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“Sensoneo je globální poskytovatel komplexních 
řešení pro management odpadů, které umožňují 
městům a společnostem optimalizovat náklady, 
zvyšovat ohleduplnost k životnímu prostředí a 
zlepšovat kvalitu života.

Martin Basila
Zakladatel společnosti  Sensoneo

“
sensoneo.cz | 
jaknachytreodpady.cz

http://www.sensoneo.cz


POZNEJTE
SENSONEO
Naše komplexní smart odpadové řešení  budujeme už od roku 2014

Sensoneo vzniklo na Slovensku. Naše řešení  však nájdete v různých zemích  světa: 
230 projektů v  56+ zemích

Vyvíjíme vlastní software a hardware.

Naše zařízení podporují nejdůležitější sítě: GPRS, NB-IOT, CAT-M, S igfox a LoraWAN
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SENSONEO
ŘEŠENÍ
Evidence a mapování odpadových nádob

Sledování naplněnosti odpadových nádob a kontejnerů

Čipování  nádob na odpad, kontejnerů, pytlů na odpad

Spolehlivá a automatická svozová evidence (i pro adresný množstevní sběr)

Výpočet svozových tras a plánování svozu 

Reporty a statistika pro výkaznictví a pro lepší nastavení  procesů

Gabriela KULHAVÁ  | Sensoneo.cz



Sensoneo Platforma

Plánovaní
svozu

Řízení
vozového parku

Řízení odpadové 
infrastruktury

Monitorování
naplnění

Sběr dat

WatchDog
„Hlídací pes“Smart Senzory

RFID štítky, špunty
nálepky Smart Tlačítko
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Sensoneo Platforma
Celková statistika z pohledu
efektivnosti svozu odpadu

ZLEPŠENÍ

DATAPlánování
svozu

Řízení
vozového parku

Řízení odpadové 
infrastruktury

Monitorování
naplnění



CHYTRÝ ODPAD
V PRAXI AGENDA

1. Monitorování odpadu pomocí senzorů
2. Využití senzorů i mimo odpad
3. Monitorování kanálů, separačních šachet a studní
4. Automatická evidence svozu
5. Přehled existujících projektů
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ASEKOL
sběr elektroodpadu

700 nádob

MOTIVACE
Nádoby sa nezaplňují  pravidelně

Svoz zabezpečují smluvními  
partnery

PRAHA
700 nádob

podzemní nádoby

MOTIVACE
J ak nastavit frekvenci

svozu když se  x násobně
zvětší  kapacita

EKOCHARITA
sběr textilu

1 000+ nádob

MOTIVACE
Nádoby sa neplní  pravidelně.

Řidiči náhodně jezdí do té doby 
dokud není plné auto. 

V íce najdete na https://www.jaknachytreodpady.cz/uspesne-projekty-chytry-odpad



BRATISLAVA
koše v centru města

10 nádob

MOTIVACE
Exponované místo v centru. 

Nárazové zaplnění
(pátek večer, vánoční trhy). 

“Odpadky na očích”

SENEC
154 nádob

polopodzemní nádoby

MOTIVACE
J ak nastavit frekvenci

svozu když se x násobně
zvětšila  kapacita.

SVIDNÍK
1 100 litrové nádoby

30 senzorů

MOTIVACE
Úprava frekvence svozu nebo 

umístění kontejneru. 
30  senzorů  bude postupně 
osazených do všech  nádob.  

V íce najdete na https://www.jaknachytreodpady.cz/uspesne-projekty-chytry-odpad
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“Křištálová koule“ umí předpovídat, jak se nádoby plní
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2. Využití senzorů i mimo odpad



3. Monitorování kanálů, separačních šachet a studní



Monitorování kanálů,
separačních šachet a studní

Senzory Octopus (chobotnice) sledují hladinu 
vody nebo jiné tekutiny. Dokáží tak včas 
varovat před záplavou v kanálech, separačních 
šachtách nebo studních. Nebo naopak dokáží 
sledovat úbytek tekutiny v nádrži. 

Senzor dokáže měřit  až do hloubky 25 metrů 
a může mít 3 sledované hranice. Na každé 
hranici je umístěn plovák.

Octopus potichu čeká a sleduje zda se hladina 
vody v šachtě zvedá. Jakmile plovák 
zaznamená, že plave, pošle upozornění. Díky 
včasnému upozornění od senzorů máte 
dostatek času zorganizovat výjezd a 
předcházet škodám. 

Gabriela KULHAVÁ  | Sensoneo.cz



Jasná identifikace zdrojů
a producentů odpadu

Sensoneo vám pomůže  označit vaše kontejnery, 
odpadové nádoby i  pytle na odpad za pomoci  RFID 
technologie. 

