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Kolín 
 

 
 
 
 
 
založeno v roce 1261 
cca 31 000 obyvatel 
průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů 
 důležitá železniční křižovatka 
průmysl chemický (Paramo, Draslovka, Lučební závody), 
automobilový (TPCA - Toyota-Peugeot-Citroën), a polygrafický 
Od 2005 na okraji města moderní průmyslová zóna, ve které je 
zaměstnáno přes 5000 lidí 
 
 



Vize města 

 

 V zavádění opatření pro chytrá města preferujeme funkční a 
účelná řešení. 

 Vybíráme ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přínosnými 
pro naše obyvatele, pro úřad  

 Pokud jsme po identifikaci problémů schopni operativně 
reagovat a realizovat opatření, která zjednodušují život, je to 
nejlepší cesta, kterou se můžeme vydat – nebýt SMART  proto, 
že je IN být SMART, ale proto, že samotná řešení mají vysokou 
přidanou hodnotu. 

 

 



Aktuální strategické cíle 

 

 E-úřad – cílem je maximální možná propojenost úřadu s lidmi, chceme zavést Portál občana a 
úplné elektronické podání − rozhraní pro elektronický styk občana s městem, portál pro řešení 
životních situací a komunikaci s úřadem občanů  prostřednictvím „inteligentních“ on-line 
formulářů.   

 Výrazně rozšíříme informační systém umožňující efektivní řešení odbavování klientů na 
vybraných odborech MěÚ Kolín – objednání schůzky přes internet, aplikací na určitý čas. 
Možnost zaplatit poplatky přes platební bránu bez nutnosti návštěvy úřadu.  

 Doprava - Parkování – rozšíření možnosti navádění na volná parkoviště po celém městě je již 
v realizaci. Chytré autobusové zastávky s wi-fi, elektronickými jízdními řády ukazujícími přesnou 
polohu konkrétného autobusu a reálnou dobu odjezdu, na tom již pracujeme.  

 V aplikaci Kolín v mobilu chceme integrovat vše, co je pro obyvatele možné, a všechny systémy 
Smart city sjednotit.  

 V rámci energetického managementu chceme zavádět komplexní elektronický monitoring 
odběrů a optimalizaci spotřeb v městských budovách, školách, školkách. Dalším cílem je 
podpora elektromobility – nabíjení aut, elektrokol atp. 

 

 



Co máme – Kolín v mobilu 

 

 

 

 

 Aplikace nejen pro turisty, zejména pro naše občany 

 Info o městě 

 Vyhledávání kontaktů + přímý kontakt úředník/vedení města 

 závady ve veřejném prostoru  – podnět přidělen  

 kompetentním pracovníkům k vyřešení 

 parkování 

dynamické jízdní řády 

cílem je do aplikace implementovat všechny dílčí systémy 

http://www.eternal.cz/kolin/  

již přes 6000 stažení. 
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Kolín v mobilu 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Lepší místo 



Lepší místo 

 

 

 



 

 

 



Chytré parkování 

 univerzální aplikace pro parkování ve více městech 

 Vyhledání nejbližšího (aktuálního) parkoviště přes GPS  

 Na končící parkování upozorní notifikace  

 Prodloužení parkovného bez nutnosti dostavit se k vozidlu 

 Seznam parkovišť v daném městě  

 Aplikace pro MP pro kontrolu zaplacení parkovného (Android) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Aplikace pro MP 



 

 

 

Blokové schéma 



 

 

 

• Obsazenost v reálném čase 

 

• Zobrazení provozních a chybových stavů technologických prvků 

 

Vizualizace parkoviště 



 

 

 

Statistiky 
• Obsazenost parkoviště v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Obsazenost jednotlivých míst v čase 

 

 

 

 

 

 



 

 

 První multifunkční 
klíčenka svého druhu  

pro žáky základních škol 
v Evropě 



 

 

 



Děti už nebudou potřebovat 
peněženku s hromadou karet a 
čipů.  

Chytrá klíčenka zastane to vše a 
ještě mnohem víc.  

 

Klíčenka je přístupovou i 
předplacenou kartou.  

Její bezkontaktní čip dokáže plnit 
různé identifikační účely, navíc ale 
plní také funkci platební.  

Univerzální řešení 

Chytrá klíčenka je multifunkční nástroj, který usnadní život dětem i rodičům. 



Chytrá klíčenka usnadňuje 

skrze elektronické zámky 

přístup do školy, 

tělocvičny, či školní 

kolárny. 

Přístup do školy 



Bezkontaktní čip Chytré 

klíčenky zajistí snadný 

výdej obědů. 

Obědy se skrze klíčenku 

předem objednají a 

zaplatí. 

Jídelna 



Chytrá klíčenka zastává 

stejné funkce jako 

čtenářský průkaz do 

knihovny. 

Knihovna 



Běžnou průkazku MHD 

nahrazuje Chytrá 

klíčenka. 

Při příležitostném využití 

MHD se dá klíčenkou 

zaplatit jízdenka stejně 

jako jakoukoliv platební 

kartou Mastercard. 

MHD 



Chytrou klíčenku lze 

dobít jako každou jinou 

předplacenou kartu 

Mastercard. 

Umožňuje funkce 

bezkontaktní karty se 

snadným přehledem 

všech transakcí. 

Předplacená 
karta 



Nalepovací kartička s čipem 

- Základ celé chytré klíčenky 

 

- Samolepící dobíjecí předplacená 

karta 



• Snadná registrace a aktivace karty 
• Přehledný online manuál 

• Informace o projektu Chytrá klíčenka 
• Nejčastější dotazy 
• Informace pro učitele 
• Dokumenty ke stažení 
• Dostupná mobilní verze 

Přehledné webové stránky 

Registrace 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlr6jd-fytE&feature=youtu.be 
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Odpadové hospodářství 
 monitoring zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad 

 Web - umístění kontejnerů 

 - zaplněnost 

 - příští svoz 

 optimalizaci svozů odpadu a počtu kontejnerů 

 ultrazvukový senzor (aktivní režim) 

 samolepka s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim)  



 

 

 



 

 

 

SOS hlásky 
digitální datový koncentrátor zajišťující spojení 

s dispečerem MP, poskytující obraz z místa instalace 

 Reproduktor, mikrofon, čtveřice kamer 

 SOS podsvícené nápisy a ovládací tlačítko pro 

vyvolání hovoru 

prostor, který může na dálku otevřít dispečer MP  

 lékárnička 

 hasicí přístroj   

 defibrilátor - vydává hlasové pokyny pro záchranu 

postiženého pacienta a zároveň monitoruje jeho 

srdeční činnost. 

 otřesové čidlo 

 antigrafitti úprava 

 



Stromy pod kontrolou 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Děkuji za pozornost! 


