkovacích míst bylo znemožněno řidičům využívat tolerovaná místa na stání, 

která nebyla pro parkování určena přímo. V důsledku tak parkovacích míst spíše uby-

lo. (www.ceskatelevize.cz, 2017) 

1.2.3 Problém s parkováním v Českých Budějovicích 

V současné době se regulace parkování provádí v Českzch Budějovicích. Lidé, kteří 

vlastní parkovací kartu na jedné straně Pražského předměstí už parkují pohodlněji 

díky zavedení parkovacích zón. Jenže auta, která jim dříve zabírala místa, se přenesla 

na druhou stranu Pražské třídy. Situace se tam tak zhoršila, že připomínala stejně ka-

tastrofální situaci jako na sídlišti Máj. Lidé se proto dožadovali rozšíření parkovacích 

zón, aby se nerezidenti vytlačili do jinzch míst a místní mohli znovu pohodlně parko-

vat. (budejovice.idnes.cz, 2018) 

Reakce na zavedení parkovacích zón v Českzch Budějovicích přitom byla velmi 

bouřlivá. Největší důvod nespokojenosti byl podobnz, jako ve všech městech snaží-

cích se zavést tento systém regulace. A to ten, že Českzch Budějovicích chyběla zá-

chytná parkoviště a parkovací domy. Lidé tak neměli alternativu, kde mohou parko-

vat. (www.jcted.cz, 2017) 
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1.2.4 Problém s parkováním v Pardubicích 

Milan Chalupeckz zmiňuje problém s parkováním v Pardubickém kraji. Pro příklad 

tak uvádí návštěvníky Pardubické nemocnice. Návštěvníci těchto míst nemají kde za-

parkovat kvůli nedostatku parkovacích míst. Proto využívají jakékoliv příležitosti pro 

stání svzch vozidel. Tím vzniká podobnz problém jako v Praze. Komunikace je 

v těchto místech zaplněná, a to komplikuje dopravu pro místní obyvatele i pro ná-

vštěvníky nemocnice.  

Další ukázkou tohoto problému je uvedena situace kolem Finančního úřadu 

v Pardubicích. Nedostatek parkovacích míst v okolí nově zřízeného úřadu komplikuje 

život zaměstnancům, ale také místním obyvatelům, což je častz projev problémů 

s parkováním ve městech.  

Stejnz projev v důsledku nedostatku parkovacích míst se projevuje v oblasti vlakové-

ho nádraží, autobusového nástupiště i v oblasti obchodů a obchodních center. 

(www.parlamentnilisty.cz, 2016) 

1.2.5 Problém s parkováním v Jihlavě 

V Jihlavě se nedostatek parkovacích míst projevil například na sídlišti Kollárova. 

Místní zde byli nespokojení s tím, že při snaze najít alternativní parkovací místa město 

reagovalo pokutami a obstrukcemi. Policie zde řeší pouze vážné přestupky 

v parkování. Mimo ně se snaží bzt maximálně tolerantní, ale i tak se za rok 2015 řešilo 

283 dopravních přestupků. Za rok 2016 pak počet přestupků přesáhl počet 214. 

Podobná situace s nedostatkem parkovacích míst se projevovala v ulici Riegrova u 

obchodního centra Jitřenka. (jihlava.idnes.cz, 2016) 

1.2.6 Problém s parkováním v Karlových Varech 

Podle deníku idnes.cz (vary.idnes.cz, 2017) je v Karlovzch Varech situace 

s parkováním také kritická. Podle statistik přibilo 60 tisíc registrovanzch vozidel za 

posledních deset let. Tento počet se tzká oblasti Karlovzch Varů a Sokolova. Města 

nedokázala adekvátně reagovat na takovz nárůst počtu automobilů a kapacita par-

kovacích míst tak nedostačuje. Tento problém se tzká hlavně centra města obytnzch 

míst.  

Parkování se tak stalo jedním z předních problémů, které město muselo řešit. Po-

dobně na tom však byl i Sokolov. Zde samotní členové pracovní skupiny radnice vyti-

povávali lokality na parkování v ulicích.  

Na špatnou dopravní situaci doplácela i místní nemocnice. Systém parkování zde 

byl nastavenz tak, aby se k parkovacímu místu dostali ti, kteří pomoc skutečně nutně 

potřebují. Jenže stačilo málo a systém byl vyřazen z provozu. Tato škoda způsobila, 
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že se sem uchylovali řidiči, kteří nutnou pomoc nepotřebovali, a tím zabírali místa 

těm, kteří zde potřebovali zaparkovat přednostně. (karlovarsky.denik.cz, 2017) 

 Současná situace parkování v Bruntále 1.3

Město Bruntál má problém s parkováním, podobně jako většina měst v České re-

publice. Tento problém zatěžuje Bruntál natolik, že lidé, kteří ve městě bydlí a chtějí 

zaparkovat u svého domu, mají čím dál větší problém najít volná parkovací místa. 

Dochází k jejich přeplňování a řidiči jsou nuceni nacházet parkovací místa dál od své-

ho bydliště. Aby mohli úspěšně zaparkovat, jsou řidiči také nuceni po volnzch parko-

vacích místech pátrat. Tím spotřebovávají větší množství paliva, které se v podobě 

zplodin dostává do ovzduší a znečišťuje ho.  

Město již podniklo několik opatření pro zlepšení parkovací situace ve městě. Jed-

ním z nich je prodloužení plochy určené k příčnému parkování, jak je vidět například 

na Uhlířské ulici. Jinzm přístupem pro zlepšení situace bylo vybudování novzch par-

kovacích ploch. Ty byly vytvořeny pro zvětšení objemu aut, která v Bruntále mohou 

parkovat. Slouží také pro parkování návštěvníků, aby nezabírali volná místa reziden-

tům v obytnzch částech. Takovéto parkoviště vzniká například v ulici Vodárenská na 

volné ploše. I přes zvzšení počtu parkovacích ploch mělo město problém s auty, která 

zahlcovala centrum města. Ve snaze zredukovat množství aut na těchto místech, za-

vedlo město placené stání. 

Tento krok zlepšil parkovací situaci v centru, ale vyhnal řidiče do obytnzch parkova-

cích míst, která jsou už tak dost přeplněná. Navíc spokojenost obyvatel se nijak ne-

zlepšila. Z rozhovorů vyplzvá, že obyvatelé města Bruntál neočekávají pozitivní efekt. 

Obrázek 1: Nově vytvořená placená parkovací místa v centru Bruntálu (Zdroj: autor) 
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Cítí, že placené parkoviště problém nevyřeší, jen se vyvine větší tlak na obyvatele 

města Bruntál. 

Všechna tato opatření však problém neřeší úplně. Vytvoření novzch parkovacích 

ploch pouze přiláká větší počet návštěvníků a motivuje místní koupit si nové auto-

mobily. Je tedy otázkou času, kdy budou zaplněna i tato místa, a město bude muset 

problematiku parkování řešit znovu. A administrativní opatření, jako jsou placená 

parkovací místa, sice uleví parkovací situaci v určité lokaci, ale souběžně zatíží okolní 

obytné parkovací plochy. Navíc ani jeden z těchto opatření nepřispívá k udržitelnému 

řešení. Řidiči stále bloudí po Bruntále a utrácí své peníze a čas za hledání volného 

parkovacího místa. A zplodiny při hledání volného parkovacího místa se také nesnižu-

jí. (polar.cz, 2008; bruntalsky.denik.cz, 2013; bruntalsky.denik.cz, 2008) 

 

Podle definice chytrého parkování, uvedené v kapitole Co je to chytré parkování, 

kterou uvádím níže, je chytré řešení hlavně udržitelné. Takové řešení musí přinášet 

vzhody hlavně ve zlepšení využívání dosavadních parkovacích ploch, dovolit řidičům 

využívat parkoviště na maximální procento jejich kapacity. Také poskytne řidičům 

dostatečné informace o stavu parkování tak, aby si mohli sami zhodnotit na jaká par-

kovací místa v kterou dobu vyjet, nebo dostat doporučení ohledně takovzchto infor-

mací.  

1.3.1 Požadavky města na řešení dopravní situace 

Autor diplomové práce společně s doporučením starosty města Bruntál, Ing. Petra 

Ryse, MBA, vytyčil indikátory pro chytré řešení parkovací situace v Bruntále. Novz par-

kovací systém založenz na konceptu Smart Cities by měl splňovat následující poža-

davky: 

 Zvzší efektivitu využívání dosavadních parkovacích míst. 

 Podá řidičům informaci o počtu volnzch parkovacích míst na danzch úsecích. 

 Podá řidičům informaci o tom, kde přesně se volné parkovací místo nachází 

v reálném čas. 

 Podá řidičům informaci, v jakz čas na kterém místě mohou s určitou pravděpo-

dobností zaparkovat, či naopak, která místa budou v danou chvíli nevytíženější. 

 Informace o dopravní situaci na sledovanzch parkovištích budou volně dostupné 

pro kteréhokoliv řidiče, a to formou dopravních světelnzch cedulí, webovzch strá-

nek a chytrzch aplikací do mobilních telefonů. 

 Systém bude sloužit pro město jako sběr dat o zatíženosti parkování jednotlivzch 

sledovanzch míst. 

 Systém nabídne predikci obsazenosti a zatíženosti parkovacích míst. Tuto infor-

maci bude využívat i vedení města pro další strategické plánování města. 
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 Systém bude nabízet informace o technickém stavu samotného hardwaru pro 

chytré parkování. 

 Systém bude umožňovat další rozšíření možností chytrého parkování. 

 Chytré parkování bude soběstačná investice, která bude pro občany vykonávána 

zdarma. 

 Uživatelé budou s konečnzm stavem spokojení. 

 Projekt bude finančně dostupnz a efektivní pro město. 

 Projekt nebude časově neúměrně náročnz. 

 Efektem projektu bude snížení zátěže na životní prostředí. 

Tyto indikátory odpovídají také směru této diplomové práce. Po důkladné konzul-

taci různzch druhů řešení je tento vzchozí stav pro město Bruntál brán jako vhodnz. 

Tyto indikátory navíc reflektují rozvoj města směrem ke konceptu Smart Cities. 

2 Koncept chytrého města 

Tato kapitola je zaměřena na vysvětlení toho, co to znamená vzraz „Smart City“, 

neboli chytré město. Je zde uvedena definice tohoto vzrazu a následují ukázky tako-

vzchto měst, kteří jsou reprezentanti v pojmu chytrého města. 

 Co je to Smart City 2.1

Dosud se nepodařilo vytvořit jednotnou a všeobecně uznávanou definici a charak-

teristiku, která by plně, cele a uspokojivě obsáhla jasně a přesně co to znamená po-

jem „Smart City.“  

Definic je proto více. Vyvíjely se v čase a liší se také podle svého zaměření a orien-

tace. Vzznamné příklady i ukázky lokálních definic jsou uvedeny v následující kapito-

le. 

2.1.1 Definice Smart Cities 

Koncept samotného pojmu smart city se zrodil v roce 1994, ale dokumentů na toto 

téma nebylo mnoho. Samotnz pojem smart city se používal spíše vzácně až do roku 

2010, kdy slovo „smart“ bylo použito Evropskou Unií pro kvalifikování udržitelnosti 

projektů a akcí v městskzch prostorech (Cochia, 2014). Zpočátku vize chytrého města 

byla taková, že vláda, akademická obec a průmysl bude poskytovat informace a an-

gažovat se ve více technologickzch a informačních záležitostech, než tomu bylo do-

sud. Hlavní zaměření bylo značné na technologie ICT s požadavky na moderní in-

frastrukturu (Monfaredzadech and Berardi, 2015). 

Harison (2010) pojem definoval následujícím způsobem: Přístrojové, mezi sebou 

propojené a inteligentní město. Instrumentace dovoluje zachycení a integraci dat 
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v reálném čase z reálného světa skrze užití senzorů, soukromzch zařízení a dalších 

systémů. Vzájemné propojení znamená integraci takovzch dat, které jsou využity pro 

vzpočty pro další užití a komunikaci takovzch informací mezi různzmi městskzmi 

službami. Inteligence pak vede k inkluzi komplexních analzz, modelů a vizualizací pro 

vytvoření lepších operačních rozhodnutí. (Harrison, 2010) 

Nicméně, vzzkumy poukázaly na nevzhody technologicky orientovanzch strategií, 

jako například hrozba sociálních disparit, různorodzm přístupům k vědomostem na 

používání počítačovzch technologií a digitálních propastí, prostorovou polarizaci a 

gentrifikaci, kontrolu a dohled, vysoké ceny, problematiku integrace napříč různzmi 

systémy, nedostatek zkušenzch zaměstnanců atd. (Angeliou, 2014). 

Dalším druhem definice smart city byla orientovaná na lidi. Paskaleva (2011) viděl 

smart city jako lidsky založenou a progresivní v rozvoji digitálních technologií, ale ne 

v samotném hardwaru, ale namísto toho sociálně zahrnující zlepšení dobrého řízení 

municipality schopné zlepšování kvality života. 

Vzhody lidsky orientované strategie zahrnuje rozvoj lidského kapitálu, rozvoj soci-

álního kapitálu, změnu chování a humánní přístup. Jako nevzhody by se dalo uvést to, 

že ne všichni lidé mají stejnz přístup do kyberprostoru, a dostupnost dat automaticky 

negarantují zlepšení vědomostí a nezajišťují integritu (Angelidou, 2014) 

Konečně, vládně orientovaná definice chytrého města vede k administrativním a 

organizovanzm aspektům města. Smart city je novz koncept a novz režim podporují-

cí moudré plánování města, konstrukce, management, a služby užívání internetu, 

cloudové užití, big data a další informační technologie nové generace (National Deve-

lopment and Reform Comission 2014). Tento druh definice je často podporován státy 

a dává větší důraz na administrativní aspekty chytrého města. Také přijímá důležitost 

podpory globální energie a environmentálních standardů jako je například energetic-

ká účinnost a redukce emisí. (Mosannenzadeh and Vettorato, 2014). 

Tři vzše uvedené definice smart city nejvíce reflektují dva faktory tvoření chytrého 

města. Jde o to, jakzm způsobem mohou města řídit samy sebe tak, aby dosáhly to-

hoto cíle optimalizace (Neirotti, 2014). Nejdříve je potřebná konstrukce chytrzch 

měst, následně je třeba pokračovat rozměry chytrzch měst. (Dejian Liu, 2017) 

Ministerstvo pro místní rozvoj definuje koncept Smart Cities heslovitě a zjednodu-

šeně. (www.mmr.cz, 2018) 

. 

 Cesta k udržitelnému rozvoji měst. 

 Zavádění moderních technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a 

zefektivnit správu věcí veřejnzch. 
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 Největší uplatnění konceptu – v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moder-

ních informačních a komunikačních technologií (ICT). 

 Použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, e-

government a krizové řízení. 

 Koncept Smart Cities postupnz proces, nikoliv stav. 

 Jako přínos dále uvádí následující. 

 Zvzšení kvality života, snížení energetické náročnosti, úspory mandatorních ná-

kladů či zvzšení efektivity řízení. 

 Řešení problematickzch témat ve městech. 

 Vzájemné propojení, harmonizace a synergie. 

Definice chytrého města podle Evropského sdělení lze pojmout jako uplatnění ICT 

v odvětví energetiky a dopravy. Na jejich základě dojde ke zvzšení rychlosti pokroku. 

Například půjde o snižování spotřeby energií a zdrojů, nebo kvalitnější a propojenější 

dopravní systém a mobilita. K tomu všemu je třeba využít moderní informační a ko-

munikační systémy.  

Inteligentní město lze pro podmínky České republiky v kontextu metodiky koncep-

tu inteligentních měst, takto: 

Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a 

číselně vyjádřenou strategii rozvoje, již kultivuje politické společenské a prostorové 

prostředí města s cílem zvzšit kvalitu života, svou atraktivitu, a omezí negativní do-

pady na životní prostředí. (Bárta, 2015) 

Dále metodika zmiňuje vzznam ICT technologií, díky kterzm se mohou do rozvoje 

města a urbanizace zapojit také občané města. Takováto komunikace je podpořena 

městem, které na to vytvoří vhodné organizační a technologické nástroje moderní 

doby. Je také dbáno na propojení různzch systémů a toků informací tak, aby byly vy-

užívány synergicky. (Bárta, 2015) 

Definice dle Digitální agendy EU: Inteligentní města kombinují různé technologie 

ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a nabízí občanům lepší kvalitu ži-

vota. Nejedná se jednoduše o technické řešení; je také nezbytná organizační změna 

ve správě města a dokonce v samotné společnosti. Učinit město inteligentním je 

multidisciplinárním řešení, které propojuje správce města, inovativní dodavatele, 

tvůrce národní EU strategií, akademickou sféru a občanskou společnost. (Bárta, 2015) 

Město Brno definuje chytré město následovně. 

Město, které chytře, smysluplně a šetrně využívá moderní technologie a přístupy, 

vedoucí ke zkvalitnění života v něm, k jeho efektivnějšímu řízení, k zachování přírod-

ních zdrojů a energetické udržitelnosti.  
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Dále doplňuje definici, jako město, ve kterém se dobře žije; se širokou nabídkou 

pracovních míst. Ambicí města je aspirovat na nejvyšší příčky žebříčků měst podle 

kvality života, zároveň navázat na historickou tradici a posilovat svou pozici centra 

vzdělanosti, vzzkumu a vzvoje. Brno bude vždy mezinárodní a otevřené. Brno je vz-

stavní město s udržitelnzm rozvojem a kvalitní architekturou v návaznosti na historic-

ké tradice. Město, které dokáže těžit ze své blízké polohy k ekonomicky silnzm regio-

nům, jako je Vídeň či bratislavskz kraj. (www.smartcitybrno.cz, 2018) 

Plzeň se k definici konceptu chytrého města přidává tak, že definuje Smart City jako 

koncept, kterz se opírá o užití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a 

zefektivnit správu věcí veřejnzch. (www.plzen.eu, 2017) 

2.1.2 Chytrá města ve světě 

I přesto, že se vzraz „smart city“ stal slavnz a hodně skloňovanz, může bzt těžké ur-

čit, která z chytrzch iniciativ je nejvíce pokročilé. Přesto se mezi pět měst, které se 

nejvíce blíží pojmu Smart City ve světě, řadí následující města. 

 

1. Singapur  

Singapurská republika ve společenství chytrzch měst mezi prvními. Počet senzorů 

a kamer je vysokz po celém ostrově. Senzory a kamery tak snímají vše od čistoty 

ovzduší po dopravní situace. Systém zde dokáže rozeznat, zda lidi vyhazují odpadky 

z vysokzch budov, nebo zda kouří na místech, které pro to určené nejsou. A městskz 

stát pracuje na získávání ještě více dat. Podle Wall Street Jurnal Singapur povyšuje 

vzraz Smart City na úplně novou úroveň. 

Singapur si zaslouží velkou pozornost také díky jejímu řešení mobility a technolo-

gie, stejně jako bezdrátového připojení. Město totiž nabízí jedno z nejlevnějších bez-

drátovzch připojení k internetu na světě. Navíc podle společnosti Singtel je 

v současné době připojení 10 gigabytů z a vteřinu. 1  

Data, která Singapur nastřádá, jsou ve velké míře otevřená. 

2. Barcelona 

Barcelona využívá senzory pro monitorování a řízení dopravy. Plány města již zahr-

nují zlepšení dopravy a její zrychlení o 21 %. Město však pro dopravu dělá mnohem 

víc. Instalovalo chytré technologie pro redukci dopravy. Využívá technologie pro chyt-

                                                      

 

 

1 Pro představu se tak dvouhodinovz film ve vysokém rozlišení dá stáhnout za hodinu a půl. 
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rá parkování stejně jako chytré lampy a senzory pro monitorování kvality ovzduší a 

hluku. Také zavádí volné Wi-Fi na veřejné prostory. 

Barcelonu čas od času sužuje sucho. Před pár lety městu došla všechna voda. Jako 

důsledek této skutečnosti zavedlo chytré senzory pro systém zavlažování. Senzory 

v půdně analyzují srážky a předpovídají úroveň srážek v budoucnosti a podle toho 

nastaví vodní zavlažovače tak, aby docházelo k adekvátnímu zavlažování a přitom se 

šetřilo vodou co nejefektivněji. Všechna data jsou zde také otevřená. To pomáhá 

městům jinde ve světě. 

3. Londzn 

Londzn se mezi chytrzmi městy řadí velmi vysoko. Začalo to velmi brzkou reakcí na 

parkovací situaci a pomocí technologií tak usnadňuje řidičům najít parkovací místa. 

Další chytré pokroky jsou v dopravě. Aplikace, kterou město nabízí, umožňuje lidem 

určit si místo, kam chtějí jet svzm motorovzm vozidlem a aplikace vyhodnotí nejlepší 

cestu, aby se tam v reálném čase dostali co nejrychleji a nejsnáze.  

4. San Francisco 

Toto město je jedno z prvních měst, které přijalo smart city technologie v severní 

Americe. Jedním z těchto technologií je umožnění občanům nalézt volná parkovací 

místa. V tématu chytrého parkování je San Francisco dokonce lídrem mezi jinzmi 

městy. Jeho rozvoj myslí na budoucnost a tak jej směřuje ke konceptu smart cities. 

Nicméně, velkz nárůst počtu aut ucpává komunikace i zde, proto se San Francisco 

soustředí na chytrou dopravu. 

5. Oslo 

Jedná se o jedno s nejzdravějších a nejbohatších měst na světě. Mezi městy násle-

dující koncept smart cities se také řadí mezi nejpřednější na světě. Stejně jako další 

města, Oslo zavedlo systém pro chytrá parkování v reakci na současnou dopravní si-

tuaci. Dále jsou zde zavedené chytré pouliční lampy, které spotřebovávají energii 

v množství menším než dvě třetiny původní spotřeby. 

Využívají se zde obnovitelné zdroje energie a po městě se nachází spoustu nabíje-

cích stanic pro elektrická vozidla. Jedná se o jeden z kroků v plánu snížení uhlíkového 

znečištění způsobeného dopravou.  

V konceptu smart city dopomáhají také LED osvětlení, které monitorují úroveň do-

pravy. S tím jsou spojeny aplikace, která dávají lidem široké informace o dopravě. 

(www.ioti.com, 2016) 
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 Mobilita ve Smart City 2.2

Aby mobilita byla podle konceptu Smart City přijatelná, musí bzt hlavně udržitelná. 

To platí dvojnásob v současné době, kdy kvůli rostoucí náročnosti na dopravu stále 

roste spotřeba energie v tomto odvětví. Udržitelná doprava je tak podstatnzm pilí-

řem, pokud se město chce stát chytré. Aby se tak stalo, města musí zohlednit násle-

dující aspekty v dopravě. 

 Udržitelné plánování dopravy – vytváření dopravních plánů dle metodiky UMP 

s maximálním využitím synergickzch efektů mezi dopravou, energetikou a infor-

mačními a komunikačními systémy. 

 Doprava sdílenzch dopravních prostředků – hledání motivačních modelů pro za-

traktivnění veřejné hromadné dopravy a obchodních přístupů pro sdílení či ma-

ximální využití vozidel nákladní dopravy, nebo sdílení osobních automobilů. 

 Čistá mobilita a logistika – hledání novzch modelů zavádění elektrickzch nebo 

hybridních dopravních systémů včetně inovativních přístupů pro návrh logistic-

kzch řetězů s využitím elektrickzch vozidel zejména pro řešení první a poslední 

míle. 

 Integrovaná multimodální veřejná doprava - optimální propojení jednotlivzch 

služeb veřejné dopravy s aplikacemi pro chytré telefony, díky kterzm je už dnes 

možno vyhledávat spojení veřejnou dopravou včetně personální navigace růz-

nzmi druhy veřejné dopravy. 

 Řízení dopravy - maximální využití dat o dopravním provozu pro řízení dopravy s 

ohledem na aktuální či budoucí predikci počasí, spotřebu energie nebo dopady 

dopravy na životní prostředí. 

