
NABÍDKA PRODUKTŮ
Smart Prague  I  od konceptu k realizaci



Vznikla proto koncepce Smart Prague, která je postavena na využívání 
nejmodernějších technologií k proměně metropole v příjemnější místo pro život. 

Koncepce Smart Prague vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities.  

Patří mezi dlouhodobé priority města stanovené zejména jeho Strategickým 
plánem.

Definováno je šest klíčových oblastí:

mobilita
budoucnosti

bezodpadové 
město

chytré budovy 
a energie

atraktivní
turistika

městské 
prostředí

datová
oblast 2



Spolupracujeme při rozvoji veřejného prostoru udržitelným způsobem. 
Tvoříme projekty, které přináší větší komfort a nové služby.
Řešíme větší nároky na městskou infrastrukturu.
Realizujeme pilotní projekty a pečlivě vyhodnocujeme výsledky. 
Snižujeme tak riziko zbytečných investic do nových technologií. 
Vyhledáváme projekty, které přináší úspory a přidanou hodnotu lidem. 
Přinášíme inovace do praktického života obyvatel.
Kooperujeme s partnerskými organizacemi, městem i veřejným sektorem. 
Spolupracujeme společně na rozvoji inovací v hlavním městě Praze...

Od konceptu k realizaci 
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Konzultační služby 
Studie proveditelnosti
Návrh vhodných technologií a řešení
Realizace a řízení projektů
Zpracování dat a analýzy
Realizace a integrace pilotních projektů

Projektová kancelář
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Hlavní oblasti projektové přípravy
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Odpady

Retence vody

Parkování

Datové službySdílení informací

Monitoring energií



PRODUKTY SMART PRAGUE



Produkty Smart Prague 

Monitoring
odpadových nádob

Využití 
virtuální/augmentované 

reality

Vývojové kapacity 
pro aplikace

Otevřená data
z pilotních projektů

Veřejné osvětlení
a senzorická síť

Sdílené služby 
v rámci Prahy

Energetický
management

Datové služby
a analýzy
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ENERGETICKÝ MANAGEMENT 



Kompletní proces přípravy projektu 

Záměr
projednání záměru s
radou/ zastupitelstvem / představenstvem.

Financování 
zajištění financovaní a zpracování žádosti 
o dotaci z příslušných fondů.
kompletní management veřejné zakázky.
hodnotící komise složena ze specialistů a
zástupce klienta.

Technický dozor
celková komunikace s dodavatelem
dohled nad stavbou s vlastním technickým 
dozorem.

Reporting
pravidelné sledování a vyhodnocovaní 
úspor.
hledání potencionálních úspor a návrh 
doplňujících opatření.

Komunikace
vše komunikováno se zástupci klienta.
zajištění PR projektu, tiskové konference 
atd...

Garance financování
Klient inkasuje finanční úspory, vše zařídí 
OICT.
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Prvotní analýza budov na základě vlastní metodiky OICT vytvořené s 
předními energetickými odborníky z ČVUT.

Zahrnutí budov do metodiky a určení, na které budovy jsou vhodná 
jednotlivá energetická opatření.

Výběr skupin budov a vhodných opatření EPC, energetický management, 
zateplení atd...
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Vlastní software a metodika



MONITORING ODPADOVÝCH NÁDOB
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Senzory využívají IoT síť (SigFox, Lora) a měří hladinu zaplněnosti ve sběrných nádobách. 
Monitoring zaplněnosti (měření 6x denně).
Robustní a odolný kryt - výdrž baterie min. 4 roky (možná výměna).
Detekce požáru - detekce převrácení (u nadzemních).
Pro zobrazení lze využít vlastní aplikaci, nebo lze pomocí API informace zasílat a zobrazovat v  
aplikacích třetích stran.
Lze pomocí dalšího senzoru detekovat ucpání vhozového hrdla/šachty. Ucpání bývá důvodem 

okolního znečištění.
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Monitoring odpadových nádob 



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



Občan má přehled o tom, jaká je hladina zaplněnosti u jednotlivých sběrných nádob.
Může sloužit správci objektu domů, který může objednat dodatečný svoz.
Kompresní sběrné nádoby na komunální odpad (v souladu s MHMP a svozovou společností).
Umístění sběrných nádob na bio-odpad ( v souladu s MHMP, svozovou společností)
Kompresní koše
Nádoby pojmou až 568l odpadu a kvůli kompresnímu systému lze snížit náklady na svoz až o cca 50% v 
rámci bytového komplexu
Jedná se o environmentálně přínosné řešení (méně CO2).
Lze využít i řešení se solárním panelem – nevyžaduje el. přípojku.