Kontejnery a odpadové nádoby
- pevný a odolný PVC štítek
- voděodolná nálepka
- špunt
Pytle na odpad
- pytle se zabudovaným RFID čipem
- nálepka s RFID čipem

Pytle, nálepky, i štítky můžou být potisknuté podle 
potřeby logem, adresou, evidenčním číslem. 

4 . Automatická evidence svozu



ZAŘÍZENÍ

WATCHDOG

Řídící jednotka
na střeše vozidla

4x RFID antény
na nástavbě



AUTOMATICKÉ 
POTVRZENÍ 

VÝSYPU/SBĚRU

UPOZORNĚNÍ
NA PODVODY
A NEPLATIČE

AUTOMATICKÁ
AKTUALIZACE

INFRASTRUKTURY

EFEKTIVNÍ
SVOZ

ODPADU 

TRANSPARENTNÍ
ODPADOVÉ

TOKY 

J EDNODUCHÉ
NASAZENÍ

MNOŽSTEVNÍHO
SBĚRU



Antény s dlouhým dosahem rozpoznají nádoby a 
pytle na odpad připravené na chodníku při svozu 
odpadu.

Max. dosah je 5 metrů.





Antény s krátkým dosahem rozpoznají nádoby a 
pytle pro  výsyp.

Neoprávněný sběr? Když nezaznamenáme vaši nádobu při výsypu
upozorníme Operátora. Uvidí přesný čas a polohu výsypu. 





85 000
pasportizovaných nádob

1 753
nádob se senzory
(sklo & polopodzemní)

92
vozidel sledovaných 
zařízením WatchDog



Reference: 
Praha, CZ
Partner
Město Praha, Operátor ICT Praha, Pražské služby

Cíl projektu
Cílem bylo zvýšení  efektívnosti svozu odpadu navrhnutím nových 
optimalizovaných svozových trás . Collection Efficiency Analysis zahrnovala  5 400 
kontejnerů (se  spodním výsypem), obsluhované  19 svozovými auty. Přibližně 65% 

kontejnerů tvořily kontejnery na sklo. 300 kontejnerů jsme  monitorovali Smart 

senzory. 

Očekávaní

• analysis of AS-IS  situation
• návrh nových svozových tras a harmonogramu sběru odpadu

Implementace 
Analýza ukázala následující:
• kontejnery: průměrná  úroveň naplnění byla jen 46 %
• svozová auta + obsluha:  bylo využíváno jen 43 % časové kapacity svozových aut a 

její obsluhy
• kvalita dat - 25 % dat nebylo kompletních

Nové trasy a nový harmonogram sběru odpadu přineslo 46 % úspor nákladů.Efektívnejší vytížení aut

46 % úspora nákladů

Sběr plných nádob na odpad

5. Přehled existujících projektů



Reference: 
ASEKOL, CZ
Partner
Asekol CZ je nezisková  společnost , která organizuje a financuje celostátní  systém 
sběru elektroodpadu a použitých baterií a akumulátorů  v České  republice. 
Spravuje síť  25 000+ sběrných míst  (obchody, školy atď.) a 3 500+ „červených“ 
kontejnerů  rozmístěných po celé zemi. Asekol nevlastní vozidla. Celý sběr je 
svěřený  místním sběrným společnostem - více jak 40 partnerů.

Cíl  projektu
Nasmlouvat vhodnou frekvenci sběru odpadu s partnery. Monitorování odpadu v 
kontejnerech odhaluje  cykly plnění  a nastavuje správnou frekvenci sběru. Časový 
plán je neměnný. 

Očekávání

• snížení  nákladů na svoz odpadu
• eliminace přeplněných kontejnerů
• potvrzení  vývozu 

Implementace
V roce 2016 jsme spustili pilotní projekt monitorování  50 kontejnerů. Dnes jich 
monitorujeme víc jak  700 po celé zemi. V roce 2020 jsme pro společnost Asekol 
navrhli komplexní systém řízení celé logistiky odpadu. Asekol očekává snížení 
pracovní zátěže logistického oddělení o 60 %.

Dlouhodobá spolupráce

Celý sýstem od Sensoneo

60% snížení pracovní zátěže



Navštivte
sensoneo.cz nebo 
jaknachytreodpady.cz

1. Přehled řešení pro města a obce
2. Popis úspěšných projektů v SK a CZ
3. Reportáže a články o Sensoneo v 

médiích
např. o Svidníku či Bratislavě



DĚKUJI
Gabriela KULHAVÁ

gabriela.kulhava@sensoneo.com
www.sensoneo.cz

http://www.jaknachytreodpady.cz
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