 Parkovací systémy - využití dat o dopravním provozu pro optimální řešení dopra-

vy v klidu. 

 Svoz odpadů - umístění senzorů na popelnice, sledování jejich aktuálního stavu a 

využití navigačních systémů pro optimální plánování jejich svozu s ohledem na 

dopravní situaci a dopady na životní prostředí. 

 Čistá mobilita a turistika – hledání novzch modelů využití elektrickzch nebo hyb-

ridních dopravních systémů pro zatraktivnění nabídky turistickzch produktů a 

zvzšení dostupnosti zajímavzch turistickzch cílů. 

 Čistá mobilita a služby – využití elektrickzch nebo hybridních dopravních systémů 

pro efektivnější provoz lokálních sociálních, zdravotních nebo městskzch služeb s 

menšími dopady na životní prostředí města. 

(www.mesto-pisek.cz, 2015; www.kolin.cz, 2017; brno.cz, 2017) 

Doprava, v konceptu Smart City by pro největší kooperativní efektivitu v rámci Ev-

ropské unie, měla splňovat vazby na strategické dokumenty EU.  
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Evropská unie přijala v dubnu 2011 seznam strategií tvořenz na delší období. Tyto 

strategie se jmenují Doprava 2050 a jeho záměrem je konkurenceschopnz dopravní 

systém. Cílem je zvzšit mobilitu, vyřešit stěžejní problémy v hlavních oblastech a 

podpořit růst a zaměstnanost. Dalším z hlavních záměrů strategie je snížit uhlíkové 

emise v dopravě o šedesát procent do roku 2050. Aby se tak stalo, bude třeba pře-

měnit dopravní systém dopravy ze současné podoby do mnohem více funkční a udr-

žitelné podoby. Strategie také podporuje nahrazení vozidel s konvenčním palivem za 

vozidla s minimálním dopadem na životní prostředí. Dále strategie uplatňuje přesun 

poloviny meziměstské osobní a nákladní dopravě na železnice a vodní dopravu a to 

vše se tzká cest středních vzdáleností. 

Doprava ve Smart City může bzt řešena nejlépe jako jeden komplexní celek. Ten by 

měl zahrnovat všechny druhy dopravy, jako například individuální, veřejnou, cyklistic-

kou a pěší dopravu. 

Je doporučeno, aby města s nižším počtem obyvatel (přibližně kolem 10 000) roz-

ložila své strategie do generelů podle jejich úvahy pro zlepšení situace právě v tom 

městě. Řešení těchto generelů by mělo bzt taktéž vedené jako jeden celek, a to na 

technické úrovni, organizační úrovni, informační úrovni, řídící úrovni a platební úrovni. 

(www.strukturalni-fondy.cz, 2015) 

 Struktura financování konceptu Smart City 2.3

Projekty, které směřují ke konceptu Smart Cities jsou specifické tím, že jsou jeden 

od druhého jedinečnz. To je jeden z hlavních důvodů, proč je třeba znát různé varian-

ty financování takovzchto projektů s ohledem na lokalitu, zkušenosti, typ projektu a 

dalším skutečnostem. Je-li projekt dostatečně soběstačnz, aby vytvářel vlastní pří-

jmy, které dokážou pokrzt veškeré náklady včetně provozu, údržby a obnovou, a do-

konce vykazují zisk v určité míře, není třeba, aby město projekt platilo z vlastního roz-

počtu. Ve zbzvajících případech je už rozumné uvažovat o dotačních titulech a čer-

pání z fondů, společně s vlastním financováním. Pokud ani tato varianta není možná, 

nebo není zde pro město vzhodná a přijatelná verze dotačního titulu, zadavatel by 

měl využít externí zdroje, které jsou vratné, ale za to dluhové.  

Pokud se nějaké město rozhodne pro projekt v konceptu Smart Cities, měl by zvážit 

nakolik vzhodné a dostupné jsou následující zdroje financování: 

 Rozpočtové zdroje města: Správná vzše financování je stanovena posouzením 

finančních plánu a investičních vzhledů města ve strategickém a finančním plánu 

města. Město také může založit speciální fond, kterz je zaměřenz na projekty 

Smart Cities. 

 Dotační zdroje: Fondy z Evropské unie, národní grantová schémata, další možnosti 

dotací. 
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 Sponzoři: Příspěvky od firem, které se tímto mohou propagovat tím, že podporuje 

a přispívá k zavádění novzch a inovativních technologií. 

 Občanské příspěvky: Občané města platí za určité služby. Financování může bzt 

vedeno také jako příspěvky občanů na dané investice do vybranzch projektů. 

 Vlastní zdroje dodavatele 

Pokud město dojde do situace, kdy má nedostatek zdrojů, může využít vnějších 

zdrojů, které jsou vratné a dluhové. Níže jsou pak uvedenz případy takového způsobu 

financování. 

 Investiční úvěr 

 Dodavatelskz úvěr 

 Dodavatelskz úvěr s odkupem zastávek 

 Soukromz kapitál 

 Leasing 

 Faktoring 

 Pronájem 

 Úvěry, které jsou jako zdroje vzhodnější (finanční nástroje EIB, EIF, a jiné.) 

Jsou to právě mladé a inovativní společnosti, které často nabízejí smart řešení. 

Jedná se o tzv. „start upy“. Tyto společnosti nabízejí inovace, které mnohdy nebyly 

ještě vyzkoušeny v praxi. Z toho důvodu mají potíž získat hned ze začátku potřebnz 

kapitál. (www.strukturalni-fondy.cz, 2017) 

Pokud se město rozhodne využít dotaci z evropskzch zdrojů, může využít jeden 

z následujících programů z dotačních titulů určenzch pro oblasti Smart Cities: 

 Program na podporu podnikatelskzch nemovitostí a infrastruktury (MPO) 

 Nová Zelená úsporám (MŽP) 

 PANEL 2013+ (MMR) 

 Národní program Životní prostředí (MŽP) 

 HORIZONT 2020 

 Program LIFE 

 CEF 2014 – 2020 (CONNECTING EUROPE FACILITY) 

 EIB (Evropská investiční banka na podporu projektů) 

 OP Zaměstnanost (OPZ) 

 V4 

 Evropa pro občany 

 PF4EE 

 EFEKT 

(www.mmr.cz, 2018) 
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3 Smart Parking 

Nyní bude vysvětlen pojem „Smart Parking“, neboli chytré parkování. Je zde uveden 

vzznam, a příklady. Dále jsou zde uvedeny přínosy a vzhody tohoto typu parkování. 

 Co je to Smart Parking 3.1

Hledání volného místa na parkování ve spěchu ve městech přeplněnzch lidmi mů-

že trvat dlouhou dobu a nešetří nervy řidičů, ani životní prostředí. A co víc, řidiči volná 

parkovací místa hledají naslepo, takže zbytečně bloudí po městskzch ulicích a ještě 

více je tak zacpávají a zatěžují dopravu. 

Chytré parkování usnadňuje řidičům nacházení volnzch parkovacích míst. Smart 

parking využívá systém internetu věcí, kterz detekuje počet volnzch parkovacích míst 

a tyto informace vysílá na internet, odkud se řidiči o těchto místech dovídají pomocí 

chytrzch aplikací. Tyto aplikace mohou řidiči využívat skrze chytré mobily, tablety a 

navigace zabudované v autech.  

Technologie chytrého parkování spočívá v tom, že do každého parkovacího místa je 

vpuštěn senzor, kterz je schopnz detekovat, zda je zde auto přítomné, nebo ne. Tato 

informace je zachycena kolektorem dat a následně odeslán do internetu a databází.  

(Bahga, 2014) 

 Přínos Smart Parkingu 3.2

Chytré parkování přináší velké množství vzhod jak pro obyvatele města, tak pro ve-

dení obcí. Čím specifičtější je projekt pro zajištění parkování na daném místě, tím 

větší množství vzhod se dá využít právě pro danou lokaci. Nedá se tak vyjmenovat 

celkovz seznam vzhod a říct, že všechny platí pro všechna města a parkovací místa, 

která systém chytrého parkování využívají. Níže jsou tedy uvedeny obecné vzhody, 

které platí pro všechny typy chytrého parkování a následně specifičtější příklady. 

3.2.1 Obecné výhody chytrého parkování ve městech 

Obecně lze vzhody chytrého parkování vylíčit takto: 

 Možnost predikovat obsazenost jednotlivzch parkovacích míst motorovzmi vozi-

dly do budoucnosti a to v reálném čase. 

 Systém navádí rezidenty a návštěvníky na volná parkovací místa. 

 Optimalizace parkovacích míst. 

 Zjednodušuje užívání parkovacích míst a přidává hodnotu pro vlastníky a uživate-

le. 

 Díky technologii internetu věcí pomáhá zlepšit plynulost dopravy. 
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 Díky sběru dat v reálném čase lze porovnávat aktuální situaci s historickzmi daty a 

tím zlepšovat rozhodování ve správě mobility ve městě. 

 Chytré parkování hraje hlavní roli ve zlepšení rozvoje měst tím, že pomáhá redu-

kovat množství znečištění ovzduší oxidem uhličitzm. 

 Poskytuje nástroje pro optimalizaci správy pracovního prostoru. 

(Prasad, 2017; Hemanth, 2018) 

Následuje vzčet vzhod, které město využít může, ale není to podmínkou. Tyto vz-

hody se tzkají hlavně platebního systému v parkování. 

Na přínos chytrého parkování se dá nahlížet ze dvou různzch úhlů pohledů. Zde 

jsou nastíněny přínosy z pohledu uživatele a z pohledu obce. 

3.2.2 Specifický přínos chytrého parkování z pohledu uživatele 

Chytrz parkovací systém je řešení, které může zvzšit službu občanům. Toto řešení 

může přinést společné vzhody pro vedení aplikace i pro její uživatele. 

Jednoduchost v užívání 

Pokud je chytré parkování spojené s placenzm místem, často je placení za stání na 

tomto místě prováděno přes aplikaci. Toto placení lze provádět na dálku, tedy bez 

nutnosti vracet se zpět k parkovacímu automatu, nebo referentovi vyřizující platby na 

placenzch místech.  

Intuitivnost 

Díky technologii detekce obsazenosti parkovacího místa, lze platbu placeného par-

kovacího místa přizpůsobit samotnému uživateli. Pokud to platební tarif dovoluje, je 

možné přizpůsobit software platebního automatu tak, aby změřil dobu samotného 

parkování. Když uživatel přijede na parkovací místo, čidlo změří dobu jeho stání a 

podle tarifu mu předloží cenu za skutečnou délku času, po kterou tam uživatel auto 

zanechal. Platby jsou tak spravedlivější pro uživatele i pro provozovatele. 

Sociální vzhody 

Město, které provozuje chytrá parkovací místa, může měnit podmínky placení či 

oprávněnosti stání na určitzch parkovacích místech. Pokud je parkovací automat 

uzpůsoben k rozeznávání různzch typů řidičů (například pomocí uživatelskzch karet), 

můžou platit různá pravidla pro různé řidiče. Město je tak schopné dát sníženou pla-

tební sazbu rezidentům, nebo jim dovolit užívat parkovací místa zdarma. Zatímco ne-

rezidenti budou platit pro ně určenou taxu podle tarifu.  

Tímto způsobem se dají odlišit parkovací místa pro osoby se zdravotním postiže-

ním. Nebo zvzhodnit parkování pro budoucí maminky, či starší obyvatele. Regulace 

parkování je tak mnohem flexibilnější. 
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3.2.3 Specifický přínos chytrého parkování z pohledu obce 

Řešení chytrého parkování je zaměřeno na celkové řízení a kontrolu parkování. Díky 

tomu dokáže odpovědět na kritické otázky řízení dopravy ve veřejné správě.  

Ekonomickz přínos 

Po zavedení platebního systému do chytrého parkování je podle všeobecnzch vz-

zkumů jedním z efektu ekonomickz přínos. Tento přínos spočívá ve zvzšení příjmů až 

o 60 %. To je způsobeno tím, že uživatelé nemohou chytrz systém placeného parkov-

ného snadno obejít. Samotnz systém rozezná, zda účastník zaplatil za parkování 

adekvátní částku, či zda částka, kterou zaplatil, souhlasí s dobou jeho parkování. 

Sociální přinos 

Druhz přínos je sociální. Díky možnosti rozlišování uživatelů parkovacích míst lze 

zvzhodnit cílové uživatele, čímž se zvzší jejich spokojenost. Město se tak lépe postará 

o obyvatele, kteří to více potřebují. 

Vzhody pro radnice a mobilitu 

Správce či vedení, které se zabzvá mobilitou v určité oblasti, získává podrobné in-

formace, které mu pomáhají získat představu o dopravě a parkování v čase. Může ro-

zeznat problematické úseky či časy a zjistit, kterzch skupin obyvatel a uživatelů se 

tyto události tzkají. Tím může lépe reagovat na dopravní situaci zvzhodněním urči-

tzch skupin obyvatel. To také vede k motivaci vypracování efektivnější urbanistickzch 

plánů mobility a provozu. 

Vzhody pro příslušníky policie 

Díky údajům z čidel mohou policejní příslušníci lépe identifikovat neplatiče par-

kovného. Další vzhodou, ještě podstatnější, však je, že díky sběru dat v čase a 

v porovnání s historickzmi údaji, mohou lépe stanovit místa, na která se více zaměřit. 

Tím se zvzší jejich efektivita a město si tak může lépe hlídat užívání parkovacích slu-

žeb. 

 Technologie Smart Parkingu 3.3

Tato kapitola se podrobně zabzvá technologií chytrého parkování v České republi-

ce. Jsou zde uvedena čidla, která byla použita ve městech směřujících ve svzch stra-

tegiích k chytrzm městům a k chytrému parkování. Dále jsou v této kapitole uvedeny 

bezdrátové sítě sloužící k propojení informací z věcí, tedy popis internetu věcí, plat-

formách přenosu dat a jejich pokrytí na našem území. 
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3.3.1 Technologie určené pro zlepšení parkování 

Zde jsou uvedeny technologie, které slouží k chytrému parkování a odpovídají po-

žadavkům na technologické funkce, uvedené na začátku této diplomové práce. 

3.3.1.1 Čidla monitorující obsazenost parkovacího místa 

Tato technologie je již využívaná po celém světě i v České republice velmi hojně. 

Stala se vzznamnou technologií v obchodních domech a jejich soukromzch parkoviš-

tích a v parkovacích domech. Nově se však tato technologie začala využívat ve měs-

tech a na běžnzch parkovacích místech. Čidlo je propojeno s kolektorem informací a 

kolektory dále vysílají informace do centrálního gatewaye, kterz potřebné informace 

vysílá do internetové platformy podporované v síti IoT, neboli Internetu věcí. Odtud 

jsou data přenášena na potřebná místa, jako jsou radnice, internetové stránky, mo-

bilní aplikace, či světelné cedule. 

Vzhody 

Tato technologie poskytuje: 

 Informaci o volném či obsazeném parkovacím místě. 

 Možnost optimalizování parkovišť. 

 Možnosti regulace ceny v závislosti na dopravním zatížení parkovacích míst. 

 Možnost zobrazení volnzch parkovacích míst v reálném čase. 

 Nízké náklady na investici a na provoz projektu. 

 Není závislé na rozvodu elektrickzch obvodů. 

 Nenáročné na instalaci, není třeba tvořit přídavnou infrastrukturu. 

 Jednoduchá montáž a demontáž. 

 Díky sběru informací o parkování lze regulovat možnosti krátkodobého a dlouho-

dobého stání. 

 Sleduje parkovací místa také tam, kde je zákaz parkování. 

Nevzhody 

 S rostoucím počtem sledovanzch parkovacích míst roste náročnost na instalaci. 

Čidlem musí bzt pokryto každé jedno sledované parkovací místo. 

 Vyšší náročnost na údržbu, je třeba ošetřovat každé jedno čidlo. 

 Náročnost na administrativní aspekty instalace. Pro instalaci na parkovacím místě 

je třeba na daném parkovišti dočasně omezit dopravu. 

Možnosti rozšíření 

Centrální aplikace umožňuje: 

 Řízení parkovacích míst. 

 Publikování pro veřejnost o dostupnosti danzch parkovacích míst. 
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 Statistické vyhodnocení obsazenosti každého parkovacího místa, a parkoviště ja-

ko celku. 

 Napojení centrální dopravní systém. 

 Zakomponování do celkového systému řízení města. 

Komu je systém určen 

 Municipality. 

 Malé, střední a velké společnosti. 

(www.cdt.cz, 2018) 

3.3.1.2 Brány snímající průjezdy aut 

Zde se jedná o technologii, která se také hojně využívá. Například v parkovacích 

domech, nebo dopravních komunikacích, kde sledují počet projetzch aut. Jedná se o 

systém, kdy senzory zachytí projíždějící auto. Tento systém se dělí na dvě technolo-

gické varianty, a to elektromagnetická brána, a optická brána.  

1. Elektromagnetická brána 

Jeho technologie je založena na elektromagnetickém snímání podvozku vozidel.  

Vzhody 

 Levná technologie. 

 Instalace na vjezd a vzjezd z ulice a systém snímá tok aut v celé této části ulice. 

 Možnost instalace pod umělou nerovnost na vozovce, ta však ovlivní provoz na 

dané komunikaci. 

 Odlišuje vozidla od jinzch věcí, zvířat či lidí. 

 Nízká náročnost na administrativní část instalace. Není třeba vzrazně omezit do-

pravu při instalaci těchto senzorů. 

 Nenáročná technologie na údržbu. 

Nevzhody 

 Systém nepozná, na jakém parkovacím místě auto zaparkovalo, a zda zaparkova-

lo na vyhrazeném parkovacím místě.  

 Malá možnost rozšiřování funkcí v budoucnosti. 

2. Optická brána 

Tento typ senzoru je založen na optickém čidlu tyčícím se nad zemí tak, aby pa-

prsek mohl bzt přerušen projíždějícím vozidlem. 
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Vzhody 

 Levná technologie. 

 Instalace na vjezd a vzjezd z ulice a systém snímá tok aut v celé této části ulice. 

 Nízká náročnost na administrativní část instalace. Není třeba vzrazně omezit do-

pravu při instalaci těchto senzorů. 

 Nenáročná technologie na údržbu. 

Nevzhody 

 Systém nepozná, na jakém parkovacím místě auto zaparkovalo, a zda zaparkova-

lo na vyhrazeném parkovacím místě.  

 Malá možnost rozšiřování funkcí v budoucnosti. 

 Nedokáže odlišit vozidla od jinzch věcí, zvířat či lidí. Potřebnz dodatečnz systém2. 

 Náročnz na instalaci. Je třeba omezit dopravu na dané sledované komunikaci.  

Tato technologie ještě nebyla využita pro chytré parkování v síti IoT. Nelze tedy se-

stavit case study existujícího projektu pro porovnání. 

Možnost rozšíření 

Hardwarově se dá systém rozšiřovat jen omezeně. Hlavní složkou tohoto systému 

je hlavně program, kterz data zpracovává. Systém bran se dá rozšiřovat následujícím 

způsobem: 

 Přidání dalších bran do blízkého okolí, pro zvzšení kvality dat. 

 Rozpoznávání délky vozidel a jejich rychlosti pro rozlišování nákladních automo-

bilů a vozů hromadné dopravy, od osobních automobilů a motocyklů. 

 Přidáním jinzch systémů, například kamerovzch systémů, pro zkvalitnění služeb. 

Komu je systém určen 

 Municipalitám sledujícím provoz na určité vozovce či dopravní komunikaci. 

 Větším společnostem či institucím. 

(www.kiunsys.com, 2018; Čevela, 2018) 

3.3.1.3 Kamerový systém 

Tento systém je založenz na principu snímání kamer. Kamera zaznamenává pohyb 

aut, přítomnost vozidel na jednotlivzch parkovacích místech a státní poznávací znač-

                                                      

 

 

2 Mohlo by jít o kombinaci světelné brány a kamery, kdy světelná brána zaznamená povahu 

objektu (auto, zvíře, člověk), a světelná brána zaznamená průjezd, rychlost a další specifika 

pohybujícího se objektu. 
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ky. Pro tento typ snímání obsazenosti parkovišť je třeba složitější software, kterz 

vstřebává informace podle vizuálního snímání. 

Vzhody 

 Kamery dokážou zaznamenat plochu několika desítek metrů čtverečních 

najednou. 

 Rozeznají auto od autobusu, nákladního automobilu, motorky a dalších typů 

dopravních prostředků. 

 Systém poskytuje více informací, než jen přítomnost a nepřítomnost do-

pravních prostředků, svědčí o příjezdech a odjezdech, směru jízdy aut, tra-

jektorii, po které se auta vydala a jiné informace. 

 Slouží také jako kamerovz bezpečnostní systém. 

 Pomocí aplikace může řidiče upozornit na to, že neparkuje na správném 

místě. 

 Hlídá řidiče, zda parkují správně a může je upozornit skrze aplikaci. 

 Pro případ vytvoření místa, kde je parkování zakázáno, systém hlídá, zda 

tam někdo zaparkoval a případně jaká byla poznávací značka takového řidi-

če. 

Nevzhody 

 Není vhodnz pro pouliční parkování. Kamera musí bzt pro takovzto účel 

umístěna vysoko pro zabrání celé ulice a velké procento záběru kamery není 

nijak využito. 

 Kamerovz systém je velmi náročnz na software, program zpracovávající in-

formace o přítomnosti aut a jinzch dopravních prostředků je velmi sofistiko-

vanz. 

 Kamerovz systém není odolnz proti mlze, silnému dešti nebo sněžení. Poča-

sí může zkreslit data, která zpracovává. 

 Informace, které zpracovává, jsou velmi detailní, je tedy třeba upravit data 

tak, aby zůstala zachována ochrana citlivzch dat. 

Možnost rozšíření 

Systém kamerového snímání parkovacích míst skztá větší možnosti rozšíření, 

ale je od toho odvislá i administrativní náročnost, přítomnost zaměstnance a 

náročnost na programování softwaru. 

 Vytvoření systému snímajícího nejen zaparkovaná vozidla, ale i jejich pohyb. 

 Snímání dopravních nehod a dopravní situace, kdy systém sám upozorní na 

určité jevy. 

 Přidání jinzch snímačů pro zlepšení kvality zaznamenávání dat. 
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Komu je systém určen 

 Malé, střední a velké podniky. 

 Parkoviště kryté. 

 Venkovní parkovací plocha (se sníženou efektivitou). 

(au.dahuasecurity.com, 2018; www.parkhelp.com, 2018) 

3.3.2 Potenciální technologie pro město Bruntál 

S přihlédnutím na specifikace jednotlivzch technologií, je již možné určit, která 

technologie je pro řešení dopravní situace města Bruntál, podle nastavenzch indiká-

torů, nejvhodnější. Pro nejlepší vyhodnocení byl zvolen systém bodů, kdy jsou jed-

notlivzm indikátorům přiděleny váhy 0 – 1. kdy, 0 znamená nejnižší vzznam, 0,5 

středně silnz vzznam a 1 důležitz vzznam. Součet těchto bodů nakonec určí nejlepší 

technologii. 

3.3.2.1 Vyhodnocení kamerového systému 

Podle stanovenzch indikátorů v kapitole Požadavky města na řešení dopravní situ-

ace, se dají vlastnosti systému rozdělit tímto způsobem: 

Vlastnosti projektu, které systém splňuje 

Vzhody Váhy 

Zvyšuje efektivitu dosavadních parkovacích míst 1 

Dokáže dodat informaci o počtu volnzch parkovacích míst, ovšem ve velmi 

omezené míře, oproti datům, které systém skutečně získává. Nedá se napří-

klad zveřejnit samotnz záznam kamer, pouze počet parkovacích míst, kterz 

musí zpracovat software 

1 

Dokáže podat statistické údaje o predikci dopravní situace 1 

Informace o dopravní situaci mohou bzt volně dostupné, v omezené, ale po-

třebné míře 

0,75 

Systém nabízí informace o technickém stavu kamer 0,75 

Celkem 4,5 

Tabulka 1: Vyhodnocení kamer, pozitivní (zdroj: autor) 
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Vlastnosti projektu, pro které je tento systém nevhodnz 

Nevzhody Váhy 

Nelze vytvořit dobrz statistickz pohled na predikci dopravní situace, kvůli ne-

spolehlivosti systému, kterz je ovlivnitelnz počasím 

1 

Systém neumožňuje další vzraznější rozšiřování 0,5 

Kamerovz systém sbírá citlivá data, administrativní náročnost tak bude vyšší 

než u předešlzch systémů 

1 

Kamerovz systém není vhodnz pro sledování pouličního parkování 1 

Při rozšíření je třeba zaměstnanců pro sledování dopravních situací 1 

Celkem 4,5 

Tabulka 2: Vyhodnocení kamer, negativní 

3.3.2.2 Vyhodnocení systému bran  

Systém bran je novinkou, která se teprve objevuje mezi koncepty chytrzch měst. Je 

tedy ještě ve vzvoji.  

