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Možnosti záleží jen na pot řebách a ambicích 

BEZPEČNOST
-Hlídání dětí

-Sledování vodotečí řek 
a vodních ploch

-Zabezpečení objektů

ZEMĚDĚLSTVÍ
-Hlídání zvířat

-Sledování stavu 
zemědělských ploch

-Automatické závlahové 
systémy

PRŮMYSL
-Monitoring a regulace 

výrobních procesů

ŽIV. PROSTŘEDÍ
-Sledování kvality 

ovzduší
-Kontrola nad svozem 

odpadu

DOPRAVA
- Monitoring stavu dopravních 

prostředků, analýza 
vytíženosti, optimalizace jízd
- Interaktivní jízdní řády na 

zastávkách

ENERGIE
-Možnost pohodlného 

měření spotřeby na 
dálku
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„Chytrý“ m ůže být i nap říklad kanál

Nenápadné 
sledovací 
zařízení

Neustálý 
monitoring

Poplach v případě 
nečekaného 

pohybu

Minimální náklady
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„Ochyt ření“ energetické sít ě zvýší efektivitu a 
spolehlivost infrastruktury

Lepší kontrola infrastruktury
Dálkové řešení poruchových stavů
Eliminace servisních zásahů

Dálkové měření  
Energetický management 
budov
Optimalizace spotřeby
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Cenově dostupná čidla s jednoduchou instalací (plug&play, baterie)
Snadné propojení s uživatelským rozhraním v cloudu
Upozornění formou SMS, emailu

Vhodné pro
Sledování pacientů (Alzheimer)
Domácí vězení
Docházka do školy – děti
Sledování zvířat
Sledování zásilek
Analýza hustoty provozu
Řízení dopravních situací
Sledování kvality potravin při přepravě

Sledování pohybu osob, stroj ů, zboží – prost ě věcí

Podpora lokalizace 
ze sítě trilaterací

(nevyžaduje GPS)
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M-Bus

Celulární sí ť (1G, 2G, 3G,4G)

LoRa – vysoké dosahy, nízká spot řeba, nízká 
rychlost – ideální pro internet v ěcí
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Řešení umožní sb ěr dat, jejich zpracování pro 
jednoduchou /automatickou obsluhu vedení obce

IOT Cloud
Umístěný v ČR

Telekomunika ční 
služba (sb ěr dat)

Koncová 
čidla

Dálkový monitoring

Obecní server, web

Komplexní řešení, které přinese vyšší 
bezpečnost, lepší dopravu, úspory a je 
možné ho škálovat dle potřeb obce

Možno využít současné 
partnery města

Dedikovaná 
bezpečná síť
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Krajská m ěsta již mají pokrytí vhodnou technologií



9

Další etapa pokrývání celé ČR
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Akce

České Radiokomunikace Vám poskytnou zdarma poradenství 
ohledně Smart City technologií pro Vaši obec (kontaktujte nás během 
konference pro více detailů)

Nebo nám napište na:

iot@radiokomunikace.cz 


