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Jak efektivně využívat data 
z městkého provozu

Rado Kedzia
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Efektivní
Městská/Regionální správa

• Bezpečnost

• Záchranné složky

• Správa energetických zdrojů

• Urbanistické plánování

Vysoce kvalitní
Veřejná služba

• Veřejná doprava

• Vzdělávání

• Zdravotnictví

• Služby státní správy

Udržitelný
Vývoj ekonomiky

• Průmyslové zóny

• Turismus

• Logistika

• Výroba

Chytré město, změny na všech úrovních 
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Smart City Intelligence
 

Connected 
City  
(Wireless, 
Fixed)

Sensor 
City
(M2M / IoT)

• Centrální operační středisko
• Aplikaca
• Kontaktní centrum 
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Smart  
Utilities
(Elekřina, Voda, 
plyn)

Safe City
(Pohotovost, 
DNeštěstí, 
Bezpečnost, 
Životní 
prostředí)

Smart Traffic & 
 
Transportation
(Autobusy, Vlaky, 
Doprava)

Smart 
Buildings
(Využívání 
komerčních 
prostor)

Urbanistická výstavba, Bezpečnost & Udržitelnost

Smart Homes
(Bezpečnost, 
Životní prostředí, 
Pohodlí)

Smart 
Healthcare
(Vzdálený 
přístup,  
Nemocnice)

MICE, 
Hospitality & 

Entertainment 
(Stadióny, Turismus, 

Výstavy)   

Smart 
Education
(Vzdálený 
přístup,  
školy)

Sociální komunity, Obce, Občané

Internet věcíInternet věcí

Tok informacíTok informací

Využití 
stávajícího 

výpočetního 
výkonu

Využití 
stávajícího 

výpočetního 
výkonu

Integrace 
zdrojů pro 

rozhodování

Integrace 
zdrojů pro 

rozhodování

Co je chytré město?
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e-Policie HD checkpoint

Systém řízení 
dopravy

Monitorování 
dopravy

Telematické 
řízení

Obrazová 
detekce

Radar GPS

Sběr dopravních dat

Přenosová síť

Video databázeDatabáze 
dopravních služeb

Databáze lokačních 
služeb

Datové centrum

Bezpečnostní 
opatření

Vybavená kontrolních center Video konference

Dopravní aplikace a služby

Integrovaná dopravní platforma

LAN/WAN

Dopravní 
informace

PřínosyPřínosy

• Zmírnění rizik dopravních 
kolaps: Využití systému e-
policie, detekce rychlosti, 
systémy dopravní signalizace 
pro plynulejší dopravu a 
snížení počtu nehod, stejně 
jako snížení emisní zátěže 
města.

• Usnadňovaní cestování 
občanů: shromažďuje 
informace o dopravě 
v dopravní špičce a navrhne 
optimalizaci trasa tím i čas 
dojezdu.

• Zlepšení ochrany životního 
prostředí: Optimalizuje 
opatření pro veřejnou dopravu 
s cílem povzbudit občany, aby 
si vybrali veřejnou dopravu a 
snížili emise

Řešení chytré dopravy: zlepšení dopravní situace na základě 
využívání aktuálních dat 
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