Vlastnosti projektu, které systém splňuje 

Vzhody Váhy 

Systém dokáže s určitou pravděpodobností podat informaci o predikci, ve 

kterou dobu na jakém sledovaném úseku bude zvzšená doprava a ve kterou 

dobu na kterém místě bude doprava mírná 

1 

Informace o stavu parkování v reálném čase mohou bzt veřejně dostupné 0,75 

Systém nabízí možnosti dalšího rozšiřování v kombinaci s jinzmi systémy 0,75 

Systém je nenákladnz a nenáročnz 1 

Nízká náročnost na instalaci a na údržbu 0,5 

Systém nabízí informace o technickém stavu bran 0,75 

Celkem 4,75 

Tabulka 3: Vyhodnocení bran, pozitivní 
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Vlastnosti projektu, pro které je tento systém nevhodnz 

Nevzhody Váhy 

Systém nemonitoruje přesné využití určenzch parkovacích ploch 

 

1 

Nedokáže podat řidičům informaci o přesném počtu volnzch parkovacích 

míst, pouze podá informaci o počtu aut, které branou projelo, mohlo však 

pouze zastavit například u krajnice, než se řidič rozhodne v cestě pokračovat 

1 

Celkem 2 

Tabulka 4: Vyhodnocení bran, negativní 

3.3.2.1 Vyhodnocení Systému čidel  

V současné době se systém chytrzch senzorů hojně využívá jak ve světě, tak 

v městech v České republice směřujících ke konceptu Smart Cities. 

Vlastnosti projektu, které systém splňuje 

Vzhody Váhy 

Zvyšuje efektivitu dosavadních parkovacích míst 1 

Podává řidičům informaci o počtu volnzch parkovacích míst s velkou přesnos-

tí 

1 

Podává řidičům informaci o přesné lokaci volného parkovacího místa v době, 

kdy místo volné skutečně je 

1 

Podává řidičům informaci o pravděpodobnosti úspěšnosti zaparkování na 

daném parkovacím místě v daném čase. Je tedy schopnz predikce 

1 

Informace ze senzorů mohou bzt volně dostupné v plné šíři informací, které 

čidlo získává 

1 

Systém je dobrzm zdrojem pro sběr statistickzch údajů pro město, aby lépe 

reagovalo na dopravní situace a další rozšiřování města 

1 

Systém je rozšiřovatelnz o světelné diody naznačující rezervovanost parko-

vacího místa, sledování délky parkování kvůli platebním tarifům, pokud by se 

město rozhodlo určité lokace zpoplatnit, nebo snímání, zda někdo neparkuje 

na místě, kde je parkování pro určitá vozidla zakázáno, a další rozšíření. 

0,5 

Systém nabízí informace o technickém stavu senzorů 0,75 

Celkem 7,15 

Tabulka 5: Vyhodnocení čidel, pozitivní 
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Vlastnosti projektu, pro které je tento systém nevhodnz 

Nevzhody Váhy 

Tato technologie nejvíce omezí dopravu při instalaci, je organizačně nejná-

ročnější 

0,5 

Pokud jsou čidla na baterie, nutnz průběžnz servis na vzměnu baterií. 0,5 

Celkem 1 

Tabulka 6: Vyhodnocení čidel, negativní 

3.3.3 Vyhodnocení nejlepší technologie pro město Bruntál 

Nyní bude provedena celková rekapitulace bodového ohodnocení jednotlivzch va-

riant. Vyhodnocení celkové priority bude zjištěno tak, že od každého pozitivního uka-

zatele bude odečet negativní ukazatel. Vzsledné nejvyšší číslo urči nejvhodnější 

technologii pro město Bruntál. 

Popisovanz systém  Suma 

Kamerovz systém pozitivní ukazatele 4,5 

Kamerovz systém negativní ukazatele -4,5 

Celková hodnota priority 0 

Systém bran - pozitivní ukazatele 4,75 

Systém bran - negativní ukazatele 2 

Celková hodnota priority 2,75 

Systém čidel pozitivní ukazatele 7,15 

Systém čidel negativní ukazatele 1 

Celková hodnota priority 6,7 

Tabulka 7: Celkové vyhodnocení technologií vhodnzch pro město Bruntál 

Po vytvoření hodnotovzch ukazatelů a vyhodnocení indikátorů je patrné, že nej-

vhodnější technologií pro zavedení chytrého parkování v Bruntálu, je systém čidel. 

 Čidla použitá v případové studii 3.4

Po vyhodnocení nejvhodnější technologie pro město Bruntál, kdy bylo za nejlepší 

variantu určen systém čidel, budou uvedeny technologie, které se reálně využívají 

v České republice, a město Bruntál je může reálně poptávat. 

Tyto údaje budou následně zpracovány ve studii proveditelnosti v páté kapitole di-

plomové práce. Zde je vzčet firem, které dané technologie nabízejí: 
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3.4.1.1  Firma CITIQ, s.r.o. 

Produkt 

 

 

 

 

 

  

 

Funkce  

 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 systému vygeneruje zprávu pro dohledové 

parkoviště. 

Parametry řešení 

 Komunikační síť v pásmu 868 MHz (Provoz bez SIM karty). 

 Pokrytí celého území ČR a poloviny Evropy. 

 Bezpečné proti narušení. 

 Senzor vysílá zprávu při změně stavu (volno/obsazeno) parkovacího místa. 

 Vzdrž senzoru na baterii garantována nejméně na 5 let bez nutnosti údržby, nebo 

zajištění externího napájení. Ze zkušenosti vydrží až 8 let. 

Hlavní vzhody 

 Informace o volnzch / obsazenzch parkovacích místech. 

 Možnost optimalizace parkovacích míst. 

 Možnost řízení ceny a zvzšení vzběru za parkovné. 

 Možnost vizualizace obsazenosti parkovacích ploch v reálném čase. 

 Nízké investiční i provozní náklady a krátkz čas realizace. 

 Nezávislé na elektrickzch rozvodech. 

 Není nutno budovat další infrastrukturu. 

 Jednoduchá montáž a demontáž (přibližně 30 min na jedno parkovací místo). 

 Na základě analzz dat umožňuje regulovat dlouhodobé a krátkodobé stání. 

Obrázek 3: Detector DM-21xC 

(www.iqrfalliance.org, 2018) 

Obrázek 2: Detektor DM-21 xC II. 

(www.iqrfalliance.org, 2018) 
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 Lze využít i pro bezpečnostní zajištění míst zákazu parkování nebo vyhrazenzch 

parkovacích míst (hasiči, sanitky). 

 Použití jako náhrada stávajícího řešení, které vyžaduje napájení, nebo funguje na 

SIM – úspora nákladů. 

 Provoní teplota: -40 °C / +85 °C. 

 Přesnost detektoru až 97 %. 

(www.citiq.cz, 2018) 

Možnost rozšíření 

 Centrální aplikace. 

o Umožňuje řízení využití parkovacích míst. 

o Veřejná / neveřejná / placená publikace informací o dostupnosti parkova-

cích míst. 

o Vyhodnocení využití parkovacích míst pro střednědobé a dlouhodobé plá-

nování. 

o Optimalizace využití stávajících parkovacích míst – nalezení volného místa 

on-line. 

o Napojení na systémy řízení dopravy. 

o Zakomponování do celkového dopravního systému. 

o Statistiky a reporty o obsazenosti a vytíženosti parkovacích míst. 

 Napojení na informační tabule. 

 Využití sítě SIGFOX, síť určená pro využití internetu věcí IoT. 

Informace pro veřejnost 

Mobilní aplikace 

Jméno aplikace: Parkování v Havířově (beta).  

Platformy: Android. 

Informace z aplikace: 

 Umístění chytrého parkoviště. 

 Počet parkovacích míst. 

 Počet volnzch parkovacích míst. 

 Lokace volného parkovacího místa. 

 Navigace na parkoviště a na volné parkovací místo. 

 Charakter parkoviště. 

 Provozní doba parkoviště. 

 Vzdálenost mobilního telefonu od parkoviště. 

 Cena za parkování. 
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3.4.1.2 Firma OMEXON GA Energo, s.r.o. 

Technologie 

 Čidla: Kabelovz detektor SPINWIRE. 

Funkce  

 Kontroluje dobu parkovní na každém místě. 

 Sleduje obsazenost a navede k volnému místu. 

 Identifikuje vozidla na vyhrazenzch místech. 

 Odesílá data do sítí a mobilních aplikací. 

 Měří rychlost a hustotu provozu. 

 Detekuje změny geomagnetického pole. 

 Spolehlivě detekuje jedoucí a stojící vozidla. 

 Nesleduje citlivá data. 

 Nenáročná na energii a údržbu. 

 Neprodukuje použité baterie a jinz odpad. 

 Pod vozovkou odolá vůči vandalismu. 

 Pracuje ve dne v noci a za každého počasí. 

 Může bzt vybavena světelnou signalizací. 

 Může obsahovat komunikační a identifikační čip. 

 Kabelovz detektor SPINWIRE odesílá informace do cloudového úložiště. Odsud 

jdou data do digitálních tabulí, do mobilních aplikací a do webovzch stránek, kde 

jsou detailní informace o obsazenosti a predikci parkovacích situací. 

 SPINWIRE rozpoznává přítomnost a pohyb auta na parkovacím místě. Dokáže také 

zaznamenat i jeho rychlost. 

 Kabel je doutníkového tvaru 3,5 cm vysokz a 1 cm širokz.  

 Pouzdro čidlo chrání před silnzm zatížením a zemětřesením. Kabel však tolik ne. 

 Technologie čidla je na bázi Spinonu a Holonu. 

 

Obrázek 5: Kryt pro čidlo SPINWIRE 

(www.autoservismagazin.cz, 2017) 

Obrázek 4: Čidlo SPINWIRE 

(www.autoservismagazin.cz, 2017) 
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Informace z webu pro veřejnost. 

Parkoviště 

 Ukáže místa na mapě, kde se vyskytují parkoviště. 

 Uvádí počet parkovacích míst na parkovišti. 

 Adresa parkoviště. 

 Odlišuje placená a neplacená parkoviště. 

 Poví, jaké jsou ceny placenzch parkovišť. 

Chytré parkování 

 Počet parkovacích míst na danzch parkovištích. 

 Počet volnzch míst na danzch parkovištích. 

 Umístění parkoviště. 

 Povahy parkovacích míst (chytrá parkovací místa, běžná parkovací místa, místa 

s možností sledovat obsazenost jednotlivzch parkovišť v reálném čase, parkoviště 

VZP, parkoviště vyhrazená pro zaměstnance městského úřadu, parkoviště vyhra-

zená pro jinz typ řidičů). 

 Parkovací čidla v provozu. 

 Parkovací čidla mimo provoz. 

 Uživatelská doba, kdy lze parkovat na tomto parkovacím místě. 

 Hodinová cena za parkování na danzch parkovacích místech. 

 Poví uživateli, kdy končí doba, za kterou zaplatil. 

 Je možné platit ze tří zadanzch bankovních platebních karet a je možné platit až 

za tři zadané státní poznávací značky aut. 

 Aplikace dokáže navigovat k vybranému parkovacímu místu. 

 Lze z aplikace stáhnout i daňovz doklad o platbách za stání. 

Parkování na ulici 

 Místa, kde se dá v ulicích parkovat. 

 Odlišuje placená a neplacená parkovací místa. 

 Adresy parkovacích míst. 

 Počet parkovacích míst. 

Parkovací situace 

 Udává sledovaná parkovací místa. 

 Adresy těchto míst. 

 Graficky na mapě znázorňuje hustotu parkování. 

 U každé adresy je naznačena situace, zda je řídká, hustší nebo hustá. 

 U každého sledovaného parkovacího úseku je zaznačena aktuální situace a pre-

dikce pro budoucnost, stejně jako minulá parkovací situace. 

 Udává šanci zaparkovat na tomto místě „vysoká, střední, nízká“. 
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Elektro mobilita 

 Udává umístění nabíjecích stanic ve městě. 

 Adresu umístění nabíjecí stanice. 

 Typ nabíjecí stanice. 

 Doba nabíjení. 

 Autentizace. 

Světelné cedule 

 Povaha parkovacího místa (osobní automobil, jiná vozidla). 

 Jméno ulice parkoviště. 

 Směr, kterzm se parkovací plocha nachází. 

 Vzdálenost parkoviště od cedule. 

 Počet volnzch parkovacích míst. 

(Polena, 2018; citycon.cz, 2018; www.mesto-pisek.cz, 2017; www.mesto-pisek.cz, 

2017; translate.googleusercontent.com, 2009; www.jcted.cz, 2017; itradenews.cz, 

2018; www.autoservismagazin.cz, 2017) 

3.4.1.3 Firma Spel, a. s. 

Technologie 

 Senzory: Tinynoade B4. 

 

 

Funkce 

 Spolehlivost detekce obsazenosti parkovacího místa 98 %. 

 Odolnz proti mechanické zátěži. 

 Bezdrátová komunikace (frekvence 868 MHz). 

 Odolnz proti vodě, soli a sněhu. 

 Pracovní teplota od -40 °C do +85 °C. 

 Životnost baterie 10 let. 

 Vzměna baterie bez nutnosti práce na silnici. 

 Podává informaci o stavu baterie. 

 Podává informaci o poruše senzoru. 

 Kompatibilita s Repeater R4; gateway G4; senzor A4. 

3.4.1.4 Informace o parkovacích místech 

 Mobilní aplikace: 

 Platforma: Ios a Android. 

 Počet parkovacích míst na danzch parkovištích. 

Obrázek 6: Tindynode B4 

(spel.cz, 2018) 
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 Počet volnzch míst na danzch parkovištích. 

 Umístění parkoviště. 

 Povahy parkovacích míst (chytrá parkovací místa, běžná parkovací místa, místa 

s možností sledovat obsazenost jednotlivzch parkovišť v reálném čase, parkoviště 

VZP, parkoviště vyhrazená pro zaměstnance městského úřadu, parkoviště vyhra-

zená pro jinz typ řidičů). 

 Parkovací čidla v provozu. 

 Parkovací čidla mimo provoz. 

 Uživatelská doba, kdy lze parkovat na tomto parkovacím místě. 

 Hodinová cena za parkování na danzch parkovacích místech. 

 Poví uživateli, kdy končí doba, za kterou zaplatil. 

 Je možné platit ze tří zadanzch bankovních platebních karet a je možné platit až 

za tři zadané státní poznávací značky aut. 

 Aplikace dokáže navigovat k vybranému parkovacímu místu. 

 Lze z aplikace stáhnout i daňovz doklad o platbách za stání. 

Světelné tabule 

 Označení parkoviště. 

 Směr, ve kterém se parkoviště nachází. 

 Určení typu vozidel, pro která je parkoviště určeno (osobní automobil, autobus). 

 Počet volnzch parkovacích míst. 

3.4.2 Internet věcí 

Internet věcí neboli Internet of Things, tedy zkráceně IoT je označení pro relativně 

novz trend. Internet věcí totiž zjednodušeně řečeno, znamená bezdrátovou komuni-

kaci běžnzch věcí s dalšími věcmi a případně také s člověkem. Komunikace probíhá 

pomocí bezdrátového připojení a internetu.  

Pomocí různzch čidel, čipů, senzorů a softwarů se shromažďuje velké množství in-

formací, a tato data jsou následně využita pro další zpracování a komunikaci. Taková-

to komunikace a vzsledné zpracování dat se využívá v nejrůznějších oblastech, jako 

je například logistika, meteorologie, energetika, a další.  

V dnešní době již existuje komunikace mezi věcmi či bezdrátové ovladače na dál-

kové ovládání. Nejde však o rozsáhlou komunikaci více věcí spolupracující pod jed-

ním protokolem. (www.iot-portal.cz, 2018) 

Bezdrátové pokrytí nabízí i jiné sítě, než je internetová síť používaná 

v domácnostech počítači, chytrzmi mobily či tablety. Tyto sítě jsou následující: 
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 SIFOX 

 LoRaWAN 

 NB-IoT 

3.4.2.1 SIFOX 

Tato technologie se jmenuje stejně, jako firma, která ji stvořila. Tato bezdrátová 

technologie je určena pro spojení nízkopříkotnzch vysílačů zabudovanzch 

v předmětech schopnzch vysílat data. Jde zde například o automatické pračky, chytré 

hodinky, elektroměry a další. SIFOX využívá pásma 1 GHz a rychlost přenosu je 0,3 

kb/s. 

Velkou účinnost dává SIFOXu využití technologie ultra nízkého pásma. Toto pásmo 

se označuje jako UNB, Ultra-narrow Band. Tato technologie se nachází na různzch 

místech na světě. 

Pokrytí SIFOX v České republice: 

 

Parametry 

 technologie: UNB (Ultra Narrow Band). 

 modulace: DBPSK. 

 způsob příjmu: bez synchronizace, MIMO. 

 velikost zprávy: 0-12 Bytů (96 bitů). 

Obrázek 7: Pokrytí sítí SIFOX v ČR 

(www.iot-portal.cz, 2018) 
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 rychlost přenosu: 100 bitů/s. 

 doba přenosu a zpracování: 4-6 s. 

 frekvence: 868MHz (ETSI), 915 MHz (FCC). 

 počet zpráv za den: 144. 

 maximální počet zpráv na BTS denně: 9 000 000. 

 vysílací vzkon: 25mW / 14 dBm. 

 budget link: 162dB. 

 zpětnz kanál: 4 zprávy po 8 Bytech denně. 

 dosah v terénu: až 50km v terénu, 3 km ve městě pro indoor. 

 spotřeba: 5mA – 45mA při vysílání, 0mA v klidu. 

 vzdrž na bateriích: 5-15 let (až 20 let na dvě AA baterie). 

 zabezpečení: certifikát, hash, šifrování možné na aplikační úrovni. 

 SLA: 99%. 

3.4.2.2 LoRaWAN 

LoRaWAN je zkratkou pro slova Long Range Wide Area Network. Jedná se o obdob-

nou verzi SIFOXu. Jde o levnz a zabezpečenz nízkopříkotnz protokol určenz pro ko-

munikaci věcí v jednotném internetu. Rychlost a pásmo je zde stejné jako v SIFOXu. 

Aby ke komunikaci mezi jednotlivzmi prvky docházelo správně, je tato komunikace 

rozdělena na různá frekvenční pásma a přenosové rychlosti. Aby uživatel co nejlépe 

využil rychlost přenosu dat, musí zvážit poměr komunikačním rozsahem a délkou 

zprávy. Pokud mají vysílače různé přenosové rychlosti, vytváří tak vyšší počet virtuál-

ních kanálů a zvyšují kapacity prány. Tyto vysílače se pak navzájem nijak neruší. 

Pro zajištění co nejlepšího šetření baterií koncovzch vysílačů, LoRaWAN spravuje 

vzstup pro každé zařízení zvlášť.  

LoRaWAN rozlišuje tři druhy zařízení: 

 Třída A: Koncová zařízení schopná obousměrné komunikace. 

 Třída B: Tato zařízení přijímají mimořádná přijímací okna pouze v danou dobu. 

 Třída C: Přijímací okna jsou otevřena téměř nepřetržitě a k jejich zavření dochází 

pouze v případě vysílání. 
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Pokrytí LoRaWAN v České republice: 

Specifikace 

 technologie: Spread Spectrum. 

 modulace: SS Chirp – FSK. 

 počet kanálů: 10. 

 velikost zprávy: 256 Bytů. 

 rychlost přenosu: 250 bps – 50 kbps. 

 přenosové pásmo UP: 125/250 kHz. 

 přenosové pásmo DOWN: 125 kHz. 

 frekvence: 868MHz (ETSI), 913 MHz (FCC). 

 počet zpráv za den: neomezenz. 

 vysílací vzkon: 25mW / 14 dBm. 

 citlivost: -140dBm. 

 linkovz zisk: 165dB. 

 dosah v terénu: až.40km v terénu, 15 km v příměstském prostředí a 2 – 5 km ve 

městě. 

 zabezpečení: šifrování AES128. 

 vzdrž na bateriích: 5-15 let (podle hustoty komunikace). 

  

Obrázek 8: Pokrytí LoRaWAN v ČR 

(www.iot-portal.cz, 2017) 
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3.4.2.3 NB-IoT 

NB-IoT je zkratkou pro slova NarrowBand IoT. Jedná se o novou úzkopásmovou 

bezdrátovou LPWA technologii. Tato technologie je vyvinutá speciálně pro internet 

věcí. Nevětší vzhodou této sítě je nastavení se GSM a LTE. Je velmi dobrz pro síťové 

pokrytí uvnitř budov, podporu obrovského množství věcí, nízkou cenu koncovzch za-

řízení a šetření vzdrže jejich baterie. 

Pokrytí NB-IoT 

Parametry 

 šířka pásma 200 kHz. 

 dosah 15km (164 dB). 

 licencované pásmo 7-900 MHz. 

 přenosová rychlost 50 kbps. 

 downlink (OFDMA) a uplink (FDMA s GMSK modulací případně SC-FDMA). 

3.4.2.4 IQRF  

IQRF je síť distribuovaná českzm vzrobcem. Tato platforma je určena pro komuni-

kaci s malzm vzkonem, nižší rychlostí dat a nízkzm objemem dat. Na rozdíl od přede-

šlzch platforem, tato síť má dosah pouhzch několik desítek nebo stovek metrů. 

Tato platforma je určena pro sítě IoT, například pro telemetrii, řízení v průmyslové 

sféře, nebo pro automatické funkce v budovách a městech. Je vhodná pro parkovací 

Obrázek 9:Pokrytí NB - IoT v ČR 

(www.iot-portal.cz, 2017) 
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místa. IQRF se používá pro bezdrátovz přenos informací mezi elektronikou. Jde napří-

klad o ovládání na dálku, získávání dat ze vzdálenzch míst, nebo připojení více zaří-

zení do jedné sítě. 

 RF pásma: bez licenční ISM 868 MHz, 916 MHz a 433 MHz (celosvětově). 

 založeno na vysílačích s vestavěnzm operačním systémem (OS) a volitelnou ko-

munikační vrstvou DPA. 

 plně otevřená uživatelská funkce závisí vzhradně na aplikačním softwaru uvnitř: 

– použití připraveného frameworku v rámci DPA. 

– pro mnoho aplikací je požadovaná funkčnost dosažena bez jakéhokoli progra-

mování. 

– u neobvyklzch aplikací lze další rozšíření nebo úpravy snadno programovat 

(v jazyce C). 

– ve zvláštních případech může bzt aplikační SW zcela naprogramován uživate-

lem (v OS, v jazyce C bez DPA). 

 IQRF je také vhodnz pro jednoduchou komunikaci peer-to-peer, ale nejvyšší ro-

bustnosti dosahuje v komplexních meshovzch sítích. 

 paketově orientovaná komunikace, max. 64B / paket. 

 dosah RF: stovky metrů ve volném prostoru a desítky metrů v budovách na jeden 

hop, až 240 hopů na jeden paket. 

 mimořádně nízká spotřeba energie: sub-μA pohotovostní režim, v režimu příjmu 

max. 15 μA. 

 RF bitová rychlost: přibližně 20 kb/s. 

 bez infrastruktury a poplatků za licence či nosič. 

