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Zpráva z 20. kongresu Evropské parkovací asociace 2022 

Předkládá: Petr Horský – Předseda České parkovací asociace, Libor Šíma – předseda 

poradního orgánu ČPA, Václav Lukeš – sekretář ČPA pro mezinárodní styky 

Termín konání: 12. až 14. září 2022 

Místo: Brusel – Belgie 

- 20. kongres EPA se měl původně konat v září 2021, ale byl přeložen s ohledem na epidemii 

COVID. 

- Před zahájením kongresu se uskutečnilo zasedání Global Parking Association Leaders 

Summit (GPALS) – BRUSSELS 2022, kde byli kromě zástupců z Evropy přítomní také 

kolegové z USA a Kanady. Hlavní témata: 

➢ Dopady pandemie COVID na provozovatele parkovišť (snížené výnosy, úbytek 

pracovní síly a nezbytnost inovací, které nahradí nyní nedostupnou lidskou pracovní 

sílu) 

➢ Parkovací politiky 

➢ „Curbside“ management – koexistence parkování a nových dodavatelských služeb 

v rámci uličního parkování 

➢ Nové trendy ve využití hromadných garáží 

➢ Parkování a dobíjení elektromobilů 

➢ Data a informace jsou dnes klíčem k spěšnému managementu parkování. 

- Vlastní kongres EPA obsahoval 6 bloků a další – paralelní či sponzorské sekce: 

➢ Problematika dobíjení EV + reakce parkovacích politik na Green Deal 

➢ Nová mobilita – využití sdílených módů dopravy a soulad s parkovacím sektorem 

(např. zástupkyně společností BOLT a UBER představily jejich firemní specifika ve 

vztahu k poskytování služeb mobility ve městech) 

➢ Vyhlášení výsledků soutěže THE 2021-2022 EPA AWARDS  

➢ Kooperace různých módů dopravy, sdílení a výměna dat, standardizace dat, … 

➢ Nové business modely v parkování a mobilitě 

➢ Parkování a mobilita – nové požadavky na infrastrukturu a urbanismus 

➢ Vazby mezi omezením dostupnosti města a parkovací politikou 

➢ „Curb-side“ management – střet mezi parkováním a citylogstikou 

➢ Park4SUMP & Parking Green Deal – informace z vybraných měst (Sofie – Bulharsko, 

Tallin – Estonsko, Rotterdam – Nizozemí) 

➢ Automatické parkování – uměla to už Lada Niva v seriálu Návštěvníci – jak to 

funguje dnes? 
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➢ Problematika parkování a nové mobility pohledem největších evropských 

provozovatelů parkovišť 

- Kongres byl doprovázen také společenskými akcemi – tradičním uvítacím večerem na radnici 

v Brusselu a gala večerem v prostorách podzemních garáží Interparkingu. 

- Na konci kongresu se uskutečnila valná hromada Evropské parkovací asociace, která na 

pozici prezidenta EPA zvolila na poslední rok volebního období Nigela Williamse z Velké 

Británie (za odcházejícího Laurence Bannermana z Itálie). Širší diskusi vyvolalo vystoupení 

naší delegace, kdy jsme doporučili, aby byla do budoucna věnována větší pozornost 

otázkám měst a aby se EPA snažila o co největší dostupnost kongresu pro zástupce měst.  

- Co jsme si z kongresu odnesli? Množství informací a novinek, zejména jsme si ale potvrdili, 

že rozdíl mezi evropským a českým pohledem na management parkování je stále velmi 

významný. Vnímání veřejného prostoru a právní systém je u nás daleko za potřebami 

moderní doby. Více se od nás dozvíte na 6. semináři České parkovací asociace, 

který se uskuteční 13. října 2022 v Praze. 
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