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Vytvoření přehledné aplikace s možností rezervace kol v rámci aktivity . E-kola pro kraj
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Moravskoslezský kraj již několik let nancuje aktivitu „E-kola pro kraj“ jejímž smyslem jen nabídnout 
návštěvníkům MSK možnost zapůjčit si na vybraných místech kvalitní elektrokola. Aktivita má sloužit k 
podpoře a rozvoji cestovního ruchu, kdy návštěvníci díky mají možnost zapůjčit si za cenově dostupnou 
částku moderní elektrokolo a prozkoumávat tak nabídku turistických možností kraje. Zároveň kola byla 
distribuována subjektům, které svých charakterem a velikostí by nebyly schopny si takováto drahá 
elektrokola pořídit.
Kola jsou v současné chvíli rozdistribuována na cca 40-ti místech v MSK u různých poskytovatelů služeb v 
cestovním ruchu, ale také na úřadech vybraných měst či obcí a turistických informačních centrech.
Cílem je vytvoření aplikace / systému, které by přesně evidoval všechna nabízející se elektrokola včetně 
jejich umístění do mapy a propojením s významnými turistickými cíli v okolí (tipy na výlety). Aplikace by 
zahrnovala také rezervační systém pro jednotlivá kola a s možností realizace plateb. (Často vyvstává na 
různých výpůjčních místech problém s výběrem jistiny za zapůjčení kola, což představuje i několika tisícovou 
zálohu, která by tak byla zajištěna prostřednictvím on-line blokace požadované částky – nutno vymyslet). 
Rovněž by mělo dojít k dodatečnému očipování (GPS lokátor) všech aktuálně využívaných elektrokol, aby 
jejich provozovatelé měli přehled o aktuálním pohybu kol a zároveň aby krajský úřad jako poskytovatel kol 
mě dokonalý přehled o jejich využívání apod. 
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Smyslem nově vzniklé aplikace je tedy zajistit potenciálních zájemcům o využití těchto elektrokol dokonalý 
přehled o tom, kde se aktuálně kola nacházejí včetně možnosti realizace rezervace na dané kolo, platby, 
dodatečných informací týkající se způsobu výpůjčky a provázání s tipy na výlety v okolí a případné možnosti 
tvorby itinerářů, pozvánek na akce a podobně. 
V rámci realizace bude nutné vymyslet také způsob zapojení jednotlivých partnerů (aktuálních vlastníků 
kol), aby byli schopni do systému zadávat aktuální informace / podmínky týkající se vypůjčení kol.
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