(www.iot-portal.cz, 2018) 

 Případové studie českých projektů 3.5

Čidla a technologie, které jsou uvedená vzše, jsou součástí projektů, které byly vy-

hotoveny v České republice v konceptu chytrého parkování. Pro získání co nejlepší 

představy o projektu, kterz je navrhovanz pro město Bruntále je zde vypracována pří-

padová studie pro každé město, které chytré parkování zhotovilo jako projekt a nyní 

jej využívá právě pro účely, které město Bruntál požaduje z projektu. 

Vybraná města pro případovou studii jsou Havířov, Písek, Benešov, Kolín, Liberec a 

Brno. 
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3.5.1 Havířov 

 

 

 

 

 

Motivace 

Hlavní motivací byla zkouška toho, jak může město spolupracovat s firmou a firma 

s městem. Byla to vzájemná prověrka 

Další motivace byla zkouška samotného monitoringu obsazenosti parkovacích 

míst. 

Vize 

Město plánuje rozšířit tento druh monitoringu parkovacích míst na další části měs-

ta Havířov (Kolář, 2018) 

3.5.1.1 Parkoviště 

Umístění chytrzch parkovacích míst 

Počet obyvatel: 73 274 (2017) 

Katastrální vzměra: 32,07 km2 

Kraj: Moravskoslezskz 

Tabulka 8: Charakteristika Havířova (Zdroj: autor) 

Obrázek 11: Parkovací místa Havířova 

(ČD - Telematika, a. s., 2017) 

Obrázek 10: Havířov 

(Zdroj: autor) 
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Firma, která zpracovávala projekt 

ČD – Telematika 

CITIQ, s.r.o.     

Počet parkovišť 

Dlouhá třída: 15 obecnzch + 2 ZTP 

Celkem: 17 parkovacích míst 

Technologie 

Čidlo: CitiQ 

Možnosti platit 

Hotovost 

Platební karty 

SMS 

Městská karta 

 

Informace pro veřejnost o počtu volnzch parkovacích míst 

 Mobilní aplikace: Parkování v Havířově (beta). 

 Světelné tabule. 

(www.iqrfalliance.org, 2017; www.citiq.cz, 2017; play.google.com, 2018; polar.cz, 

2017) 

3.5.1.2 Náklady 

Parkovací senzor + instalace za ks 5 000,- bez DPH 

Osazení a kalibrace senzoru za ks 550,- bez DPH 

Informační tabule (2 číselné segmenty) za ks 55 000,- bez DPH 

Náklady na provoz Iot platformy a senzorů, publikace dat na in-

fopanel, dohled a servis za měsíc 
4990,- bez DPH 

Tabulka 9: Havířov náklady (Nedvěd, 2017; ČD - Telematika, a. s., 2017) 

3.5.1.3 Časy 

zapuštění a instalaci jednoho parkovacího místa 30 min. 

Tabulka 10: Havířov časy (Nedvěd, 2017; ČD - Telematika, a. s., 2017) 
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Přínos 

Město položilo 2 druhy senzorů pro zjištění, kterz je spolehlivější. V současnosti stá-

le sbírá data. 

Projekt provázelo velké množství problémů, které podobnz projekt může provázet. 

Včetně rušení signálu. Efektem tak byla zkušenost z provedení projektu 

3.5.1.4 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Nízká cena senzorů 

 Snadná aplikovatelnost 

 Umístění senzorů na ulici 

Slabé stránky 

 Nenabízí možnost informace o počtu volnzch parkovacích míst na webovzch 

stránkách 

 Nenabízí informace o počtu volnzch míst na platformách Windows a Apple 

Příležitosti 

 Dá se dále rozšířit na placená parkovací místa 

Hrozby 

 Čidlo se nedá dále rozšiřovat, pouze vyměnit  

 Projekt vytvořen pro kontrolu placenzch parkovacích míst 

 Nutná údržba baterie 

3.5.2 Písek 

 

 

 

 

 

Motivace 

Navzšit počet parkovacích míst ve městě 

Lidé jezdí za prací do města Písek. 

 Poskytnout jim lepší služby. 

 Zefektivnit dopravu a parkování. 

 Rozšířit parkovací místa. 

Počet obyvatel: 75 117 (2017) 

Katastrální vzměra: 102,83 km² 

Kraj: Zlínskz 

Tabulka 11: Charakteristika Písku (Zdroj: autor) 

Obrázek 12: Písek 

(Zdroj: autor) 
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 Poskytnout parkování zdarma. 

 Dostat auta z centra města. 

 Získat statistiky dopravy. 

(PhDr. Miloš Prokzšek, 2018) 

Vize 

Rozšíření chytrzch parkovacích ploch na jiná parkoviště ve městě. 

3.5.2.1 Parkoviště 

Umístění chytrzch parkovacích míst 

  

Obrázek 13: Parkoviště P1 C; P1 B (Zdroj: autor) 
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Firma, která zpracovávala projekt 

 OMEXOM GA Energo, s.r.o.: Projektant, montážník a poskytovatel údržby 

 E. ON: Dodavatel technologie – Čidla a tabule 

 Projektant: Ing. Petr Veřtát 

Člen laboratoře Rotan 

Člen laboratoře materiálů s magnetickou tvarovou pamětí „MSM“ 

Počet parkovišť 

 P1 A: 137 míst – Senzory; stání zdarma 

 P1 B: 91 míst – Čidla; stání zdarma 

 P1 C: 73 míst – Čidla; stání zdarma 

 P2: 89 míst – Čidla; placená místa 

 

 Míst s čidly celkem: 253 

 Míst se senzory celkem: 137 

 Placenzch míst celkem: 89 

 Míst zdarma celkem: 301 

 Míst celkem: 390 

Technologie 

 Čidla: Kabelovz detektor SPINWIRE 

  

Obrázek 15: Parkoviště P1 A 

(Zdroj: autor) 

Obrázek 14: Parkoviště P2 

(Zdroj: autor) 
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Možnosti platit 

 Hotovost 

 Kartou 

 Aplikace  

Informace pro veřejnost o počtu volnzch parkovacích míst 

 Mobilní aplikace 

 Společné webové stránky města a aplikace eParkomat 

 Světelné tabule 

(www.mesto-pisek.cz, 2017; www.mesto-pisek.cz, 2017; parkovani.pisek.eu, 2017) 

3.5.2.2 Náklady 

Plánovaná cena rekonstrukce parkoviště P1 12 577 377 Kč bez DPH 

Skutečná cena rekonstrukce parkoviště P1 13 300 000 Kč bez DPH 

Cena vložení a instalace parkovacích čidel 594 891,10 Kč bez DPH 

Cena za implementaci softwaru 1 199 999 Kč bez DPH 

Cena za správu systému na rok 187 500 Kč bez DPH 

Cena jednoho kusu kabelové detekční jednotky 

SPINWIRE 
3 685,5 Kč bez DPH 

Cena montáže jednoho kusu SPINWIRE 84 

Cena za materiál pro SPINWIRE 3685,5 

Měsíční náklad na údržbu čidel 1890  

Tabulka 12: Písek náklady (www.mesto-pisek.cz, 2017) 
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3.5.2.3 Časy 

Zahájení projektu instalace parkovacích zařízení 30. 10. 2017 

Dokončení projektu instalace parkovacích zařízení: 10. 11. 2017 

Doba realizace projektu: 11 dní 

Zahájení rekonstrukce ulice Svatotrojická 30. 6. 2017 

Plánované končení rekonstrukce ulice Svatotrojická 13. 10. 2017 

Plánovaná doba realizace projektu 105 dní 

Skutečné ukončení rekonstrukce ulice Svatotrojická 6. 12. 2017 

Skutečná doba realizace projektu 159 dní 

Tabulka 13: Písek časy  (www.mesto-pisek.cz, 2015) 

Přínos 

 Zajištění většího komfortu a bezpečnosti chodcům 

 Byly ušetřeny téměř 2 miliony korun 

 Snížení dopravy a úleva dopravy 

 Zadarmo parkování 

 Aby nejezdili do centra 

 Statistiky budou brzy, ale ještě nejsou 

3.5.2.4 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Pro základní funkce čidel není zapotřebí připojení do elektrické sítě. Nespotřebo-

vávají energii 

 Čidla nejsou ovlivnitelná hliníkem (alobalem) 

 Systém dává podrobné údaje, kde je parkovací místo volné a kde by volné mohlo 

bzt v budoucnosti 

Slabé stránky 

 Nákladnější aplikace, je třeba rekonstruovat parkovací místa pro po položení ka-

belů.  

 Aplikace není podporování pro Windows mobily 

 Čím přesnější měření přítomnosti vozidla pomocí čidel, tím kratší doba životnosti 

čidel. 

 Čidla využita na parkoviště, ne na pouliční parkovací místa 

Příležitosti 

 Možnost zakoupit základní verzi čidel. Při instalování novzch funkcí již stačí jen do 

pouzdra dát rozšíření. Žádnz zásah do vozovky a parkovišť již nebude třeba. 
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 Parkovací místa jsou zdarma. Tím se projekt velmi blíží motivaci Bruntálu. 

Hrozby 

 Město písek mělo smluvní vzhody s firmami, Bruntál je mít nemusí 

 Zamítnutí dotace 

 Vyšší variabilní náklady 

3.5.3 Benešov 

 

 

 

 

 

Motivace 

Zklidnění provozu ve středu města tím, že poskytne řidičům včas informaci o volnzch 

parkovacích místech.  

Městská policie má lepší přehled o provozu na parkovišti a efektivněji kontroluje pla-

cení parkovného. Tím se zvzšil vzběr za parkovné o 50% 

Vize 

Žádné zmínky o rozvoji 

  

Počet obyvatel: 16 544 (2017) 

Katastrální vzměra: 48,87 km2 

Kraj: Středočeskz 

Tabulka 14: Charakteristika Benešov (Zdroj: autor) 
Tabulka 15: Benešov 

(Zdroj: autor) 



D 

 56 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

3.5.3.1 Parkoviště 

Umístění chytrzch parkovacích míst 

Firma: SPEL a.s. 

Počet parkovišť: 155 

Technologie: Senzory - Tinynoade B4 

Možnosti platit 

 Platební kartou 

 Platba aplikací 

 Hotovost 

Informace pro veřejnost 

 Světelné tabule 

 Aplikace: smart4city 

 Webové stránky: smart4city.cz 

(www.benesov-city.cz, 2017; benesovsky.denik.cz, 2017; smart4city.cz, 2018) 

3.5.3.2 Náklady 

Cena projektu 2 300 000 Kč 

Cena senzoru 4000 Kč / ks 

Cena informační tabule 17 500 Kč / ks 

Cena servisu 16 500 Kč / měsíc 

Instalace informační cedule 1 500 Kč / ks 

Tabulka 16: Benešov náklady  (www.benesov-city.cz, 2017) 

 

Obrázek 16:Parkovací místa Benešov (Zdroj: autor) 



D 

 57 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

Přínos 

 Zklidnění provozu ve středu města tím, že poskytne řidičům včas informaci o vol-

nzch parkovacích místech.  

 Městská policie má lepší přehled o provozu na parkovišti a efektivněji kontroluje 

placení parkovného. Tím se zvzšil vzběr za parkovné o 50% 

Počet a umístění cedulí: 3 

 Nová Pražská, Pražská a Tyršova 

3.5.3.3 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Velkz počet parkovacích míst 

 Systém poskytuje informace o přesné poloze volného parkovacího místa  

 Umístění parkovacích senzorů na pouličních parkovacích místech 

Slabé stránky 

 Nedostatek informací 

Příležitosti 

 Možnost rozšíření na další parkovací místa 

Hrozby 

 Obyvatelé Havířova upozornili na to, že město nedostatečně informovalo o tomto 

parkovacím systému.  

 Motivace za účelem placení parkování 
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3.5.4 Kolín 

 

 

 

 

 

Motivace 

 Zabezpečit co největší využití současnzch parkovacích míst 

 Nastavení efektivního vzběru parkovného 

 Shromáždění dopravních informací pro zlepšení parkování 

 Zklidnit provoz na náměstí 

 Kvalitnější služba občanům 

Vize 

 Vedení města plánuje vložit čidla na více novzch parkovišť 

 Všechna nově vybudovaná parkoviště s technologií chytrého parkování budou 

placená 

3.5.4.1 Parkoviště 

Umístění chytrzch parkovacích míst 

Firma 

HR Electroproject, s.r.o.: Projektant 

Spel, a. s.: Realizace (Kolínská firma na své náklady). Dodavatel dopravních aplikací 

 

Počet obyvatel: 31 123 (2017) 

Katastrální vzměra: 34,97 km2 

Kraj: Středočeskz 

Tabulka 17: Charakteristika Kolín (Zdroj: autor) 

Obrázek 18: Parkovací místa Kolín (Zdroj: autor) 

Obrázek 17: Kolín 

(Zdroj: autor) 
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Technologie:  

Senzory: Tinynoade B4 

Počet parkovišť: 5 

 Ulice Sokolská: 18 míst; čidla.  

 Karlovo náměstí: 16 vzchodně. 

 Karlovo náměstí: 25 severně 

 Karlovo náměstí: 16 západně 

 Karlovo náměstí: Celkem 57 míst 

 Celkem parkovacích míst: 75  

Možnosti platit 

 Bezkontaktní kartou 

 Hotovostí 

 Mobilem 

Informace pro veřejnost 

 Světelné tabule 

 Aplikace: smart4city 

 Webové stránky: smart4city.cz 

(www.mukolin.cz, 2016; vyuctovani.mukolin.cz:, 2018; www.eternal.cz, 2018; 

smart4city.cz, 2018; www.kolin.cz, 2017) 

3.5.4.2 Náklady 

Cena projektu 2 677 495,- Kč 

Cena za převod vlastnickzch práv 881 000,- Kč 

Cena služeb 12 500,- Kč / měsíc 

Celková cena nákupu a instalace světelnzch cedulí 259 000,- Kč 

Instalace informační cedule 1 500 Kč / ks 

Informační cedule IZ – 2G – LC 17 500 Kč / ks 

Rozvaděč 45 000 Kč / ks 

Projekt 10 000 Kč / ks 

Montáž 10 000 Kč/ ks 

Software integrace informačních cedulí 4 000 Kč / ks 

Cena senzoru 4 000 Kč / ks 

Tabulka 18: Kolín náklady (vyuctovani.mukolin.cz:, 2018) 



D 

 60 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

3.5.4.3 Časy 

Zahájení projektu instalace parkovacích zařízení 16. 9 2017 

Realizace projektu dopravních cedulí  1. 10. 2017 

Doba realizace projektu: 15 dní 

Tabulka 19: Kolín časy (vyuctovani.mukolin.cz:, 2018) 

3.5.4.4 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Systém slouží pro shromáždění informací o parkování pro zlepšení služeb města 

v dopravě 

 Firma Spel, a. s. je také ochotna spolupracovat s městem Bruntál 

 Technologie čidel je dostatečně odolná pro podmínky Bruntálského podnebí a 

technické zátěže 

 Životnost baterie je dostatečně vysoká 

 Instalace čidel je technicky nenáročná a je možné je vložit do různzch typů pod-

loží 

 Propojenost systému informování o volnzch místech skrze informační cedule, 

web a mobil 

 Webové stránky poskytují detailní informace pro občany i návštěvníky 

 Webové stránky poskytují detailní informace pro vedení města 

Slabé stránky 

 Motivem projektu je zefektivnění vzběru parkovného, to se neslučuje s motivací 

města Bruntál 

 Projekt je zaměřen na malé množství parkovacích míst 

 Mobilní aplikace není přizpůsobena operačním programům windows 

 Webové stránky poskytují detailní informace  

Příležitosti 

 Aplikace má kladné hodnocení a počet stažení se zvyšuje 

Hrozby 

 Lidé se pomalu a neochotně přizpůsobují novzm technologiím 

 Mobilní aplikace se složitě používá při řízení auta  

 Všechna parkovací místa jsou placená. Data o chování řidičů jsou tedy zkreslená 

touto Skutečností 
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3.5.5 Liberec 

 

 

 

 

 

Motivace 

 Zavádění nového parkovacího systému pro občany 

 Získávání dat pro město 

 První fáze poslouží ke sledování parkovacích míst v červené zóně 

Vize 

 Pokud se systém osvědčí, pak město rozšíří sledování parkování do dalších míst 

města 

 Systém je otevřenz pro napojení dalších čidel. Například takovzch, které hlídají 

teplotu a srážky 

 Projekt je zaštítěn podporou z EU 

 Očekává se profinancování projektu z tržeb z placenzch míst v celém měst. 

3.5.5.1 Parkoviště 

Umístění chytrzch parkovacích míst 

Počet obyvatel: 103 853 (2017) 

Katastrální vzměra: 106 km2 

Kraj: Libereckz 

Tabulka 20: Charakteristika Liberec (Zdroj: autor) 

Obrázek 20: Parkovací místa Liberec (Zdroj: autor) 

Obrázek 19: Liberec 

(Zdroj: autor) 
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Firma, která zpracovávala projekt 

 ČD – Telematika – dodavatel systému chytrého parkování 

 CitiQ – dodavatel čidel 

Počet parkovišť 

 6 lokalit – 240 parkovacích míst 

Technologie 

 Čidlo: CitiQ 

Možnosti platit 

 Hotovost 

 Platební karty 

 SMS 

 Městská karta 

Informace pro veřejnost o počtu volnzch parkovacích míst 

 Mobilní aplikace (ještě není vytvořena) 

 Webové stránky (ve vzvoji) 

 Světelné tabule (ještě nejsou vytvořené) 

(liberec.idnes.cz, 2016; www.parking.liberec.cz, 2018; www.lupa.cz, 2017; 

www.iqrfalliance.org, 2018; www.citiq.cz, 2018; www.smartcityvpraxi.cz, 2018; 

www.liberec.cz, 2017) 

3.5.5.2 Náklady 

Parkovací senzor + instalace za ks 5 000,- bez DPH 

Osazení a kalibrace senzoru za ks 550,- bez DPH 

Informační tabule (2 číselné segmenty) za ks 55 000,- bez DPH 

Náklady na provoz Iot platformy a senzorů, publikace dat 

na infopanel, dohled a servis za měsíc 
4990,- bez DPH 

Tabulka 21: Liberec náklady (liberec.cz, 2017) 

3.5.5.3 Časy 

Počátek projektu 1. 4. 2018 

Předpokládanz konec projektu 1. 9. 2018 

Doba realizace projektu 5 měsíců 

Tabulka 22: Liberec časy (liberec.cz, 2017) 
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3.5.5.4 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Město Liberec disponuje větším počtem chytrzch parkovacích míst, než Havířov. 

Tím se dostává blíže k plánu města Bruntál 

 Chytrá parkovací místa vznikla na existujících místech v pouličním parkování 

 Systém informuje o počtu volnzch parkovacích míst a přesném umístění každého 

volného parkovacího místa 

 Velké množství parkovacích míst 

Slabé stránky 

 Projekt je tvořen pro placená parkovací místa 

Příležitosti 

 Možnost rozvoje čidla  

Hrozby 

 Projekt vznikl jako parkování pro placená parkování, Bruntál tedy nemůže 

s neplacenzmi parkovacími místy očekávat návratnost. 

 Projekt ještě plně nevznikl, údaje z této studie tedy nenesou všechna potřebná 

data 
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3.5.6 Brno 

 

 

 

 

 

Motivace 

Dohled nad neplatiči 

Vize 

Rozšíření parkovacích senzorů na všechna placená místa v Brně 

3.5.6.1 Parkoviště 

Umístění chytrzch parkovacích míst 

Firma, která zpracovávala projekt 

CITIQ, s.r.o. 

Počet parkovišť:   

 Celkem: 73 míst 

 Rooseveltova 1: 40 

 Rooseveltova 2: 15 

 Rooseveltova 3: 15 

 Rooseveltova 4: 3 

 

Počet obyvatel: 377 973 (2017) 

Katastrální vzměra: 230,22 km2 

Kraj: Jihomoravskz 
Tabulka 23: Charakteristika Brno (Zdroj: autor) 

Obrázek 23: Parkování Brno 1 (Zdroj: autor) Obrázek 22: Parkování Brno 2 (Zdroj: autor) 

Obrázek 21: Brno (Zdroj: autor) 
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Technologie 

 Čidlo CitiQ 

Informace pro veřejnost 

 Webová stránka 

 Mobilní aplikace 

 Světelné cedule (realizace je teprve v plánu) 

Přínos 

 Projekt je zaměřen na 700 lidí v oblasti chytrzch parkovišť. 

 Rezidenti byli informováni prostřednictvím dopisu. Ten obsahoval informace o 

chytrém parkovišti, možnosti plateb a ceně. 

 Zefektivnění vzběru parkovného o 50 %. 

Informace pro veřejnost 

 Aplikace: DIC Brno 

 Webové stránky: www.doprava-brno.cz 

(brnensky.denik.cz, 2015; www.irozhlas.cz, 2015; www.doprava-brno.cz, 2018; 

www.iqrfalliance.org, 2018; www.citiq.cz, 2017; byznys.lidovky.cz/, 2015; 

play.google.com, 2018) 

3.5.6.2 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Jedná se o pouliční stání. 

 Systém poskytuje informace o volnzch jednotlivzch parkovacích místech. 

Slabé stránky 

 Málo zveřejněnzch informací. 

 Motivace neodpovídá motivaci Bruntálu. 

 Málo parkovacích míst. 

 Absence světelnzch cedulí. 

Příležitosti 

 Možnost rozšíření systému. 

Hrozby 

 Systém je nekompletní, absence cedulí odklání celz projekt dál od celkového zá-

měru Bruntálu. 

 Projekt byl vytvořen pro placená parkovací místa. 
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4 Strategické plánování a administrativní 

nástroje 

Tato kapitola je zaměřena na strategické plánování ve městě. Je to velmi důležitz 

aspekt pro každé město, které chce zavádět jakzkoliv novz projekt. Je zde nastíněn 

princip strategického plánování, jednotlivé fáze strategického plánování a adminis-

trativní nástroje regulace parkování ve městě.  

 Strategické plánování a územní plánování 4.1

Strategické plánování je možné vyjádřit pomocí schématu, kterz je uveden níže. 

 

Obrázek 24: Fáze strategického řízení ve veřejném sektoru (Půček, 2012) 

Jednotlivé části tohoto modelu jsou chronologicky srovnané podle posloupností 

v čase. Každá část představuje určitou činnost potřebnou pro správné vytvoření, ově-

ření, uskutečnění a kontrolu strategického plánu v obcích. Způsob, kterzm jsou dané 

činnosti seřazeny a jak na sebe navazují, nejvíce odpovídá souslednosti logice stra-

tegického řízení. 
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Jednotlivé kroky jsou rozděleny v posloupnosti činností následujícím způsobem: 

 Správná komunikace, sdílení strategie a respektování principů 

 Přijetí rozhodnutí a vytvoření podmínek pro jeho realizaci 

 Provedení analzzy 

 Plánování strategie 

 Vytvoření systému strategického řízení 

 Realizace strategického plánu, kontrola, jeho hodnocení 

 Ověření trvalého zavedení a změny plánu  

První bod tohoto schématu, tedy správná komunikace, sdílení strategie a respekto-

vání principů je v samotném středu a tímto bodem celé schéma nejen začíná, ale je 

jím také propojeno ve všech ostatních aspektech. Principy správné komunikace tak 

musí provázet celz proces strategického řízení.  

4.1.1 Stručný popis jednotlivých fází 

Nyní budou jednotlivé fáze strategického plánování města stručně popsány, pro 

lepší představu úkonů, které strategické plánovaní obnáší. 

Správná komunikace, sdílení strategie a respektování principů 

Podmínkami pro správné fungování prvního bodu ve schématu strategického říze-

ní, jsou: 

a) Nastavení způsobu komunikace v rámci strategického řízení dovnitř i ven 

b) Přiměřenou komunikaci dovnitř i ven organizace veřejného sektoru ve všech 

fázích řízení strategie 

c) Nalezení konsenzu s klíčovzmi aktéry rozvoje 

d) Sdílení vize a cílů 

Pokud podnik komunikuje s hlavními aktéry strategického plánování se silnzm za-

měřením na zájmové skupiny, je šance na pohyb vpřed pro celou organizaci vysoká. 