14  

Odpadové hospodářství 



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A SENZORICKÁ SÍŤ

11



Vycházíme ze zkušeností vlastních pilotních projektů, testování a vy-
hodnocování dat.
Napojení technologií, které dokáží ovládat světlo a informovat o jeho 
stavu.
Realizace senzorické sítě pro ovládání intenzity osvětlení, 
znečištění, bezpečnost průchodu lidí, parkování a dalších hodnot.
Podpora elektromobility – rozšíření funkcí veřejného osvětlení 
o instalaci dobíjecích stanic či zřízení veřejné dobíjecí stanice.
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Veřejné osvětlení a senzorická síť



PARKOVACÍ SYSTÉMY A SDÍLENÁ MOBILITA
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Informace prostřednictvím mobilní aplikace o volném parkování, statistické informace a predikce obsaze-
nosti, doporučení alternativ pro parkování.

Veřejná parkoviště nebo zóny placeného stání – on-line zjišťování volných parkovacích míst např. parkovací 
puky, kamerový systém:
Stavba otevřeného veřejného parkoviště – parkovací místa a reservé vymezeno jen dopravním značením.
Stavba uzavřené privátní parkovací zóny – vjezd i výjezd na parkoviště omezen závorou, parkoviště se servisní 
i provozní podporou.

Začlenění veřejných parkovacích míst do systému ZPS.
Vyhrazené parkování pro carsharing / bikesharing.
Veřejné dobíjecí stanice u veřejných parkovišť.
Realizace e-carsharing služby v rámci obytného domu.
Chytré sdílení parkovacích míst v rámci obytného domu (on-line rezervace).
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Parkovací systémy a sdílená mobilita 



DATOVÉ SLUŽBY A ANALÝZY
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Operátor ICT disponuje vlastním týmem datových specialistů, kteří jsou schopni reálně posoudit příležitosti 
datových sad a jejich efektivní využití. 
Odborné konzultace při zavádění datové platformy.
Tvorba pravidel a detekce nastavení.
Vizualizace a reportingy.
Veškerá práce s open daty v rámci veřejné správy a další služby.
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Datové služby a analýzy 

Graf zobrazuje celkovou tržbu za parkování zakoupené přes parkomaty 
nebo aplikaci (VPH) za jednotlivé městské části za rok 2017 a 2018.

Srovnani podlažnosti budov VS měrřné koncentrace
NO2 na lampach v Karlíně.



Poskytované služby  

Technické konzultace
poradenství při zadávacích řízeních

výběr a testování technologií

Definování přístupů
přidělování přístupů oprávněným osobám

řízení přístupu na úrovni datové entity

Otevřená data
licencování, metadata

anonymizace, periodicita

Záloha, správa dat
archivace a zálohování dat

agregační transformace

Alerting
tvorba pravidel a detekce událostí
nastavení komunikačního kanálu

Vizualizace a reporting
interaktivní BI nástroje

mapové aplikace Output Gateway
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VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ/AUGMENTOVANÉ REALITY



Využití technologií VR/AR pro vizualizaci budoucí podoby lokality, budovy, produktů či služeb
(včetně například výhledu, panoramat, designu, apod.)
Vizualizace dopadu zavedení jednotlivých chytrých technologií (např. spotřeby energie, úniky tepla a další). 
Využití vlastního vývoje a technologií pro vizualizaci a simulaci dat týkající se např. znečištění vzduchu, hluku, 
dopravy či stínění.
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Využití virtuální/augmentované reality 



VÝVOJOVÉ KAPACITY PRO APLIKACE



Příprava projektového záměru ve spolupráci s klientem.
Specializace na městské aplikace; dopravně odbavovací systémy.
Návrh kompletní architektury aplikací.
Vývoj a kompletní realizace aplikací.
Nabízíme celkovou realizaci a zajištění provozu.
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Vývojové kapacity pro aplikace 



PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A KONZULTACE



Konzultační služby k projektům Smart Cities.
Sdílení informací a know-how z pilotních projektů.
Vedení workshopů pro přípravu projektů k realizaci.
Zpracování studie proveditelnosti.
Příprava projektové dokumentace. 
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Příprava projektů a konzultace 



V případě vašeho zájmu
nás kontaktujte: 

E-mail: mediahub@operatorict.cz


