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ZADÁNÍ

Aplikace či responzivní web monitorující aktuální vytíženost parkovacích kapacit v turisticky 
exponovaných místech v Moravskoslezském kraji.  

PROBLÉM

PRAKTICKÝ DOPAD

Cílem je vytvoření systému (mobilní aplikace či responzivního webu), který by v zobrazené mapě vyznačoval 
vhodná parkovací místa a jejich volné kapacity. 
„Systém“ by doplňoval informačně-propagační webové stránky vybraných turistických lokalit, aby 
přijíždějící návštěvnici dostávali aktuální informace, kde a jak bezpečně zaparkovat. 
Řada turisticky exponovaných míst v Moravskoslezském kraji (okolí Lysé hory, Javorového vrchu, Pusteven, 
Štramberku, Malé Moravky, Karlovy Studánky, Hvězdy pod Pradědem, …) dlouhodobě řeší problém s 
nedostatkem parkovacích míst a využitelností odstavných ploch. Zmiňovaných lokalitám (municipalitám) 
chybí nástroj, kterým by byli schopni ovlivňovat stávající stav – dle aktuálně nabízejících se možností a 
požadavků návštěvníků přidávat dočasné parkovaní plochy případně i varovat, že v lokalitě je aktuální 
nabídka parkovacích míst vyčerpána a návštěvníky odkázat na záchytná parkoviště ve vzdálenějších 
oblastech. Systém by mohl být provázaný s IDOS, aby návštěvníci získali také informace o vhodném spoji 
veřejnou dopravou.
Např. obec Ostravice se rozhodně na exponovaný víkend poskytnout louku (obecní pozemek či pronajatá) a 
provozovat, vytvořit tam dočasné parkoviště. 
Zároveň by aplikace měla umožnovat jednoduchý způsob registrace příjezdu a odjezdu (dobrovolný nebo 
povinný podmíněný bezplatným parkováním), aby systém uměl vyhodnotit volnou kapacitu, případně 
návštěvníky nasměřoval jinam. 
Zmiňované lokality, obce by tak získaly jednoduchý nástroj k „parkovacímu managementu“ v dané oblasti a 
v případě zájmu by systém umožnoval i platby (třeba dobrovolné jako podpory dané oblasti.) 

Dnes je parkování v turistických lokalitách nekoordinované a nijak nemonitorované. Z důvodu nedostatků 
informací vhodných lokalitách a aktuálních kapacitách dochází k častým dopravním zácpám a kolizím. 
Navíc neukáznění řidiči parkující podél cest znesnadňují průjezd složek IZS což může ohrožovat 
bezpečnost návštěvníků lokalit i místních rezidentů.  
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