Pro veřejnz sektor však platí ještě další aspekt, a to je konsensus. Počet zájmovzch 

skupin obce je větší ne u podniků, a většinou jde o voliče mezi občany. Pro nejlepší 

změnu a pohyb vpřed je třeba, aby všichni s charakterem strategie souhlasili.  

Vzstupem tohoto prvního bodu tak můžou bzt pravidla, která určují povahu a způ-

sob komunikace. Tento způsob usnadní a zjednoduší tvorbu strategického plánu. Ta-

ké může jít o archivaci a evidenci veřejnzch projednávání obce.  
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Přijetí rozhodnutí a vytvoření podmínek pro jeho realizaci 

Druhz bod obsahuje následující dílčí aspekty: 

a) Vypracování projektového záměru  

b) Schválení projektového záměru na zavedení strategického řízení včetně 

rozsahu zavedení, kritérií úspěchu projektu, rozpočtu, termínů, jmenování 

manažera projektu a tzmu 

c) Vytvoření podmínek pro realizaci tohoto projektu. 

Vzsledkem tohoto bodu je projektovz rámec, kterz byl schválen účastníky projektu. 

Dále také vytvoření příznivého prostředí pro zavedení strategického řízení.  

Provedení analzzy 

Třetí fáze obsahuje tyto pod body: 

a) Shromáždění všech platnzch dokumentů strategické povahy a jejich vyhod-

nocení. 

b) Vyhledání a shromáždění dalších potřebnzch informací, znalostí a souvislos-

tí 

c) Nalezení omezení, jako jsou limity území, zákonné požadavky, finanční 

možnosti a další možná omezení. 

d) Provedení potřebnzch analzz, hodnocení situace, nalezení příčin a důsledků 

problémů, stanovení trendů.  

Vzsledkem je dokument, kterz analyticky zohledňuje strategickz plán. Analzza 

SWOT bzvá někdy prezentována odděleně. 

Plánování strategie – návrhová část plánu 

Při tvoření strategickzch plánů jsou analzzy velmi důležité. V takovzch případech se 

stanovují plány dlouhodobé, které se stanovují přibližně na deset let. Od nich se ná-

sledně odvíjejí plány střednědobé, a krátkodobé. Často se od těchto dokumentů od-

víjejí i koncepční plány. 

Návrhová část obsahuje následující aspekty: 

a) Vize 

b) Cíle a indikátory cílů 

c) Finanční rámce 

d) Časové rámce 

e) Odpovědnosti 

Vzstupem tohoto bodu je návrhová část. Tzká se strategického plánu a projekto-

vzch záměrů. Analytická a návrhová část tak tvoří celek, kterzm je strategickz plán. 
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Vytvoření systému strategického řízení 

Tento bod v tvorbě strategického plánu je nejdůležitější. Tento bod obsahuje ná-

sledující aspekty: 

a) Vytvoření implementačních pravidel pro naplnění vize a cílů plánu. 

b) Zavedení strategického přístupu do běžného chodu organizace. 

c) Proškolení všech zaměstnanců, přidělení rolí každému zaměstnanci a se-

známení ho s jeho rolí v tvorbě strategického plánu. 

d) Propojení plnění cílů s odměňováním. 

e) Ukončení a vyhodnocení projektu na zavedení strategického řízení. 

f) Schválení plánu včetně implementačních pravidel. 

Vzsledkem je strategickz plán, kterz je schválenz. Obsahuje tak implementační řád, 

směrnice, řády a jiné dokumenty. Také je zde systém odměňování pro podporu do-

sahování cílů. 

Realizace strategického plánu, kontrola, jeho hodnocení 

První bod se zaměřil hlavně na komunikaci v celém sestavování strategického plá-

nu. Bod třetí až po pátz bod se zabzvá sestavováním tohoto plánu a vytváření pravi-

del jeho implementace. Tato, šestá fáze je již fází přistupující k realizaci tohoto plánu. 

Skládá se z těchto částí: 

a) Postup podle plánu, tedy naplňování cílů a přijímání potřebnzch opatření 

b) Postup dle implementačních pravidel 

c) Pravidelné měření nebo monitoring stanovenzch indikátorů jednotlivzch cí-

lů a kontrolu plánu 

d) Celkové hodnocení úspěšnosti realizace plánů 

e) Odměňování při plnění plánu 

Vzsledkem realizace jsou dokončené projekty a aktivity, které vedly k naplnění jed-

notlivzch cílů. Také zprávy, které pravidelně monitorují naplňování stanoveného plá-

nu. 

Ověření trvalého zavedení a změny plánu  

Poslední aspekt se pro případy potřeby dělí na tyto body: 

a) Stanovování a provádění potřebnzch opatření k trvalému zavedení aktivit 

b) Projednávání a schvalování úprav plánů a implementačních pravidel 

c) Dle potřeby realizovat celz cyklus znovu 

Vzsledkem jsou dokumenty o zjištění trvalého zavedení, případné změny a zno-

vuzahájení celého cyklu. 

(Půček, 2012; Fotr, 2012; Mallya, 2007) 
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 Administrativní nástroje 4.2

Pro regulaci dopravy v klidu existují, kromě technologickzch a technickzch metod, 

také metody administrativní. Jedná se druhy nařízení a aplikace systémů, které určují 

pravidla parkování tak, aby zvzhodnila jen určitou skupinu uživatelů parkovacích 

míst.  

Tyto regulativní nástroje se nazzvají zóny placeného stání. Rozlišují se barevnzmi 

pruhy. Barvy těchto placenzch míst jsou uvedeny také na svislé dopravní značce. 

Rozdělení parkovacích zón je následující: 

 Rezidentní zóna – Modrá zóna: Jde o parkovací místa určená pro rezidenty. Oby-

vatelé žijící na daném místě tedy musí mít zakoupené parkovací karty.  

 Návštěvnická zóna - Oranžová zóna: Jde o parkoviště vyhrazená pro stání na krát-

kou dobu, tedy maximálně dvě hodiny. Na těchto místech je možné platit pomocí 

parkovacího automatu. Tyto typy zón jsou určena ke zdravotním střediskům a 

úřadům.  

 Ekologická - Zelená zóna: Tato zóna dovoluje stání na střední dobu, tedy šest ho-

din. Zde je také možné platit prostřednictvím parkovacího automatu. Zde mohou 

parkovat pouze ekologické dopravní prostředky a vozy určené pro carsharing.  

 Smíšená zóna - Fialová zóna:  Ta je určena pro smíšené parkování. To znamená, že 

zde mohou parkovat rezidenti i abonenti, tedy osoby na tomto místě podnikající, 

nebo zaměstnanci místního podniku, nebo instituce. Pro abonenty je však parko-

vání určeno pouze přes den. 

(www.praha1.cz, 2017) 

Dalším administrativním nástrojem mohou bzt dopravní značení, která určitzm 

způsobem omezí provoz na vybrané dopravní komunikaci. Tyto místa mohou bzt 

označena takzvanzmi zónovzmi dopravními značkami.  

Pro příklad lze uvést následující zónová dopravní značení: 

 IZ8a – Zóna s dopravním omezením: Značka označují oblast (část obce apod.), 

kde platí vzstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplzvající z příslušnzch vyobrazení 

značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uv-

nitř oblasti není stanoveno jinak. 

Dopravní omezení tzkající se jen určitzch vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní 

části značek vhodnzm nápisem nebo symbolem. Značka může bzt provedena ve 

čtvercovém formátu. 

 IZ6a - Pěší zóna: Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obec-

nzch pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz 

v pěší zóně. Ve spodní části značky se vyznačuje vhodnzm nápisem nebo symbolem, 

kterzm vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době. 
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 IZ7a – Emisní zóna: Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je ome-

zen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky. 

Ve spodní části značky se vyznačuje vhodnzm symbolem, kterzm vozidlům je vjezd 

do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době. 

 IZ5a – Obytná zóna: Značka označuje oblast, kde kromě obecnzch pravidel 

provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zó-

ně. (www.zakruta.cz, 2018) 

5 Studie proveditelnosti města Bruntál 

V této části diplomové práce bude podrobněji popsán vzchozí stav Bruntálu pro 

navrženz projekt. Naznačí místo určené pro projekt, zanalyzuje potřebnost projektu a 

určí cílové skupiny. Je zde vyhodnocena nejvhodnější technologie, pro projekt chyt-

rého parkování navržen způsob jeho realizace. Je zde navržen management, způsob 

financování projektu a vypočteny časové aspekty projektu. Jsou zde popsány etapy 

projetu a jejich trvání. V hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu je uvedeno, na-

kolik je projekt vzhodnz a splňuje cíle stanovené na začátku diplomové práce.  

V závěru je vyhodnocení celého projektu pomocí PESTLE a SWOT analzzy. 

  Výchozí stav 5.1

Vzchozí stav města Bruntál ohledně tématu parkování, byl uveden na začátku di-

plomové práce pro přehlednost teoretickzch údajů a případnzch vyhodnocovacích 

částí. Pro přehlednost je níže uveden současnz stav stručně v bodech: 

 Přeplněnost aut ve městě. 

 Občané mají problém najít volná parkovací místa. 

 Přeplněnost aut způsobilo zahlcení centra města. 

 Regulace parkování v centru pomocí placenzch míst stání přiměla řidiče, aby na-

cházeli volná parkovací místa zdarma jinde. To zahlcuje obytná místa a parkovací 

plochy určené pro rezidenty. 

 Špatná dopravní situace zatěžuje životní prostředí v Bruntálu. 

 Hledání volného parkovacího místa stojí občany města spoustu času a peněz. 
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5.1.1 Lokace pro navrhovaný projekt 

Pro město Bruntál bude nejvhodnější systém čidel. Nelze jej však aplikovat na celé 

město najednou, pro Bruntál by to byla silná finanční zátěž vkročit do takto velkého 

projektu. Společně s konzultací starosty města Bruntál byla vybrána lokace o velikosti 

přibližně 16 km2. Tato oblast byla důkladně zanalyzována a byly vypočteny pozice 

legálních parkovacích míst a na základě toho byly určeny parkovací plochy vhodné 

pro projekt chytrého parkování. Vzsledek zkoumání je následující: 

  

Obrázek 25: Část města Bruntál vyčleněná pro chytré parkování (Zdroj: autor) 
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5.1.2 Počet parkovacích míst určené lokace 

Tato oblast se skládá z následujících ulic a parkovacích míst: 

Název ulice Příčné p. Podélné p. ZTP Celkem 

Uhlířská ulice 293  12 305 

Třída Obránců míru 67  8 75 

Dělnická 103 13 11 126 

Horní 40  2 42 

U Rybníka 60  2 62 

Parkoviště U Rybníka 61  1 70 

Dolní 60  1 61 

U Hřiště 19   19 

Parkoviště Vodárenská 37  2 39 

Celkovz počet parkovišť 740 13 39 799 

Tabulka 24: Počty parkovacích míst (Zdroj: autor) 

Pro lepší názornost je níže uvedená mapa s pozicemi parkovacích míst určenzch 

pro projekt probíranz v této diplomové práci. Červené čáry znázorňují příčné parko-

vací plochy, modré čáry znázorňují podélné parkovací plochy, a červenožluté tečky 

znázorňují umístění parkovišť ZTP. 

Obrázek 26: Vymezení parkovacích ploch vhodnzch pro použití parkovacích systémů (Zdroj: autor) 
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5.1.3 Počet světelných cedulí pro danou lokaci 

Aby systém chytrého parkování fungoval dobře, je třeba umísit na správná místa 

dopravní značení informující o počtu volnzch parkovacích místech. Tento systém in-

formování řidičů pomocí světelnzch cedulí musí bzt jednoduchz, zřetelnz, přehlednz 

a musí podávat základní informace o volnzch parkovacích místech.  

Vhodné umístění světelnzch cedulí by mohlo vypadat přibližně takto: 

Na tomto schématu můžeme vidět, že dopravní cedule podává informaci o určité 

části zvolené lokace v Bruntále. Tyto lokace jsou odlišeny barvami a barvy kostiček 

označují, jakou informaci bude jaká cedule ve kterém místě v Bruntále podávat. Čer-

né šipky pak znázorňují, kterzm směrem řidiči vjíždějí do určené lokace a budou 

schopni spatřit ceduli. Následně budou mít možnost rozhodnout se, na které parko-

viště následně pojedou. 

  

Obrázek 27: Umístění dopravních cedulí chytrého parkování (Zdroj: autor) 
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Tyto lokace jsou odděleny barvami následovně: 

 Červenz úsek: Uhlířská, parkoviště Vodárenská, U Hřiště – 363 míst. 

 Zelenz úsek: Dělnická, Horní – 168 míst. 

 Modrz úsek: Dolní, U Rybníka, parkoviště U Rybníka – 193 míst. 

 Žlutz úsek: Třída obránců míru – 75 míst. 

Z této strategie vyplzvá, že počet informativních vjezdů je 4 

A v závislosti na dostupnosti jednotlivzch úseků bude zapotřebí 12 světelnzch ce-

dulí.  

Podrobnější informace bude poskytovat samotná aplikace. Světelné cedule jsou 

zde hlavně pro základní informaci všech řidičů. 

5.1.4 Analýza potřebnosti projektu 

Podle zkušenosti vedení města, názorů rezidentů a zkušeností místních řidičů, je 

právě tato vyhrazená oblast velmi zatěžovaná na parkovacích místech. Neexistují ofi-

ciální statistiky vytíženosti parkovacích míst. Autor diplomové práce proto provedl 

pomocí dotazování a vlastního pozorování vzzkum, ze kterého vyplzvají následující 

údaje: 

 Vytíženost parkovacích míst v dopoledních hodinách (od 8:00 do 10:00):  

o Ve všední dny: 75 % 

o O víkendu: 80 % 

 Vytíženost parkovacích míst v odpoledních hodinách (od 19:00 do 21:00): 

o Ve všední dny: 85 % 

o O víkendech: 90 % 

 Časy na hledání parkovacího místa se pohybují kolem 3 – 7 minut. 

 Doprava se zahlcuje řidiči, kteří hledají parkovací místo přibližně od 15:00 do 

18:00. 

Chytré parkování zajistí následující efekty: 

 Možnost využití parkovacích míst na 100 %. 

 Možnost predikce dopravní situace na parkovištích do budoucnosti. 

 Doporučení řidičům kde hledat volná parkovací místa v určitz čas na doporuče-

ném místě. Tím si řidiči sami mohou zvolit, zda vůbec na danou lokalitu jet autem. 

 Snížení dopravní zátěže v danzch oblastech a tím zlepšení stavu životního pro-

středí a znečištění ovzduší. 

Technologie chytrého parkování tedy zlepší parkovací situaci a bude mít vliv na do-

pravní zátěž v danzch lokacích a na životní prostředí. 
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5.1.5 Cílové skupiny 

Cílovzmi skupinami projektu chytrého parkování jsou: 

 Rezidenti: Hlavní cílová skupina. Jde hlavně o to, aby místní lidé nalezli parkovací 

místa pro svá vozidla v přiměřené vzdálenosti.  

 Abonenti: V přilehlzch oblastech nejsou větší podniky, které by s lokalitou vzrazně 

souvisely. Jsou zde však malé podniky a ty přitahují určitou část pracovníků. 

 Návštěvníci: Když známí jedou navštívit místní občany, mohou si lépe naplánovat 

návštěvu tak, aby lépe zaparkovali. 

5.1.6 Odpovídající řešení 

Pro řešení dopravní situace byla zvolena technologie chytrého parkování, která 

snímá počet volnzch parkovacích míst na již existujících parkovacích místech 

v ulicích a na parkovištích.  

 Způsob zajištění projektu 5.2

Již byly provedeny analzzy různzch typů technologií, které budou použity pro vy-

branou oblast Bruntálu. Nyní je třeba vybrat nejvhodnější variantu z nabízenzch typů 

chytrého parkování. Pro nejlepší volbu typu technologie vytyčíme kritéria hodnocení 

jednotlivzch variant. 

5.2.1 Kritéria pro hodnocení variant chytrého parkování 

Jako nejlepší volba pro řešení projektu vytyčenzm touto diplomovou prací, byly ur-

čeny tři společnosti, jejichž specifikace byly odvozeny z existujících projektů ve měs-

tech, které dané technologie využívají.  

Jako kritéria byly v následujícím prioritním pořadí vytyčeny následující aspekty: 

1. Nejnižší investiční náklady a náklady na víceletz provoz. 

2. Náklady nepřevyšují hraniční částku 10 000 000 Kč. 

3. Minimální stavební zásah do komunikace a parkovacích míst a rychlá insta-

lace technologie do parkovacích míst. 

4. Potřebné služby zaštítěné co nejmenším množstvím přímzch dodavatelů. 

(Instalace čidel, instalace světelnzch cedulí, správa aplikace a správa webo-

vzch stránek s informacemi o volnzch parkovacích místech) 

Nyní provedeme hodnocení těchto variant 

5.2.1.1 Nejnižší investiční náklady a náklady na víceletý provoz 

Jelikož je projekt neziskovz, protože si město přeje poskytovat parkovací místa 

zdarma, nedají se určit podrobné investiční ukazatele, jako je například NPV, nebo 
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IRR, protože pro město nebude z investice plynout žádné cashflow, ani zisk. Financo-

vání projektu je dále rozebráno níže. 

Pro vyhodnocení tohoto kritéria byla tedy stvořena tabulka s podrobnzmi údaji po-

třebnzmi pro vyhodnocení jednorázové investice a pro hodnocení ročních nákladů 

s touto investicí spojenzmi. 

  Citiq OMEXOM Spel 

Počet parkovacích míst ks 799 799 799 

Počet cedulí ks 12 12 12 

Cena za senzor Kč/ks 5 000 3 685 4000 

Cena celkem Kč 3 995 000 2 944 714 3 196 000 

Cena za montáž Kč/ks 550 2 015 1500 

Cena celkem Kč 439 450 1 610 385 1 198 500 

Cena za tabuli ks 55 000 55 000 17 500 

Cena celkem Kč 660 000 660 000 210 000 

Cena za montáž cedule 

Kč/ks 

Obsaženo v 

ceně tabule  

Obsaženo v 

ceně tabule  

Obsaženo v 

ceně tabule  

software celkovz Kč 
  

1 199 999 881 000 

Cena za údržbu měsíc Kč 4 990  12 500 

Údržba – rok Kč 59 880 187 500 150 000 

INVESTICE Kč 5 094 450 6 602 598 5 635 500 

Náklady na rok Kč 59 880 187 500 150 000 

Tabulka 25: Porovnání technologie různzch firem (Zdroj: autor) 

Dle vzše uvedené tabulky je v porovnání patrné, že celková investice společně 

s prvním rokem provozu je nejnižší bezkonkurenčně u firmy CitiQ. Je proto nejlepším 

kandidátem pro volbu na použití pro účely diplomové práce.  

Je však třeba vyhodnotit také kumulované náklady za delší období provozu, aby 

byla volba varianty jednoznačná a splňovala kritérium. Pro tento účel byla vytvořena 

další tabulka, která obsahuje první rok počáteční investici včetně prvního ročního ná-

kladu na provoz. Dále jsou v ní na deset let vypočteny kumulované náklady. 

V závislosti na trendu se tak dá určit, zda je varianta CitiQ skutečně dlouhodobě nej-

vhodnější. Následující hodnoty nejsou diskontované. Diskontní míra by byla u každé 

firmy stejná v každém roce, změna položek by tedy byla minimální a vzsledek nijak 

neovlivní. 
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 CitiQ OMEXOM Spel 

Investice + 

rok 1 
5 094 450     6 602 598     5 635 500     

rok 2 5 154 330     6 790 098     5 785 500     

rok 3 5 214 210     6 977 598     5 935 500     

rok 4 5 274 090     7 165 098     6 085 500     

rok 5 5 333 970     7 352 598     6 235 500     

rok 6 5 393 850     7 540 098     6 385 500     

rok 7 5 453 730     7 727 598     6 535 500     

rok 8 5 513 610     7 915 098     6 685 500     

rok 9 5 573 490     8 102 598     6 835 500     

rok 10 5 633 370     8 290 098     6 985 500     

Tabulka 26: Vzčet kumulovanzch nákladů různzch variant (Zdroj: autor) 

Pro lepší názornost chování hodnot je níže uveden graf vzvoje kumulovanzch ná-

kladů v čase. 

Po vytvoření simulace kumulovanzch nákladů všech tří variant je vidět, že nejlepší 

a nejvhodnější variantou stále zůstává varianta CitiQ. Nejen že investičně je nejvz-

hodnější, ale má také nejplošší vzvoj v čase. To je způsobeno nejnižšími variabilními 

náklady. 

 5 000 000,00

 5 500 000,00

 6 000 000,00

 6 500 000,00

 7 000 000,00

 7 500 000,00

 8 000 000,00

 8 500 000,00

Kumulované náklady 

Citiq OMEXOM Spel

Graf 1: Kumulované náklady variant (Zdroj: autor) 
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5.2.1.2 Náklady nepřevyšují hraniční částku 10 000 000 Kč. 

Jak již bylo řečeno, jednou z podmínek města Bruntál pro zhotovení projektu, byla 

hraniční částka, kterou si město Bruntál může dovolit. Tato částka je 10 000 000 Kč. 

Tuto podmínku splňují všechny varianty, proto není třeba tuto podmínku zahrnovat 

do celkového hodnocení variant níže. 

5.2.1.3 Minimální stavební zásah do komunikace a parkovacích míst 

Všechny tři technologie se musí umisťovat do země tak, aby zespodu snímaly auta, 

která na parkovacích místech zaparkují. Druhzm kritériem je míra zásahu do vozovky 

a parkovacích míst, pro zapuštění těchto čidel. S tím se pojí i technologická náročnost 

na instalaci a náklady na otevření a zacelení vozovky a parkovacích míst, což zvyšuje 

náklady celé investice. 

Způsob instalace firmy CitiQ, s.r.o. 

Z analzzy této technologie v kapitole Čidla použitá v případové studii, vyplzvá, že 

na instalaci čidla stačí krátkz čas. Průzkum investice v Havířově naznačuje, že detek-

tor DM-21 xC se hodí na jakzkoliv typ podloží. Je-li betonové, nebo je parkovací místo 

tvořeno maltou, vyvrtá se otvor do země pro vložení čidla a otvor se zabezpečí kry-

tem. Díky tomu je snadná a nenákladná údržba. Je-li podloží tvořené kachlemi, nebo 

dlažbou, firma nabízí také adekvátní vzplně v odpovídajícím tvaru s uvnitř vloženzm 

čidlem.  

Shrnutí charakteristiky pro instalaci: 

 Doba instalace: Nízká. 

 Náročnost na zásah do podloží: Nízká. 

 Vhodné povrchy pro instalaci: Všechny. 

 Jiná podmínka pro instalaci: žádná. 

 

 Technologie vyhovuje. 

Způsob instalace firmy OMEXON GA Energo, s.r.o. 

Technologii této firmy využilo pouze město Písek, které je uvedeno v case study. 

Čidlo SPINWIRE je spojené dráty, které zlepšují jeho kvalitu snímání a nenáročnost na 

provoz. Bohužel, jeho instalace není tak snadná, jako v předešlém případě. Město Pí-

sek muselo provést celkovou rekonstrukci parkoviště, aby dlouhé dráty s velkzm po-

čtem čidel mohlo položit do podloží. Bez této rekonstrukce by položení čidel nebylo 

možné. 
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Shrnutí charakteristiky pro instalaci: 

 Doba instalace: Vyšší, kvůli nutné celkové rekonstrukce. 

 Náročnost na zásah do podloží: Vysoká. 

 Vhodné povrchy pro instalaci: Všechny. 

 Jiná podmínka: Nutná rekonstrukce parkoviště. 

 

 Technologie není dostatečně vyhovující. 

