


Jednička ČR 
v parkovacích systémech

• ryze česká společnost

• 25 let tradice a zkušeností

• 50% podíl na českém trhu

• ve více než 30 zemích světa

• naše produkty jsou součástí 
více než 1 000 instalací



Široké portfolio technologií
• parkovací systémy

• navigační systémy

• kamerové systémy a systémy pro rozpoznávání RZ

• vstupenkové a přístupové systémy

• čtečky s dlouhým dosahem

• dobíjecí elektrostanice

• parkovací automaty

• automatické závory

• parkovací zábrany

• řízení dopravy

• turnikety



Komplexní služby odborníků

• kvalifikovaná IT podpora 

• servisní zásahy v krátké reakční době

• moderní vzhled – neotřelý a moderní design

• vysoká kvalita – certifikát kvality ISO 9001:2016

• možnost modernizace a flexibilního 
rozšiřování stávajících instalovaných systémů



• využití parkoviště pro Vaše zákazníky,
nikoli jako bezplatné plochy pro rezidenty

• využití komerčního potenciálu placeného 
parkování

• transparentní výběr poplatků

• informace o obsazenosti a provozu

• data o zákaznickém chování

• návratnost investice 3 – 15 měsíců v závislosti 
na druhu projektu

Řešení pro Retail segment



Příklady realizací 
pro Retail segment

1. Obchodní dům DBK, Praha

2. Retail park Stará plynárna, Kolín

3. OC Arkády Pankrác, Praha



1. Obchodní dům DBK
Praha, Budějovická

• realizace 2012/ upgrade 2017

• 530 parkovacích míst

• venkovní i vnitřní parkoviště

• více než 90 provozovatelů obchodů

• supermarket BILLA

• Požadavky zákazníka:

• zabezpečení parkoviště pro placené stání

• možnost slev a časově omezeného 
parkování zdarma všem zákazníkům OD



1. Obchodní dům DBK
Praha, Budějovická

Parkovací systém Variant:

• výběr poplatků za parkování

• regulace dopravy 

• otevřený online systém

• evidence o provozu

• zpětná dohledatelnost událostí

• tvorba přehledů a statistik

• online platby parkovného

Možnosti rozšíření:

• rezervace parkovacího místa

• dobíjecí stanice pro elektromobily



1. Obchodní dům DBK
Praha, Budějovická

• parkování zdarma na 90 minut pro zákazníky s 
útratou nad 200 Kč

• automatický tisk slevového QR kódu na 
všechny pokladní účtenky BILLA s odpovídající 
částkou

• bezpečné „propojení“ parkovacího systému a 
pokladního systému bez datové integrace

• možnost využití na všech pokladnách 
supermarketu bez navýšení nákladů

• možnost využití řešení v dalších pobočkách 
řetězce

SW řešení pro supermarket BILLA



2.  Retail park Stará plynárna
Kolín

• realizace 2018

• 130 parkovacích míst

• venkovní parkoviště uprostřed rezidenční 
zóny

• supermarket + menší obchodní jednotky

Požadavky zákazníka:

• zabezpečení volných míst pro zákazníky

• výběr poplatků za parkování nad časový 
rámec parkování zdarma

• jednoduché řešení s nízkými náklady a 
krátkou návratností

• možnost budoucího rozšíření



2.  Retail park Stará plynárna
Kolín

Parkovací systém Economy:

• autonomní offline systém

• nízká pořizovací cena

• připojen pouze k napájení

• možno instalovat s minimem stavebních 
úprav (mobilní ostrůvek, zábrany)

Možnosti rozšíření:

• upgrade na online řešení           

• noční parkování – výhodný tarif pro 
maximální využití parkoviště 



2.  Retail park Stará plynárna
Kolín



3.  OC Arkády Pankrác
Pankrác, Praha

• realizace 2014

• 1100 parkovacích míst ve 3 
nadzemních podlažích

Požadavky zákazníka:

• navigace řidičů na parkovišti

• informační displeje s počty volných 
míst v jednotlivých zónách

• navigace k parkovacím místům pro 
family parking a invalidy



3.  OC Arkády Pankrác
Pankrác, Praha

Navigace na volné parkovací 
místo GPP PGS:

• snížení provozu na parkovišti při hledání 
volného místa

• komfortní parkování rychle a bez stresu

• navigace řidičů pomocí informačních 
displejů

• monitoring obsazenosti jednotlivých 
míst pomocí ultrazvukových čidel

• cenná data pro statistiky, plánování         
a marketing



3.  OC Arkády Pankrác
Pankrác, Praha



Veleslav Dvořák
Technicko-obchodní zástupce GREEN Center

Telefon: +420 702 208 082
E-mail: veleslav.dvorak@green.cz

www.green.cz

Děkuji za pozornost!