Způsob instalace firmy Spel, a.s. 

Přesto, že firma Spel, a.s. nabízí jinou technologii, než firma CitiQ, s.r.o. jejich instalace 

je naprosto identická. Shoduje se ve způsobu, časech, náročnosti na čas a podloží a 

na všechny podmínky vkládání  

Shrnutí charakteristiky pro instalaci: 

 Doba instalace: Nízká. 

 Náročnost na zásah do podloží: Nízká. 

 Vhodné povrchy pro instalaci: Všechny. 

 Jiná podmínka pro instalaci: žádná. 

 

 Technologie vyhovuje. 

5.2.1.4 Potřebné služby zaštítěné co nejmenším množstvím přímých doda-

vatelů 

Zhodnocení firmy CitiQ, s.r.o. 

Z projektu provedeném v Havířově je patrné, že hlavním dodavatelem všech služeb 

je firma ČD – Telematika. S tou město Havířov konzultuje všechny potřebné informa-

ce ohledně projektu. Firma ČD – Telematika pak úzce komunikuje s firmou CitiQ, s.r.o. 

Počet přímzch dodavatelů projektu je tedy pro město zredukován a komunikace je 

zjednodušena. 

Počet přímzch dodavatelů – 1 

Zhodnocení firmy OMEXON GA Energo, s.r.o. 

Firma OMEXON GA Energo, s.r.o. úzce spolupracuje s firmou E. ON, která je dodava-

telem technologie, tedy čidel pro chytrá parkování a světelnzch tabulí. V tomto pří-

padě jde o stejnz princip, kterz fungoval u CitiQ, s.r.o. Město jedná pouze s firmou 

OMEXON GA Energo, s.r.o. a tato zajistí všechny subdodavatele. Zde je komunikace 

také snadná. 

Počet přímzch dodavatelů – 1 
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Zhodnocení firmy Spel, a.s. 

Zde jde také o spolupráci s jinou dodavatelskou firmou s podstatnzm vlivem na 

projektu. V tomto případě firma Spel, a.s., která je realizátorem projektu a dodavate-

lem dopravních aplikací, úzce spolupracuje s firmou HR Electroproject, s.r.o. Tato fir-

ma je projektantem. Ale i zde je uplatňován stejnz účinnz systém jednoho dodavate-

le, kterz zajišťuje komunikaci se subdodavatelem.  

Počet přímzch dodavatelů – 1  

 

Ve vyhodnocení počtu přímzch dodavatelů tedy vyhovují všechny podniky. 

5.2.1.5 Celkové zhodnocení 

Pro celkové zhodnocení  

Pro celkové rozhodnutí technologie podle kritérií byla vytvořena tabulka, kde došlo 

ke zhodnocení kritérií. V této tabulce jsou číselně vyjádřeny priority jednotlivzm po-

tenciálním dodavatelům technologie. Číslice 1 znamená „vyhovuje“, číslice 0 zname-

ná „nevyhovuje“. Součet bodů pak prozradí, která technologie je pro město Bruntál 

nejvíce vyhovující. 

Kritérium CitiQ OMEXON Spel 

Nejnižší investiční náklady a náklady na víceletz provoz 1 0 0 

Minimální stavební zásah do komunikace a parkovacích 

míst a rychlá instalace technologie do parkovacích míst 
1 0 1 

Potřebné služby zaštítěné co nejmenším množstvím 

přímzch dodavatelů 
1 1 1 

Celkové zhodnocení 3 1 2 

Tabulka 27: Zhodnocení kritérií (Zdroj: autor) 

V konečném vyhodnocení kritérií vyšel nejlépe podnik CitiQ, s.r.o. Jejich technologie 

a celkovz servis bude pro město Bruntál nejvzhodnější. Jedná se o nejlevnější řešení 

s minimálním zásahem do silnice a parkovacích míst a s nejjednodušší komunikací a 

zajištěním všech subdodavatelů. 
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 Management projektu a projektový tým 5.3

Poté, co byla vyhodnocena nejlepší varianta pro projekt z hlediska ceny a techno-

logickzch a komunikačních aspektů, je třeba uvést projektovz tzm, podílející se na 

sjednání, schválení, realizaci, dokončení, kontrolu a následnz provoz samotného pro-

jektu. 

Organizační struktura projektu může vypadat následovně: 

 

V této organizační struktuře je modře vyznačen nejvyšší orgán pro zajištění projek-

tu, a to je vedoucí projektu. Následují dvě pozice, které jsou velmi důležité pro řízení 

projektu, a to je asistent vedoucího projektu a garant pro komunikaci. Oba jsou vy-

značeni oranžově. Zeleně je pak vyznačena organizační složka projektu. Šedě jsou 

vyznačeny nezbytné části organizačních složek. 

Stručnz popis částí organizační struktury je popsán níže: 

Vedoucí projektu 

Jedná se o nejdůležitější pozici. Vedoucí projektu musí mít patřičnou odbornost 

pro řízení projektu. Musí disponovat zkušeností a znalostí z širší škály profesí, aby co 

nejlépe projekt vedl. Je to nejvyšší nadřízenz v hierarchické struktuře projektu. 

Asistent vedoucího projektu 

Hlavní úlohou asistenta vedoucího projektu a zařizovat veškeré komunikační, ad-

ministrativní a věcné pokyny, na které vedoucí projektu sám nestačí. Musí bzt dosta-

tečně odbornz, aby mohl vedoucímu projektu dávat doporučení, případně kontrolo-

Obrázek 28: Organizační struktura projektu (Zdroj: autor) 



D 

 83 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

vat určité aspekty jeho práce a v případě nutnosti musí bzt schopnz vedoucího pro-

jektu zastoupit. 

Garant pro komunikaci 

Garant pro komunikaci zajišťuje správnou komunikaci jak ve vertikální tak 

v horizontální komunikaci. Jeho úkolem je zajišťovat, aby informace, pokyny a poža-

davky putovaly do cíle co nejrychleji a nedocházelo při nich k nedorozumění. Také 

hlídá, zda jsou správně a věcně stanoveny kompetence a zodpovědnosti jednotlivzch 

složek organizační struktury. 

Právní konzultant 

Jde o jednoho, nebo více odborníků na právní aspekty projektu. Hlídají, zda jsou 

sjednané smlouvy správně stanovené. Také hlídají, zda jsou jednotlivé úkony projek-

tu v souladu se zákonem České republiky, vyhláškami a nařízeními státu a města, a 

dohlížejí na úkony projektu, zda splňují podmínky pro získání dotace z Evropské unie, 

dle pokynů od odborníků na žádosti dotací. 

Ekonomickz konzultant 

Ekonomickz konzultant, či skupina konzultantů mají na starosti ekonomickou a fi-

nanční stránku projektu. Odhadují ceny jednotlivzch úkonů v přípravné fázi projektu, 

hlídají finanční toky města k dodavatelům a řeší případné sankce či pokuty, které by 

mohly vzniknout během projektu. 

Odborník na dotace z EU 

Je součástí tzmu ekonomickzch konzultantů. Odpovídá za správné sestavení a 

formulování žádosti o dotaci od Evropské unie a hlídá, zda jsou podmínky pro získání 

dotace splňovány před, během i po dokončení projektu. 

Účetní 

Také se jedná o součást skupiny ekonomickzch konzultantů. Jde o zaměstnance, 

kterz zajišťuje účetní evidenci projektu včetně všech potřebnzch dokumentů. 

Vedoucí realizace 

Vedoucí realizace dohlíží na technické aspekty projektu. Odpovídá jak za adminis-

trativní zajištění projektu, jako je příprava parkovacích míst na aplikaci zvolené tech-

nologie, tak za technologické zajištění projektu, jako je dohled nad samotnou instala-

cí objednanzch technologií. 

Manažer přípravy realizace 

Je součástí tzmu vedoucích realizace projektu. Jeho kompetence jsou stejné, jako 

vzše uvedenz popis. 
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Dohled dodavatelů 

Také jde o součást tzmu vedoucích realizace projektu. Tato složka již nemůže bzt 

interní. Je to pozice vyhrazená jen pro jednatele od dodavatelské společnosti. Osob-

ně, nebo vzdáleně komunikuje s realizátory projektu a vzrazně se podílí na přípravě a 

realizaci projektu. 

Vedení budoucího provozu projektu 

Po dokončení projektu a uvedení do provozu všech jeho funkcí je tento článek 

zodpovědnz za uživatelské schopnosti s programy, aplikacemi a internetovzmi strán-

kami, které se s projektem pojí, a za dohled nad správnou funkčností projektu. Pokud 

by došlo k poškození některzch částí projektu, nebo by určitz aspekt projektu nefun-

goval správně, informuje dodavatele o této závadě a dle správně stanovenzch smluv 

dojde k řešení problému. 

 Finanční zajištění projektu 5.4

Projekt dosahuje požadavků města Bruntál. Dle vzpočtů budou náklady na projekt 

dosahovat částky 5 094 450 Kč. Jedná se o poloviční částku, než jaká je maximálně 

možná tak, aby ji Bruntál byl schopen i s dotací pokrzt.  

Variabilní náklady pak dosahují roční částky 59 880 Kč. 

I přes tato ekonomická zvzhodnění je pro město vzhodné získat finanční podporu 

pro projekt takového rozsahu. Zdroje financování lze rozdělit na tyto tři části: 

 Finanční podpora od sponzorů 

 Rozpočet města 

 Dotace z Evropské Unie 

Potenciál těchto zdrojů financování je následně rozpracován. 

5.4.1 Finanční podpora od sponzorů 

Projekt pro podporu občanů, která bude pro ně poskytována zdarma, není atraktiv-

ní investice pro jakzkoliv podnik v soukromém sektoru. Není tedy pravděpodobné, že 

by město dostalo finanční podporu od firem či podniků ať už lokálních, nebo vzdále-

nzch. Tato varianta tedy může bzt zamítnuta. 

5.4.2 Příjmy města Bruntál 

Rozpočet města Bruntál je tvořen z přijmu a vzdajů města. Je třeba, aby příjmy byly 

dostatečně vysoké na to, aby dokázali obsáhnout plnou cenu projektu, pro případ, že 

by dotace nebyla schválena, nebo by byla během zavádění projektu zrušena. 

Příjem města se skládá zde dvou částí, a to Daňové příjmy a nedaňové příjmy. 
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Tabulka 28: Příjmy města Bruntál (Zdroj: autor) 

Z tabulky je vidět, že daňové příjmy tvoří nadpoloviční většinu příjmů města. A to 

konkrétně 66 %. Nedaňové příjmy jsou druhou největší položkou. Následují příjmy 

z dotací, financování a nejmenší příjmy jsou kapitálové. 

5.4.2.1 Daňové příjmy  

Daňové příjmy se dělí na následující položky: 

Financování 

DPH 113680248 40% 

DPFO - závislá sdílená část 56840124 20% 

DPPO 48314105 17% 

DPPO - placení obcí 19894043 7% 

Daň z hazardních her 25836420 6% 

Poplatky 17052037 6% 

Daň z nemovitosti 8526019 3% 

DPFO - zvláštní sazba  2842006 1% 

DPFO - osoby SVČ 0 0% 

Tabulka 29: Daňové příjmy (Zdroj: autor) 

Největší složkou daňovzch příjmů je daň z přidané hodnoty. Ta tvoří celzch 40 % 

všech daňovzch příjmů. Následují příjmy z daní z příjmu fyzickzch osob ze závislé 

činnosti, daň z příjmu právnickzch osob, a se sedmi procenty jej následuje příjem 

z daní z příjmu právnickzch osob placené obcí. Se šesti procenty jsou zde v příjmu 

zastoupeny poplatky a daň z hazardních her. Třetí nejmenší částkou příjmu je daň 

z nemovitosti následovaná daní z přijmu fyzickzch osob ve zvláštní sazbě. Daň 

Příjmy města Bruntál 

Celkovz příjem 430 607 000 100% 

Daňové příjmy 284 200 620 66% 

Nedaňové příjmy 81 815 330 19% 

Dotace 34 448 560 8% 

Financování 25 836 420 6% 

Kapitálové příjmy 4 306 070 1% 
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z příjmu fyzickzch osob samostatně vzdělečně činnzch nepřináší městu žádnz pří-

jem. 

5.4.3 Výdaje města Bruntál 

Vzdaje musí město předem plánovat s ohledem na strategickz plán. Rozpočet vz-

dajů města se skládá z jednorázovzch nákladů, jako je proplacení investice, a dlou-

hodobzch nákladů, jako jsou například splátky, nebo dlouhodobé financování oprav. 

Město musí tyto vzdaje podrobně plánovat, aby využila příjmy s maximální efektiv-

ností. 

5.4.3.1 Celkový návrh rozpočtu pro dopravu 

Pro představu, jak velká investice by byla zavedení parkovacího systému na určená 

místa touto diplomovou prací, byl vytvořen graf. Modře jsou v něm zaznačeny sou-

časné naplánované vzdaje na celz rok 2018. Červeně je zaznačen vzdaj na projekt 

chytrého parkování:  

Jak je na grafu vidět, investice by se v porovnání se současnou situací řadila k páté 

největší. Čtyři projekty, které jej v současné době předhánějí, jsou MK celoplošné 

opravy, nad 20 m2, druhz je oprava mostu Květná – Lidická, třetí investicí je dokončení 

realizace RPS Květná – II. Etapa. A třetí vyšší investicí je vybudování parkoviště u 

Petrina v severní části. Tento projekt je přibližně stejně nákladnz, jako projekt chytré-

ho parkování. 

Projekt navrhovanz v této diplomové práci se tedy neřadí mezi nejnákladnější pro-

jekty pro město Bruntál, rozhodně se ale řadí mezi velmi vzznamné. Město by při plá-

Graf 2: Návrh rozpočtu odboru (Zdroj: autor) 
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nování mělo náklady na projekt pečlivě promyslet v příštích plánováních strategie a 

rozpočtu města. 

5.4.3.2 Skutečný návrh rozpočtu pro dopravu 

V předešlém grafu, je zobrazen poměr všech vzdajů nehledě na krytí z externích 

zdrojů. Je to porovnání všech investic, které město Bruntál v roce 2018 plánuje pro-

vést. Pokud by mělo město projekt celz financovat z vlastního rozpočtu, je třeba graf 

upravit na vzdaje, které město platí z vlastních zdrojů v porovnání s celkovzm inves-

tičním vzdajem na projekt chytrého parkování: 

Z tohoto grafu je možné vyčíst, že se vzše investice dostala na třetí nejvyšší vzdaj 

pro město Bruntál. V budoucnosti tedy město bude schopné financovat investici 

z vlastních zdrojů, ale půjde o jednu z nejvzznamnějších investic. 

5.4.4 Dotace z Evropské unie 

Třetím navrhovanzm zdrojem, kterz může částečně pokrzt náklady, je žádost na 

dotaci. V současné době není chytré parkování zahrnuto do cílů v klíčovzch oblastech 

Smart Cities, které Evropská unie podporuje dotacemi. V budoucnu však takovz titul 

vypsanz bzt může. V takovou dobu bude vhodné o dotaci zažádat. Pro modelovou 

situaci procenta pokrytí nákladů a spolufinancování byla vytvořena tabulka 

s průměrnou hodnotou reálnzch plánů všech dotačních podpor investic a případů 

spolufinancování. Tato tabulka je zjednodušená pro názornost. Její originální podoba 

je k nalezení v příloze pod názvem vzdaje na dopravu 1 a Vzdaje na dopravu 2. Pro 

přehlednost byly přidány pořadová čísla, která odpovídají originálnímu číslování 

z původní tabulky. 

Graf 3:Návrh rozpočtu pro rozpočet města (Zdroj: autor) 
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Pořadové 

číslo 

Návrh 

rozpočtu 

odboru 

Návrh 

rozpočtu 

pro RM 

Nevykryto 

návrhem 

rozpočtu 

Procento 

dotační 

podpory 

1) 100  100 100% 

2) 12000 8006 3994 33% 

5) 1000 600 400 40% 

6) 600 100 500 83% 

11) 500 400 100 20% 

12) 300  300 100% 

13) 600  600 100% 

17) 5100 2600 2500 49% 

24) 21700 4000 17700 82% 

26) 50 40 10 20% 

27) 50 40 10 20% 

28) 3250 880 2370 73% 

31) 500 200 300 60% 

33) 1000 480 520 52% 

34) 150  150 100% 

36) 150  150 100% 

 Průměrná hodnota dotační podpory 65% 

Tabulka 30: Průměrná hodnota dotační podpory (Zdroj: autor) 

Z tabulky vyplzvá, že průměrná hodnota dotační podpory je 65 %. Pokud provede-

me simulaci, kdy investici na chytré parkování rozdělíme na 65 % financování z dotací 

Evropské unie a 45 % financování z vlastních zdrojů, pak vytvořené grafy ukáží násle-

dující skutečnosti. 

  



D 

 89 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

5.4.4.1 Skutečný návrh rozpočtu pro dopravu po uznání dotace na 65 % 

Pokud započteme simulovanou dotaci v hodnotě 65 %, pak zbylzch 45 % investice, 

kterou bud město Bruntál platit z vlastního rozpočtu, je v hodnotě 1 808 000 Kč. 

V takovém případě je skutečnost následující: 

Po započtení simulované dotace, se celkovz vlastním náklad z rozpočtu města 

Bruntál stal až šestzm největším v porovnání se současně navrhovanzm rozpočto-

vzm plánem. Investice již není tak zatěžující, přesto že se stále ještě řadí mezi vz-

znamnější. Vzhledem k rozsahu projektu a k efektu, kterz projekt přinese, jde o velmi 

vzhodnz stav. 

  

Tabulka 31: Návrh rozpočtu pro rozpočet města – dotace (Zdroj: autor) 
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5.4.4.2 Míra finanční podpory z dotace Evropské unie 

Hodnota podpory dotace v poměrné částce 65 % je 3 286 000 Kč. Tato hodnota 

představuje pro město značnou nákladovou úlevu. V poměru s ostatními finančními 

podporami z cizích zdrojů a finančních vzpomocí vypadá simulovaná situace takto: 

V takovémto případě, by se hodnota podpory z Evropské unie řadila mezi tři nej-

větší podpory z externích zdrojů. Vliv dotace by byl tedy velmi vzznamnz. 

 Časové zhodnocení projektové fáze 5.5

Projektová fáze se skládá ze tří částí.  

1. Informace pro veřejnost o technickzch pracích na parkovacích místech. Tato 

etapa bude dva tzdny před zahájením projektu. 

2. Instalace parkovacích čidel a světelnzch cedulí 

3. Zprovoznění webovzch stránek poskytující informace o chytrém parkování. 

V den ukončení projektu 

Tato kapitola se tedy zaměří na vypočítání času potřebného pro instalaci parkova-

cích senzorů. 

5.5.1 Výpočet doby instalace parkovacích senzorů 

Pomocí matematickzch a odhadovzch metod, můžeme určit dobu instalace parko-

vacích míst takto: 

  

Tabulka 32: Nevykryto návrhem rozpočtu – dotace (Zdroj: autor) 
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 Doba instalace jednoho místa: 30 min 

 Doba čistého času za den pro instalaci čidel: 5 h 

 Počet tzmů instalujících čidla: 1 

 Počet nainstalovanzch čidel za den: 10 

 Počet nainstalovanzch čidel za tzden: 50 

 Počet tzdnů pro nepřetržitz provoz: 16 

 Počet tzdnů započtenzch pro rezervu: 2 

 Upravenz počet tzdnů: 18 

 Počet měsíců: 4,5 

V tomto vzpočtu se blížíme nejvíce realistickému odhadu času potřebnému pro in-

stalaci čidel pro chytré parkování. V této simulaci se počítá s tzmem pracovníků, kterz 

v určitou chvíli instaluje pouze jedno čidlo, a teprve po dokončení tohoto čidla jdou 

instalovat čidlo druhé. Jde o nejdelší časovou variantu, se kterou je také nutno počí-

tat. S každzm dalším tzmem schopnzm instalace se čas poměrově zkracuje.  

Doba čistého času za den je zde určena na pouhzch 5 hodin. Tato hodnota vznikla 

tak, že se od 8 hodin odečetl čas na oběd, svačinu a běžné občasné prostoje, tím se 

získá realističtější pohled na vzsledek. Tzden je počítanz na 5 pracovních dnů a počet 

tzdnů započtenzch pro rezervu je zde kvůli případnzm svátkům, možnzm prostojům 

či přestávkám v aplikaci z různzch dalších důvodů. 

Po vzpočtu jsme došli k vzpočtu čtyř a půl měsíce. Tak dlouho bude trvat nejdelší 

varianta času pro instalaci. 

Pro porovnání je níže vytvořená simulace pro tzm o pěti pracovních tzmech.  

 Doba instalace jednoho místa: 30 min 

 Doba čistého času za den pro instalaci čidel: 5 h 

 Počet tzmů instalujících čidla: 5 

 Počet nainstalovanzch čidel za den: 50 

 Počet nainstalovanzch čidel za tzden: 250 

 Počet tzdnů pro nepřetržitz provoz: 4 

 Počet tzdnů započtenzch pro rezervu: 1 

 Upravenz počet tzdnů: 5 

 Počet měsíců: 1,25 

V tomto případě byl zvolen počet tzdnů pro rezervu pouze jeden, protože ve škále 

4 tzdnů určenzch pro nepřetržitz provoz není velkz prostor pro větší proluky a nasčí-

tání volnzch dnů a dnů s očekávanzmi prostoji. Tím se doba instalace z původních 

osmnácti tzdnů zmenšila na pouhzch 5 tzdnů.  

Obě tyto varianty času budou zohledněny v celkovém časovém plánu. 
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5.5.2 Doba instalace světelných cedulí 

Bruntál bude poptávat, dle schématu uvedeném vzše, dvanáct světelnzch cedulí. 

Dopravních značek bude ale jen čtyři. Dodavatelská firma dané značky zhotoví, při-

praví na přenos, dopraví na dané místo v Bruntále, a zde proběhne instalace podobná 

pořízení nové dopravní značky. Instalace tedy může trvat nanejvzš jeden den na jed-

nu skupinu světelnzch cedulí. S počtem všech světelnzch cedulí, zabere instalace 

všech světelnzch cedulí pouhé 4 dny 

 Popis projektu a jeho aktivit a etap 5.6

Poté, co byla vyhodnocena technologie pro zavedení chytrého parkování 

v Bruntále, je třeba popsat samotnz projekt, kterz zahrnuje přípravu, instalaci techno-

logie na parkovací místa, sběr dat a postupné rozšiřování. Podrobnější specifikace 

projektu jsou uvedeny níže. 

5.6.1 Hlavní aktivity projektu 

Hlavní fáze projektu lze rozčlenit do následujících jednotlivzch kroků 

1. Předprojektová fáze 

a. Vytvořit projektovz tzm 

b. Vytvořit studii proveditelnosti a case study 

c. Zhodnotit možnosti Bruntálu na realizaci projektu 

d. Zkontaktovat dodavatele projektu 

e. Podepsání smluv o spolupráci 

f. Zanést projekt do strategickzch dokumentů města Bruntál 

g. Podat žádost o dotaci z Evropské unie 

h. Vzvoj webu a chytrzch aplikací 

i. Zaškolení vedení města a příslušnzch organizačních jednotek v používání 

interního systému parkování 

2. Projektová část 

a. Předběžné upozornění obyvatel na blížící se stavební práce na danzch 

parkovištích v dostatečném předstihu 

b. V den technickzch prací zanést čidla, nainstalovat světelné cedule 

c. Zprovoznit příslušnz web a chytrou aplikaci  

3. Po projektová část 

a. Vyhodnocení projektu 

b. Sběr dat z parkování 

c. Kontrola efektivity projektu 

d. Oprava nedostatků 
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4. Následující vzzkum 

a. Vyhodnocování nasbíranzch dat 

b. Rozšiřování systému dle potřeby 

Podrobnější popis těchto částí projektu je popsán níže. 

5.6.2 Popis etap projektu 

Zde jsou jednotlivé kroky popsány tak, aby každz krok byl vysvětlen. 

5.6.2.1 Předprojektová fáze 

Vytvořit projektovz tzm 

Bude vhodné vytvořit takovzto tzm z odborníků. Měli by do něj bzt přizváni zástup-

ci vedení města, kteří mají odborné znalosti této části Bruntálu, odborníci na dopravní 

infrastrukturu v Bruntále a odborníci na technické specifikace projektu. 

Vytvořit studii proveditelnosti a case study 

Tato diplomová práce slouží jako case study v současné době. Rozhodne-li se měs-

to pro takovouto investici až v budoucích letech, bude třeba provést novou case stu-

dy pro zohlednění aktuálních nabídek na trhu a trendů v technologiích ohledně chyt-

rého parkování. 

Pro současné období může jako podklad pro case study posloužit tato diplomová 

práce. 

Zhodnotit možnosti Bruntálu na realizaci projektu 

Po vytvoření case study je třeba zhodnotit vedením města, zda nejlepší varianta je 

pro město finančně dostupná, realizovatelná a zda bude mít investice dostatečnz 

přínos. Také je dobré zhodnotit, na kterz časovz úsek by bylo pro město nejlepší pro-

jekt zavádět. 

V současné  

Zkontaktovat dodavatele projektu 

Ve chvíli, kdy má vedení města jasnou představu o dodavateli, nebo skupině doda-

vatelů, je třeba je včas kontaktovat a dohodnout nejvzhodnější podmínky a nabídku 

na dodání potřebnzch technologií. 

Návrh implementace projektu 

Společně v komunikaci s dodavatelem je třeba vytvořit projektovz plán, kde budou 

popsány jednotlivé kroky instalace technologie, zásahů do dopravní infrastruktury a 

podrobné dohodnutí podpory ze strany dodavatelů a pracovních úkonů realizova-

nzch městem. 
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Podepsání smluv o spolupráci 

Ve chvíli, kdy je konkrétní plán realizace projektu vytvořen, podmínky spolupráce 

dohodnuty a ceny jednotlivzch úkonů poskytované dodavatelem jsou vyhovující pro 

obě strany, je třeba podepsat smlouvy pro stvrzení podmínek dodávanzch technolo-

gií a služeb. V praxi toto období trvá v řádu i několika tzdnů, proto je dobré i tento 

krok dobře naplánovat. 

Zanést projekt do strategickzch dokumentů města Bruntál 

Poté, co jsou vzdaje na projekt projednány, propočítány a schváleny, a poté co jsou 

jednotliví dodavatelé kontaktování a smlouvy podepsány, jsou známy přesné částky 

vzdajů na projekt, jak dílčí, tak celkové. Tyto informace se nyní mohou zanést 

v přesnzch údajích a částkách do rozpočtového plánu města a zaznamenat do stra-

tegickzch plánů města Bruntál tak, ať je využit potenciál projektu a projekt by byl stá-

le realizovatelnz. 

Podat žádost o dotaci z Evropské unie 

Během těchto etap by měl tzm, zodpovědnz za zhotovení žádosti o dotaci 

z Evropské unie, vypracovat takovouto žádost na podkladech přesnzch částek a po-

drobnzch plánů realizace projektu. 

Vzvoj webu a chytrzch aplikací 

Ve chvíli, kdy bude projekt spuštěn, musí bzt vyškolení pracovníci a zaměstnanci 

připraveni s aplikacemi zacházet a pracovat s nimi. To znamená, že web a aplikace 

musí bzt vyvinuta a plně funkční v den dokončení projektu. Musí tedy docházet 

k vzvoji před a během samotné aplikace čidel chytrého parkování. S vzvojem by se 

tedy mělo začít co nejdříve. 

Zaškolení vedení města a příslušnzch organizačních jednotek v používání interního 

systému parkování 

Firma zpracovávající aplikaci a intranet pro chytré parkování, by měla zaškolit za-

městnance a analytiky v tom, jak zacházet s informacemi a funkcemi. Toto školení se 

tzká jen zainteresovanzch osob, ale můžou se účastnit i ti, kteří s programem do sty-

ku pouze přijít chtějí. Zde záleží na možnostech města a smluvních podmínkách pro 

školení.  

Takovéto školení by mělo projít minimálně dvěma etapami.  

 Předběžné školení: to nastíní funkce a možnosti používání webu a aplikace, které 

teprve vzniknou a jsou v procesu tvoření. 

 Řádné školení: školení na už hotovz produkt, kterz je plně funkční. 
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5.6.2.2 Projektová část 

Předběžné upozornění obyvatel na blížící se stavební práce na danzch parkovištích 

v dostatečném předstihu. 

Informování místních obyvatel o chytajícím se projektu je důležité. Místí obyvatelé 

jsou cílovou skupinou celého projektu a proto je dobré je informovat o tom, co jim 

projekt může přinést a jaké služby poskytovat.  

Informace o projektu by měly bzt vyvěšeny na stránkách města, městské vzvěsce a 

případně zvážit i širší osvětu, jako například tabule s informacemi na náměstí.  

Samotnz vliv a efekt projektu, kterz je třeba rozšířit mezi co největší počet obyva-

tel, aby vzhody mohli využívat, není jedinou podstatnou informací. Důležité je hlavně 

obyvatele celého města informovat o chystajících se stavebních pracích na vozovce a 

parkovacích místech. Je tedy vhodné s dostatečnzm předstihem položit dopravní 

značky informující o nemožnosti parkovat na danzch parkovacích místech v době vz-

stavby. Občané tak budou vědět od kterého data, po které datum nebudou moci par-

kovat na určenzch parkovacích místech. 

V den technickzch prací zanést čidla, nainstalovat světelné cedule. 

Tento proces se bude řídit podrobně naplánovanzm plánem. Ten bude určovat, 

které parkovací místa v které dny budou osazovány parkovacími čidly. Stejně bude 

vypadat postup při instalaci světelnzch cedulí. Vše bude dozorováno projektovzm 

tzmem města.  

Zprovoznit příslušnz web a chytrou aplikaci. 

V den, kdy budou čidla položena, světelné tabule budou nainstalována a celz sys-

tém bude zprovozněn, bude vhodná doba na zpřístupnění webu. Město samo si mů-

že určit, zda po určitou dobu bude dané informace získávat pouze soukromě pro la-

dění celého systému, nebo je od prvních dnů poskytne již veřejně.  

V tento den dochází ke sběru prvních statistickzch údajů o parkování na určenzch 

místech a projekt se dá považovat za dokončenz. 

5.6.2.3 Po projektová část 

Vyhodnocení projektu. 

Po dokončení projektu bude docházet ke komunikaci mezi městem a dodavateli 

parkovacího systému. Cílem bude sledování poruchovosti, funkčnosti a přesnosti či-

del. Také správnost funkce světelnzch cedulí a softwarovzch aplikací. Stejně tak se 

bude hledět na funkčnost webovzch stránek a intranetu, poskytovanzm dodavateli.  
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Sběr dat z parkování. 

Několik měsíců po zhotovení projektu bude město sbírat data o parkování. Také 

může shromažďovat informace o spokojenosti obyvatel s parkovacími systémy.  

Kontrola efektivity projektu. 

Jak bylo řečeno vzše, cílem města Bruntál bylo splnit indikátory. Tyto indikátory 

jsou uvedeny v podkapitole Požadavky města na řešení dopravní situace. Dle těchto 

indikátorů se bude postupovat při hodnocení efektivity projektu. 

Město bude tedy sledovat, zda jsou tyto indikátory správně naplňovány a bude 

hodnotit, nakolik jsou tyto požadavky splňovány. Také bude sledovat, zda plnění 

těchto indikátorů přináší požadovanz efekt ve zlepšení dopravy a parkovací situace 

v Bruntále. 

Oprava nedostatků. 

Během celého po projektového procesu se budou opravovat chyby a nedostatky 

v souladu se stanovením ve smlouvách. 

5.6.2.4 Následující výzkum 

Vyhodnocování nasbíranzch dat. 

Čidla budou sloužit ke sběru dat o parkování a dopravní situaci v dané části Bruntá-

lu. Čím delší, bude časovz horizont sbírání dat, tím přesnější budou statistické údaje o 

parkování, možnosti predikce parkování, reakce města z hlediska městského rozvoje 

v závislosti na dopravní situace a také bude možné pozorovat změny a odchylky 

v parkování v závislosti na různzch akcích. Také je zde lepší možnost historického 

srovnání údajů.  

Rozšiřování systému dle potřeby. 

V následujících letech bude mít město Bruntál možnost systém chytrého parkování 

ještě rozšiřovat. Buď osazením parkovacích míst v jiné části města Bruntál stejnou 

technologií, nebo současnou technologii rozvíjet podle možností nabízenzch doda-

vatelem. Také je možné rozšiřovat informace na webu a v aplikaci a tím zkvalitňovat 

služby poskytované občanům města. 

5.6.3 Ganttův diagram 

Ganttův diagram zobrazuje činnosti zasazené do časovzch jednotek. V tomto pří-

padě se jedná o úkony popsané ve fázích projektu. V následujících případech jsou 

úkony zaznačené modrou barvou. Tmavě modrá barva ukazuje vzskyt činnosti a dobu 

jejího pravděpodobného trvání. Světle modrá pak naznačuje nižší pravděpodobnost, 

že se zde tato činnost bude nacházet, ovšem možnost tu je, proto je dobré s ní počí-

tat. 
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5.6.3.1 Ganttův diagram předprojektové fáze 

V následujícím diagram u je zobrazen časovz proces předprojektové fáze. 

Zde můžeme vidět, že vytvoření projektového tzmu dochází na úplném počátku. 

Studie proveditelnosti je vytvořena během dvou měsíců za přispění tzmu odborníků. 

Zhodnocení možností Bruntálu na realizaci projektu trvá relativně krátkou dobu, 

stejně jako informace pro obyvatele. 

Delší dobu pak trvá podepisování smluv. Důvody pro tento časovz jev jsou popsá-

ny vzše, jde o zdlouhavější proces. Paralelně a v závislosti na těchto podpisech se ta-

ké vyvíjí také zanesení projektu do strategickzch dokumentů a zpracovávání žádosti 

o dotaci. Závislz na podpisech je také vzvoj webu a chytrzch aplikací. V době, kdy se 

web a aplikace začnou vyvíjet, s určitostí dojde k prvotnímu školení osob, které 

s intranetem a webovzmi stránkami budou zacházet. S vyšší pravděpodobností do-

jde k hlavnímu školení, až za tři měsíce. Od školení prvního. To ovšem bude záležet 

na smluvních podmínkách a možnostech dodavatele. 

  

Obrázek 29: Ganttův diagram, předprojektová fáze (Zdroj: autor) 
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5.6.3.2 Ganttův diagram projektové části 

Následuje další fáze projektu, a to je projektová část: 

Tato část se skládá ze tří složek. První se uskuteční tři tzdny před začátkem projek-

tu. Jde o informaci o stavebních činnostech a uzavření parkovacích míst. Druhá část 

je samotná instalace. Ta je zaznačena oranžově. Tmavě červenou je zaznačen čas po-

třebnz pro instalaci parkovacích čidel v případě pěti tzmů pro instalaci. Světle oran-

žovou je označen časovz úsek zahrnující i tmavě oranžovou. Tento celkovz časovz 

úsek demonstruje dobu, po kterou se budou parkovací čidla instalovat v případě je-

diného tzmu instalujícího čidla po celém vybraném úseku města.  

Instalace světelnzch cedulí je otázkou několika dní, proto je tato činnost zahrnuta 

do jednoho diagramového pole. 

Třetí činnost je jednorázová. Ke zpřístupnění webu a aplikace dojde hned po do-

končení kompletní instalace čidel, komplementů a světelnzch cedulí. 

5.6.3.3 Ganttův diagram po projektové části 

Tato část je tvořena čtyřmi činnostmi. Jejich časové schéma vypadá následovně. 

První část potrvá nanejvzš dva tzdny, a to bude vyhodnocení projektu. Následující 

tři činnosti se nedají přesně definovat konečnzm tzdnem. Jejich působení je dlouho-

dobé. Sběr dat je činnost, ke které bude docházet od začátku projektu po dlouhou 

řadu let, podle plánu projektu, stejně tak se bude kontrolovat efektivita projektu tak 

dlouho, dokud bude projekt života schopnz.  

Obrázek 30: Ganttův diagram, projektová část (Zdroj: autor) 

Obrázek 31:Ganttův diagram, po projektová část (Zdroj: autor) 
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K opravám nedostatků systému bude docházet pokaždé, když se nedostatek vy-

skytne, ale s nevyšší pravděpodobností bude tato činnost potřebná v prvních třech 

tzdnech po dokončení projektu. Proto je zbytek zaznačen světle modrou barvou. 

 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 5.7

Tato část již byla vzše stručně zmiňována v souvislosti s etapami projektu. Zde se 

ovšem zkonkretizuje proces hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu. 

Pro názornost zde jsou znovu uvedeny požadavky města Bruntál, které od techno-

logie chytrého parkování požaduje. K nim je však přidanz popis konkretizující měření 

efektivity projektu: 

 Zvzší efektivitu využívání dosavadních parkovacích míst. 

Efektivita využívání parkovacích míst se zvzší na 100 %. Čím více se přiblíží maxi-

málnímu využití parkovacích míst, tím efektivnější projektové řešení bylo. 

 Podá řidičům informaci o počtu volnzch parkovacích míst na danzch úsecích. 

Tato informace je řidičům dostupná. 

 Podá řidičům informaci o tom, kde přesně se volné parkovací místo nachází 

v reálném čase. 

Tato informace je řidičům dostupná. 

 Podá řidičům informaci, v jakz čas na kterém místě mohou s určitou pravděpo-

dobností zaparkovat, či naopak, která místa budou v danou chvíli nevytíženější. 

Tato informace je řidičům dostupná. 

 Informace o dopravní situaci na sledovanzch parkovištích budou volně dostupné 

pro kteréhokoliv řidiče, a to formou dopravních světelnzch cedulí, webovzch strá-

nek a chytrzch aplikací do mobilních telefonů. 

Tato informace je řidičům dostupná ze všech popsanzch médií. 

 Systém bude sloužit pro město jako sběr dat o zatíženosti parkování jednotlivzch 

sledovanzch míst. 

Tato informace je pro město dostupná. 

 Systém nabídne predikci obsazenosti a zatíženosti parkovacích míst. Tuto infor-

maci bude využívat i vedení města pro další strategické plánování města. 

Tato informace je pro město dostupná. 

 Systém bude nabízet informace o technickém stavu samotného hardwaru pro 

chytré parkování. 
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Tato informace je dostupná městu, případně je dostupná také dodavatelům tech-

nologie. 

 Systém bude umožňovat další rozšíření možností chytrého parkování. 

Tato možnost je reálná a dostupná. 

 Chytré parkování bude soběstačná investice, která bude pro občany vykonávána 

zdarma. 

Chytré parkování je pro občany vykonáváno zdarma. 

 Projekt bude finančně dostupnz a efektivní pro město. 

Náklady, plynoucí z projektu nepřekračují plánovanou vzši a tato vzše je pro město 

dostupná. 

 Uživatelé budou s konečnzm stavem spokojení. 

Informace pro obyvatele jsou srozumitelné, jednoduché a média motivují uživatele 

využívat služeb chytrého parkování. To se projeví rostoucí návštěvností webovzch 

stránek, rostoucím počtem stažení aplikace, kladné recenze na portálu aplikace a 

zvzraznění efektu chytrého parkování tím, že tyto informace jsou využívány dosta-

tečnzm počtem lidí. 

 Projekt nebude časově neúměrně náročnz. 

Projekt byl zhotoven podle stanoveného časového plánu. 

 Efektem projektu bude snížení zátěže na životní prostředí. 

Bude detekován procentní zlepšení ovzduší a snížení hluku na ulicích způsobující 

bloudící řidiči. 

 

Jsou-li vzše uvedené podmínky splněny, pak je projekt maximálně efektivní a udr-

žitelnz. 

 Analýza a řízení rizik 5.8

Projekt je soubor činností, které jsou závislé jedna na druhé a kde je vzraznzm fak-

torem komunikace mezi lidmi. Nákladovost projektu ovlivňují nejrůznější vlivy, od 

neplánovanzch změn podmínek projektu, jako je nepřesné vyhodnocení velikosti imi-

tace dlažby, do které se bude parkovací čidlo vkládat, až po neplánované změny po-

časí. Všechny jevy, které jsou nejisté a mají nepříznivz vliv, negativně ovlivní vzsledek. 

Takto můžeme nahlížet na riziko. 
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5.8.1 Identifikace rizik projektu 

Projekt chytrého parkování pro město Bruntál nese následující rizika: 

1. Projektovz tzm nebude dostatečně odbornz pro kvalitní zpracování a návrh pro-

cesu projektu. 

2. Studie proveditelnosti, kterou vytvoří na základě aktuální situace, bude vykazovat 

vzrazné odchylky v důsledku nesprávného pohledu na aspekty projektu. 

To sníží kvalitu efektivity projektu. 

3. Nedostatečná definice projektu zaneseného do strategickzch plánů projektu.  

Taková může způsobit zmatek a nepřesnosti při plnění projektu. 

4. V důsledku nesprávného pohledu na projekt dojde k nesprávnému sestavení vy-

hrazené rozpočtové části. 

5. Žádost o dotaci z EU bude zamítnuta. 

Bruntál tak bude muset projekt kompletně financovat z vlastních zdrojů. 

6. Umělé dlažební kostky s čidly nebudou pasovat do parkovacích míst.  

To zdrží celz projekt. 

7. Při hloubení děr pro vložení čidla dojde ke komplikacím s podložím.  

To povede ke zdržení projektu. 

8. V důsledku nekvalitního zapuštění a zajištění parkovacího senzoru dojde 

k vzznamnějším nerovnostem na parkovacích místech. 

To sníží efektivitu projektu. 

9. Prostoje v instalaci parkovacích senzorů kvůli špatnému počasí. 

10. Nesprávná funkčnost senzorů.  

To povede k vzraznému snížení efektivity projektu. 

11. Web anebo aplikace nefungují správně, nebo nepodávají přehledné informace 

uživatelům a vedení města. 

12. Sběr dat z parkování bude zkreslenz opožděnzm zjištěním špatné funkčnosti či-

del, či systému. 

Pro přehlednost bylo každému riziku přiděleno pořadové číslo. Toto číslo bude po-

užito do analzzy rizik.  
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5.8.2 Analýza rizik 

Pro analzzu rizik bude použita matice pravděpodobnosti a dopadu rizik. Tím se 

vymezí vzznamná rizika a vyčlení se od rizik méně vzznamnzch.  

 

Po vyhodnocení základního vzčtu rizik vyplzvá, že nízké riziko představují body 1, 2, 

3, 6 a 8. Ve všech případech jde o nízkou pravděpodobnost vzskytu tohoto rizika. 

Přesto by se měla věnovat větší pozornost bodům 1, 2 a 3. Pokud by nastala situace, 

kdy by projektovz tzm nevyhovoval, mohlo by to ovlivnit celz projekt. 

Do středního vzznamu rizika spadají body 4, 5, 9 a 11. Body 4 a 5 se tzkají financo-

vání projektu. Pravděpodobnost nesprávného určení rozpočtu, nebo zamítnutí žá-

dosti o dotace je nízká, ale možná. Vliv na projekt to bude mít podstatnz, proto je 

třeba, aby se město na tyto body zaměřilo. Zvláštní péči by mělo věnovat sestavení 

rozpočtu, protože má na celz projekt stěžejní vliv.  

Body 9 a 11 se tzkají projektovzch prací a samotného provozu projektu. Počasí se 

nedá nikdy dobře naplánovat v horizontu několika měsíců. Proto je třeba tento jev 

sledovat průběžně během instalace čidel a reagovat na počasí flexibilně. Bod 11 uka-

zuje vzznam správné funkce webu, aplikace a získanzch informací z nich. Informace 

pro občany a rezidenty o počtu parkovacích míst je stěžejním cílem celého projektu. 

Proto je jeho vzznam tak silnz. 

Za nejvyšší rizika byly označeny dvě. Bod 10 a bod 12. Bod 10 se zaměřuje na funkci 

senzorů. Senzory jsou jádrem celého projektu, a pokud nebudou správně fungovat, 

celz projekt by šel označit za neefektivní. Vyšší pravděpodobnost jim byla přiřazena 

kvůli prvním dnům realizace. V Ganttově diagramu je patrné, že první tři tzdny bude 

Vysoká p.     

Vyšší p.   10; 12;  

Nižší p. 8  5; 9; 11; 4 

Nízká p.  6  1; 2; 3 

 Malz dopad Menší dopad Větší dopad Velkz dopad 

Tabulka 33: Analzza rizik (Zdroj: autor) 
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docházet k opravám. Je totiž velmi možné, že při startu užívání služeb z projektu, do-

jde k poruchám a chybám, které se budou ladit během času. Zpočátku bude tedy to-

to riziko pravděpodobné, s časem se však bude snižovat. Bod 12 s tímto jevem souvi-

sí. Čím více chyb bude muset bzt opraveno, tím nižší vypovídací hodnotu budou čidla 

mít, proto je dobré zaměřit se na správnost jejich funkce co nejdříve a velmi pečlivě 

kontrolovat čidla v pravidelnzch preventivních intervalech. 

5.8.3 Ošetření rizik 

V této kapitole bude rozebrán způsob, jakzm budou jednotlivá rizika ošetřena. Pro 

lepší názornost bude jejich pořadí upraveno od nejvyššího rizika po nejnižší hrozby. 

 Nesprávná funkčnost senzorů. To povede k vzraznému snížení efektivity projektu. 

Jde o jeden z nejvzznamnějších vlastností projektu. Je třeba, aby senzory fungovali 

co nejlépe a to co nejdříve. Tato skutečnost se dá zajistit tak, že si město zvolí kvalit-

ního dodavatele, vybere si dodavatele s bohatzmi zkušenostmi a funkci čidel zabez-

pečí smlouvou, která bude čidla chránit záruční lhůtou. Dodavatel tak bude schopnz 

v rychlém čase čidlo vyměnit za nové za přijatelnzch smluvních podmínek. 

 Sběr dat z parkování bude zkreslenz opožděnzm zjištěním špatné funkčnosti či-

del, či systému. 

I tento bod je velmi vzznamnzm dopadem na celz projekt. Tomuto se dá předejít 

pravidelnzmi kontrolami, adekvátní údržbou a smluvními podmínkami, jak již bylo 

uvedeno vzše. Díky pravidelnzm prohlídkám se může co nejdříve přijít na špatnz stav 

senzoru, kterz tuto vadu sám nenahlásil. Tím se zamezí zkreslení údajů. 

 V důsledku nesprávného pohledu na projekt dojde k nesprávnému sestavení vy-

hrazené rozpočtové části. 

Aby se zabránilo této skutečnosti, musí bzt sestaven dobrz a kvalitní projektovz 

tzm složenz z adekvátních odborníků. Tehdy bude zaručeno, že rozpočet bude složen 

realisticky a správně. Pokud by přece jen došlo k jeho zkreslenému sestavení a návrh 

by neodpovídal realitě, je třeba co nejdříve rozpočet přepracovat a navrhnout novz 

s vyšší pravděpodobností úspěchu. 

 Žádost o dotaci z EU bude zamítnuta, Bruntál tak bude muset projekt kompletně 

financovat z vlastních zdrojů. 

Tomuto riziku se dá předejít pouze tak, že žádost bude tvořit a konzultovat 

s tzmem odborník, či odborná skupina lidí. Pokud by se přece jen stalo, že Evropská 

unie financování zamítne, Bruntál musí bzt připraven celz projekt profinancovat 

z vlastního rozpočtu. 
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 Prostoje v instalaci parkovacích senzorů kvůli špatnému počasí. 

Jak již bylo řečeno, počasí se velmi špatně odhaduje a predikuje do budoucnosti 

v rámci několika měsíců. Nejlepší způsob, jak toto riziko omezit, je sledovat počasí 

v nejbližších dnech a v případě nutnosti reagovat na nejpravděpodobnější změny 

počasí. Ale toto riziko se nikdy úplně ošetřit nedá. 

 Web anebo aplikace nefungují správně, nebo nepodávají přehledné informace 

uživatelům a vedení města. 

Je třeba, aby město Bruntál důkladně komunikovalo své požadavky na software. 

Tyto požadavky zachytit ve smlouvě a ošetřit je sankčními podmínkami v případě ne-

splnění funkcí, a zárukou. 

 Projektovz tzm nebude dostatečně odbornz pro kvalitní zpracování a návrh pro-

cesu projektu. 

Sestavení projektového tzmu je stěžejní pro efektivitu a úspěšnost celého projektu, 

proto se řadí k rizikům se silnzm dopadem. Možnost vzskytu tohoto projevení je však 

nízká, protože Bruntál má již bohaté zkušenosti s projekty, ať už silničními, nebo ji-

nzmi. Pro ošetření rizika je tedy třeba vytvořit tzm lidí, kterz má dostatečné zkušenos-

ti s tématem. 

 Studie proveditelnosti, kterou vytvoří na základě aktuální situace, bude vykazovat 

vzrazné odchylky v důsledku nesprávného pohledu na aspekty projektu. 

Odchylky ve studii proveditelnosti mohou bzt způsobeny právě neodborností pro-

jektového tzmu. Pro ošetření tohoto rizika je začlenit do tzmu přímo či nepřímo 

všechny odborné názory od lidí, kteří mají zkušenosti, a to interně i externě. To zame-

zí odchylkám. Kdyby došlo k takovéto situaci, mělo by to velkz dopad na celz projekt. 

Tehdy by bylo třeba zvážit, zda vůbec dále v projektu pokračovat a pokud ano, bude 

třeba vytvořit nové dokumenty související s postupem projektu tak, aby všechny od-

chylky byly co nejlépe ošetřeny. 

 Nedostatečná definice projektu zaneseného do strategickzch plánů projektu. Ta-

ková může způsobit zmatek a nepřesnosti při plnění projektu. 

Pro zamezení nesprávně definovanzch úkonů nebo neúplného stanovení kompe-

tencí, je třeba kontrola těchto dokumentů projektovzm tzmem, při opětovné konzul-

taci strategickzch plánů. Dále, pro kvalitnější zpracování je třeba kontrola také 

z externích zdrojů, například odborníci z jinzch měst, které s uvedenzm tématem ma-

jí bohaté zkušenosti. Pokud dojde k takovzm situacím během plnění projektu, je tře-

ba nedostatečná místa znovu definovat a co nejrychleji napravit nedostatky tak, aby 

projekt mohl dále postupovat bez zbytečnzch zmatků a nedorozumění. 
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 Umělé dlažební kostky s čidly nebudou pasovat do parkovacích míst, což zdrží 

celz projekt. 

Aby nedošlo k těmto technickzm chybám při vzrobě dlažebních kapslí pro čidla, je 

třeba správně a s přesností komunikovat požadavky, rozměry a vlastnosti podloží 

parkovacích míst. Tehdy se k dodavatelovi dostanou správné informace potřebné pro 

co nejlepší produkt. Pokud však taková situace nastane, je dobré mít tuto skutečnost 

smluvně ošetřenou sankcemi, které vykompenzují časové ztráty.  

 V důsledku nekvalitního zapuštění a zajištění parkovacího senzoru dojde 

k vzznamnějším nerovnostem na parkovacích místech. To sníží efektivitu projek-

tu. 

Dodavatel musí zajistit, aby k takové nerovnosti na parkovacích místech nedochá-

zelo. Pokud by se však stalo, že by v důsledku různzch okolností došlo ke vzniku ne-

rovnosti, je třeba, aby se o tom vedení projektového tzmu dozvědělo co nejdříve. Ta-

to skutečnost se pak bude řešit včas. Je proto třeba i tento jev ošetřit smluvními 

podmínkami a případně sankcemi při nalezení takové chyby při zprovoznění projek-

tu. 

 Vliv projektu na životní prostředí 5.9

Bude-li projekt úspěšnz, jeho efektem bude snížení dopravní zátěže v ulicích se za-

vedenzm chytrzm parkováním. Řidiči si budou volit, zda chtějí do těchto míst jet a 

pokud se rozhodnou, že zde pojedou, doba hledání parkovacího místa bude mno-

hem nižší, než před zahájením projektu.  

To bude mít za následek méně aut hledajících parkovací místa a mnohem nižší 

emise, které by při této dopravní zátěži vznikly. Také se v těchto místech zredukuje 

hluk, kterz doprava způsobuje. To přispěje k lepšímu ovzduší a kvalitnějšímu životu 

v těchto místech Bruntálu. 

 PESTLE analýza 5.10

Pestle analzza je základní analzza pro zjištění vlivů prostředí. S její pomocí je mož-

né zjistit, které z faktorů mají vliv na projekt a jaké jsou účinky těchto jevů. Pestle ana-

lzza se skládá ze šesti zkoumanzch vlivů, a to politické, ekonomické, sociální, techno-

logické, legislativní a ekologické. Následující podkapitoly se těmito tématy zabzvají 

podrobněji. 

5.10.1 Politické 

Politické prostředí, ve kterém se projekt nachází, se dělí na tři vlivy. Politickz vliv 

města Bruntálu, politickz vliv České republiky a politickz vliv Evropy. 
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Politickz vliv města Bruntál 

Tento politickz vliv je vzraznz nejméně. Ve městě Bruntál nedochází k občanskzm 

válkám, nejsou zde žádné radikální protesty vůči jakzmkoliv aktivitám a nedochází 

ani k vzraznějším podporám rozvoje města ze strany občanů. Politická situace ve 

městě je velmi umírněná a stálá.  

Politickz vliv České republiky 

Zde je situace naopak příznivější. Česká republika se v různzch městech naopak 

přiklání ke konceptu smart cities. Tento rozvoj je podporován a nebrzdí ho specifické 

názory či omezení vedoucí směrem k ovlivnění projektu či zásahu do jeho provozu. 

Občané České republiky nejsou spokojeni s politickou situací vlády, ale tento fakt pro-

jekt nijak neovlivní. 

Politickz vliv Evropy 

Zde jsou podmínky dokonce nejpříznivější. Města ve státech Evropské unie již pro-

jekty konceptu smart cities rozvíjejí ještě vzrazněji, než jak je tomu ve městech 

v České republice. Evropská unie svzmi fondy dokonce podporuje rozvoj měst a ur-

banizaci a to dokonce mimo jiné i se zaměřením na chytrá města. Jedná se tedy o 

velmi podporovanz jev. 

5.10.2 Ekonomické  

Ekonomická situace v Evropě je dostatečně stabilní, než aby se dotkla jakkoliv za-

mzšleného projektu. Ekonomická situace v České republice je také příznivá a stabil-

nější. Ekonomiku mírně ohrožuje nízká nezaměstnanost, kdy chybí pracovníci na vel-

ké množství volnzch pracovních míst. Česká republika tak tratí na daních, ale tento 

jev se může projevit na projektu pouze tehdy, když se tento jev bude prohlubovat a 

město Bruntál se rozhodne  

5.10.3 Sociální 

Sociální prostředí ve městě Bruntál neposkytuje největší podporu. Bruntál není vel-

ké město, a proto není snadné najít odborníky na sestavování projektového tzmu. 

Bruntál se proto musí obrátit v některzch případech na externí podporu odborníků. 

Na druhou stranu, právě nespokojenost obyvatel města Bruntál s parkovací situací, 

dala vzniknout motivaci města pro první úvahy o projektu, kterz je popsanz v této di-

plomové práci. Nepříznivá sociální situace tak působí příznivě na projekt samotnz. 

Jinak neexistují jiné sociální vlivy, které by mohly jakkoliv znemožnit vzniku, brzdit, 

nebo poškodit existující dokončenz projekt chytrého parkování. 
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5.10.4 Technologické 

Technologické prostředí města Bruntál je nedostačující pro vznik chytrzch parko-

vacích míst, pokud by se mělo město obrátit pouze na vlastní zdroje a lokální firmy. 

Ve městě se nevyskytují podniky, které by takovéto služby či produkty poskytovaly. 

Naopak technologické prostředí v České republice je plně vyhovující. Jak je vidět 

z vzše uvedenzch analzz, v České republice je dostatečnz počet firem nabízející 

technologie chytrého parkování. Technologické prostředí je tedy v rámci státu zajiš-

těno uspokojivě. Neexistují žádné technologické bariéry pro vznik tohoto projektu. 

5.10.5 Legislativní 

Legislativní prostředí v České republice je příznivé pro projekt. Umožňuje stanovit 

smlouvy tak, že budou závazně dohodnuté podmínky, které jsou akceptovatelné pro 

obě smluvní strany. V případě porušení smluvních podmínek je možné dovolat se na 

soudní proces, kterz s velkou pravděpodobností rozhodne spravedlivě. Doba trvání 

soudního procesu je už jiná kapitola, která nemá na projekt vzznamnz vliv. Žádnz zá-

kon, vyhláška ani nařízení nebrání městu vytvořit projekt podle této diplomové práce. 

5.10.6 Ekologické 

Ekologické prostředí města Bruntál nemá na projekt vzznamnější vliv. Vzstavbou 

ani provozem chytré parkovací technologie nevzniká prostředí škodlivz odpad, nebo 

jakzkoliv negativní jev. A žádnz negativní jev poškozující životní prostředí nepůsobí 

na vznik vzstavbu ani provoz projektu. Naopak samotnz efekt projektu je přízniví na 

životní prostředí ve městě celkově. Tento fakt přispívá reputaci celého projektu a 

podporuje také cílové skupiny k jeho užívání. 

 SWOT analýza 5.11

V poslední části diplomové práce budou shrnuty silné a slabé stránky celého pro-

jektu. Tím se shrnou vlivy působící ve vnitřním prostředí na projekt. Dále budou roze-

brány příležitosti a hrozby pro zjištění situace vlivů působících z vnějšího prostředí na 

projekt. Tyto body budou podrobeny SWOT analzze a vyhodnoceny nejdůležitější 

aspekty těchto stránek. Díky kvadrantům SWOT analzzy bude zjištěna situace navr-

ženého projektu, jako celku. 

5.11.1 Silné stránky (S) 

1. Projekt je jeden z nejméně nákladnzch variant 

2. Systém čidel hlídá vlastní funkčnost a zdraví. Tím nenáročně prodlužuje životnost 

projektu a snižuje rizika a administrativní nároky. 

3. Projekt zlepší kvalitu života ve městě 
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4. Projekt zlepší kvalitu životního prostředí ve městě 

5. Díky dokončení projektu město získá cenné zkušenosti pro další rozvoj směrem 

k chytrému parkování 

6. Město Bruntál bude mít vlastní zdroj statistickzch údajů ve velmi přesnzch a po-

drobnzch hodnotách ohledně parkování a dopravy 

5.11.2 Slabé stránky (W) 

1. Ponechání senzorů na bateriích stejně jako světelnzch cedulí ukazující počet vol-

nzch parkovacích míst vyžaduje pravidelnou údržbu a zvyšuje poruchovost par-

kovacích čidel. 

2. Vybrané území Bruntálu obsahuje největší projekt co do počtu parkovacích míst 

v České republice. Takovz projekt má vyšší pravděpodobnost odchylek od původ-

ního plánu a možnost poruch a chyb 

3. Projekt není vzdělečnz, není tedy určen k jakékoliv ziskovosti. 

4. Tento projekt bude mít velkz vliv na rozpočet města 

5. Město Bruntál bude odkázáno na názory odborníků z jinzch měst a institucí. Ve 

městě se vyskytuje jen málo, odborníků se zkušeností instalace systému chytrého 

parkování 

5.11.3 Příležitosti (O) 

1. Úspěšné dokončení projektu posune město Bruntál blíž ke statusu smart cities a 

tím dovolí další rozvoj města k dalším vzájemně propojenzm technologiím 

2. Město Bruntál má nabíjecí stanici pro elektromobily, to podporuje chytrou mobili-

tu společně s tímto projektem 

3. Projekt se skládá z velké části také na softwarové bázi. Web a aplikace tak před-

stavují levnější možnost rozvoje projektu bez jakzkoliv fyzickzch či stavebních zá-

sahů 

4. Propojení informací o volnzch parkovacích místech v systému IoT s jinzmi městy 

s chytrzm parkováním. Tím dojde k přispění rozvoje většího množství propoje-

nzch měst 

5. V České republice je více měst, které podobnz projekt už tvořili, město tedy může 

čerpat z jejich zkušeností 

5.11.4 Hrozby (T) 

1. V případě zamítnutí dotace je projekt pro město velkou investicí, může tím Brun-

tál zatížit jako vysokz vzdaj 

2. Možnost nenalezení dostatečného množství odbornzch lidí do projektového tzmu 

3. Je možnost, že systém nebude fungovat správně a město se může rozhodovat na 

základě zkreslenzch statistickzch údajů 
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4. V případě nízko početného tzmu na pokládání čidel hrozí neúměrně dlouhá doba 

trvání projektu 

5.11.5 Vzájemné porovnání jednotlivých faktorů 

Dalším krokem je vyhodnocení všech stránek projektu. K tomuto účelu poslouží 

matice SWOT analzzy, která pomocí srovnávání ukáže hodnoty závislosti. V této mati-

ci je každz jeden bod silnzch a slabzch stránek, příležitostí a hrozeb srovnán 

s každzm bodem této analzzy a jsou vytvořeny hodnoty a povaha vlivu na projekt. 

Vlivy jsou rozděleny do následujících číselnzch hodnot: 2 – oboustrannz pozitivní vliv, 

1 – jednostrannz pozitivní vliv, 0 – nulovz vliv, -1 – jednostrannz negativní vliv, -2 – 

oboustrannz negativní vliv.  

Po zanesení hodnot závislosti se sečnou řádky a sloupce matice. Tím se získají 

hodnoty vzznamnosti jednotlivzch bodů SWOT analzzy. Ty se porovnají mezi sebou 

v jednotlivzch povahách stránek. Tím se získá osm hodnot. Nejvzznamnější silné 

stránky, nejméně vzznamné silné stránky, nejvzznamnější slabé stránky, nejméně vz-

znamné slabé stránky, nejvzznamnější příležitosti, nejméně vzznamné příležitosti, 

nejvzznamnější hrozby a nejméně vzznamné hrozby.  

Dále je od těchto nejvzznamnějších a nejméně vzznamnzch hodnot vytvořeno po-

řadí, čímž se stanoví hodnota priorit jednotlivzch bodů SWOT analzzy. 

Takováto SWOT analzza projektu chytrého parkování města Bruntál vypadá násle-

dovně: 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 W1 W2 W3 W4  W5

O1 2 1 1 1 2 1 -1 -1 0 0 -1 5 2

O2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2

O3 1 0 0 0 2 2 0 -2 0 0 0 3 3

O4 1 2 0 0 2 1 -1 -1 0 0 1 5 2

O5 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 1

T1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1 0 -3 2

T2 1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -2 -5 1

T3 0 1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -2 3

T4 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 4

8 5 3 3 7 4 -3 -8 -2 -1 -1

1 3 5 5 2 4 2 1 3 4 4

T
 -
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x
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Tabulka 34: SWOT analzza (Zdroj: autor) 
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Z vypracované matice SWOT analzzy můžeme vypozorovat, že nejvzznamnější sil-

nou stránkou projektu je jeho nízká nákladnost v porovnání s ostatními možnostmi 

projektu. Tato skutečnost je velmi vzznamná a rozhoduje o samotném rozhodnutí 

vedení města, zda projekt bude zpracován, nebo ne. Druhou nejsilnější silnou strán-

kou je zkušenost, kterou město získá pro další rozvoj města směrem ke Smart cities. 

Dvěma nejméně silnzmi stránkami, ale přesto vzznamnzmi jsou zlepšení kvality živo-

ta ve městě a zlepšení životního prostředí. Jedná se o vedlejší cíle vyplzvající nepří-

mo z hlavních cílů projektu. 

Nejvzznamnější příležitostí je možnost čerpání informací o projektu pro chytré 

parkování od měst, která toto parkování v České republice již zavedla. Nejméně vz-

znamnou příležitostí je rozvoj projektu pomocí webu a aplikací. Zbylé příležitosti jsou 

na stejné úrovni důležitosti těsně pod nejvzznamnější příležitostí. 

Nejslabší stránkou projektu je jeho rozsáhlost. Takto rozsáhlz projekt v České re-

publice ještě nebyl. Tím může Bruntálu přinést nejpřesnější statistické ukazatele, ale 

hrozí komplikace, které během takto rozsáhlého projektu mohou vzniknout. Přesto 

možnost komplikací není tak vysoká, aby vedení města mělo zvažovat, zda tvorbu 

projektu zamítnout. Dvěma nejméně vzznamnzmi slabzmi stránkami je fakt, že pro-

jekt bude mít velkz vliv na rozpočet města. Jde o důležitou slabou stránku, ale roz-

počtová část projektu bude důkladně a odborně zpracovaná. Díky tomu bude velmi 

malá možnost, že by náklady projektu město nepředvídatelně vzznamně zatížilo. Ve 

stejné hodnotě vzznamnosti je nejméně vzznamná slabá stránka skutečnost, že 

město bude odkázáno na názory odborníků z jinzch měst a institucí kvůli nedostatku 

odborníků v takové škále. Tato slabá stránka je díky otevřenosti dat, již navázanzm 

kontaktům s odborníky nevzznamná. Díky tomu, že v České republice více měst, které 

již chytré parkování zavedlo, je větší šance získání potřebnzch informací od lidí, kteří 

mají nejlepší zkušenost. 

Nejvzznamnější hrozbou v matici je možnost nenalezení dostatečného množství 

odbornzch lidí pro vedení projektu. Na odborném tzmu závisí úspěšnost celého pro-

jektu, od tvorby prvních strategickzch a plánovacích dokumentů, až po samotnou 

realizaci. Špatnz odhad při volbě lidí do tzmu může mít na projekt existenční násled-

ky. Proto je velmi důležité, aby byl tzm sestaven velmi pečlivě. Nejméně nebezpeč-

nou hrozbou pro projekt je naopak prodloužení doby projektu v důsledku nízkého 

počtu tzmů určenzch k osazování parkovacích míst čidly. Tento jev je sice nepříjemnz 

pro obyvatele a provoz ve městě, ale na existenci projektu to má nízkz vliv. Město by 

přesto mělo zvážit možnosti zkrácení doby realizace projektu. 
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5.11.6 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Pro vyhodnocení celkové SWOT analzzy poslouží tabulka kvadrantů. Je koncipova-

ná podobně, jako matice SWOT postavením silnzch a slabzch stránek a příležitostí a 

hrozeb. V každém ze čtyř polí kvadrantu se nachází absolutní hodnota dvou faktorů, 

které tento kvadrant tvoří. Součet absolutních hodnot podává informaci o síle kvad-

rantu a tím i o strategické pozici projektu.  

Když je nejvyšší číslo v kvadrantu S/O, vnitřní a vnější podmínky projektu jsou příz-

nivé. Pokud je nevyšší číslo v kvadrantu W/O, při tvorbě projektu je třeba zaměřit se 

na vnitřní prostřední projektu a slabé stránky. Pokud bude nejvyšší číslo v S/T, je třeba 

se při plánování projektu zaměřit na vnější prostředí projektu a hrozby. Také je třeba 

co nejvíce využít silnzch stránek vyplívajících z projektu. Pokud však nejvyšší číslo 

vznikne v sekci W/T, je třeba zvážit, zda projekt vůbec realizovat. Pokud ano, je třeba 

dobře pracovat se slabzmi stránkami a hrozbami projektu. 

Vzsledná tabulka kvadrantů pak vyšla následovně: 

 

 

Z tabulky kvadrantů SWOT vyplzvá, že podmínky ve vnitřním i vnějším prostředí 

jsou pro projekt příznivé. Projekt je tedy nastaven správně. 

  

SWOT SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

P
Ř

ÍL
E

Ž
IT

O
S

T
I Součet silnzch stránek: |30| 

Součet příležitostí: |24| 

 

Celkovz součet bodů: |54| 

Součet slabzch stránek: |15| 

Součet příležitostí: |24| 

 

Celkovz součet: |39| 

H
R

O
Z

B
Y

 

Součet silnzch stránek: |30| 

Součet hrozeb: |9| 

 

Celkovz součet: |39| 

Součet slabzch stránek: |15| 

Součet hrozeb: |9| 

 

Celkovz součet: |24| 

Tabulka 35: Tabulka kvadrantů SWOT (Zdroj: autor) 
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6 Závěr  

V této diplomové práci byl definován problém s parkováním ve městě Bruntál. Byly 

vytyčeny cíle, kterzch chce město Bruntál dosáhnout při řešení této problematiky. Byl 

definován koncept chytrzch měst a chytrého parkování. Díky vypracované případové 

studii jednotlivzch měst v České republice mohly bzt vyhodnoceny jednotlivé aspek-

ty projektu.  

Projekt samotnz byl vypracován ve studii proveditelnosti pro město Bruntál, kde je 

projekt podrobně rozebrán. Díky popisu vzchozího stavu projektu byl stanoven sou-

časnz stav města Bruntál a základní parametry pro vznik projektu. Následovalo vy-

hodnocení správné technologie pro vytvoření chytrého parkování na určeném místě 

pro cílové uživatele a navržen způsob financování projektu. Dále byl stanoven časovz 

aspekt Bruntálu následovanz popisem projektu samotného, jeho jednotlivzch etap a 

zasazení do časovzch horizontů.  

V PESTLE analzze bylo vyhodnoceno, že všechny vnější faktory jsou vyhovující, nebo 

neutrální pro vznik projektu. V Technologickém prostředí je zmíněno, že Bruntál ne-

disponuje dostatečnzm technologickzm potenciálem, aby projekt provedl sám. Ale 

tento nedostatek je vykompenzován možnostmi využití externích služeb firem, které 

se na chytrá parkování specializují. 

SWOT analzza podrobně rozebrala detailně specifikovanz projekt a vyhodnotila 

nejsilnější slabé stránky a nejvzznamnější hrozby. Nejsilnější stránkou projektu je vy-

hodnocení nejlevnější varianty technologie. Jak je vidět z finanční analzzy Bruntálu, 

město je na větší finanční investice citlivé, je proto důležité v budoucnosti klást na 

tento aspekt největší důraz. Nejvzznamnější příležitostí je možnost čerpání informací 

o projektu pro chytré parkování od měst, která toto parkování v České republice již 

zavedla. Bude tedy nejlepší, když se město Bruntál zaměří na zkušenosti a informace 

od odborníků, kteří již tímto projektovzm procesem zavádění chytrého parkování 

prošli. Bude to mít velmi pozitivní vliv na úspěšnost projektu. Nejslabší stránkou je 

vyhodnocena rozsáhlost projektu, a jde o vzrazně slabou stránku. Jako doporučení se 

zde nabízí navrhnout městu Bruntál zvážit zmenšení zvolené plochy města, pro sní-

žení náročnosti projektu, jak časové, finanční tak administrativní a technologické. Mů-

že také jít o řešení ve formě rozdělení projektu na více částí, které se budou realizovat 

v různzch časovzch obdobích. A nejvzznamnější hrozbou je nenalezení dostatečného 

množství odbornzch lidí pro vedení projektu. Nejlepší způsob, jak tento jev ošetřit, je 

začít tvořit projektovz tzm s dostatečnzm předstihem a vyhodnotit, zda je projektovz 

tzm dostatečně kompetentní pro tvorbu projektu. Nebude-li tzm vyhovovat 

z kterzkoliv důvodů, je doporučeno nezahajovat projekt a raději jej odložit či zrušit. 
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Studie proveditelnosti dokazuje, že město Bruntál je schopné finančně i procesně 

zavést chytré parkování do zvolené části města. Dopad ohledně silnzch a slabzch 

stránek, příležitostí a hrozeb byl detailně rozebrán a byly stanoveny vazby na další 

technologie chytrého parkování. 

Cíl diplomové práce byl splněn. 
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