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Program
08:30

Registrace

09:30

Zahájení, úvodní proslovy

14:10 Inteligentní systémy řízení budov

SIEMENS + ATOS – inteligentní regulace, snižování spotřeby

Úvodní prezentace
10:00	
Chytrá města blízké budoucnosti

SIEMENS + zahraniční host: Elaine Trimble, Director, Urban
Development, Siemens, England – vize chytrých měst,
příklady ze zahraničí

PROSTUPNOST - mobilita
10:30	
Virtuální model chytrého města

14:30 Smart grids a energetický monitoring ve městě
ČEZ, a.s. – inteligentní rozvodná síť, energetický monitoring

VSTŘÍCNOST K OBČANŮM
14:50 S mart City Index aneb jak analyzovat chytrost
měst
Ernst & Young – indikátory analýzy a rozvoje města

15:10 Elektronizace veřejné správy a vazba na města
ICT Unie 202020.CZ – eGovernment, e-úředník, inteligentní
úřad

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan dopravní
fakulty ČVUT – simulace reálných procesů

10:50	
Systémy chytrého parkování

15:30 Zavádění prvků chytrého úřadu do praxe
Městský úřad Plzeň + IBM – městský eshop, mobilní
aplikace pro občany

SIEMENS + ATOS + Městská část Praha 3, Mgr. Alexander
Bellu – detekční a senzorové systémy, e-mobilita

11:30 Projekt Elektromobilita v rámci Skupiny ČEZ

ČEZ, a. s., Ing. Tomáš Chmelík, PhD. – dobíjení elektromobilů,
wallbox

11:50 P arkovací místa pomocí IoT:
Případová studie z Liberce

T-Mobile + SimpleCell – elektronická platba, monitoring
parkovacích míst

12:10 Městský mobiliář 21. století

JC Decaux – inteligentní městský mobiliář

12:30

15:50 D
 igitální dokumenty a aplikace: interaktivita
mezi úřadem a občanem
Gordic – interaktivní, inteligentní a inovativní úřad

ČISTOTA
16:10 Chytré odpadové hospodářství

Pražské služby, a.s. – optimalizace svozových tras,
ekologická řešení

16:30 Kolín: Na odpady chytře a jednoduše

O2 IT Services s.r.o., Ing. Petr Žákovec, MBT + AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o. – inteligentní koše
a popelnice, monitoring hladiny odpadů

Občerstvení

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA A ODOLNOST

17:00

13:30 Inteligentní venkovní osvětlení

18:00 Občerstvení + Neformální setkávání (afterparty)

SIEMENS + ATOS – chytré osvětlení, inteligentní akumulace
energie

19:00

Závěrečné slovo k hlavnímu programu

Závěr

13:50 Chytré řízení energetických systémů budov

UCEEB ČVUT, Ing. Jan Včelák, PhD. – systém řízení energie
v inteligentních budovách

Workshopy

Na workshopech Vás čekají: Praktické ukázky, případové studie, příklady dobré praxe, návody pro řešení a postup implementace Smart koncepce ve Vašem
městě! Workshopy jsou rozděleny do tematických bloků. Setkáte se na nich
s přednášejícími, zástupci partnerských firem a se zástupci samospráv, kde již
koncept chytrých měst připravují, implementují, testují nebo úspěšně provozují. Prostor bude samozřejmě i na dotazy, diskusi a sdílení zkušeností.

Networking

Na Smart City Expo máte v průběhu celého dne jedinečnou příležitost setkat se osobně na krátké informativní schůzce s partnerem dle Vašeho výběru. Schůzku Vám rychle a efektivně zorganizujeme prostřednictvím naší
Meet Smart aplikace, pomocí které si velmi jednoduše sjednáte setkání ve
Vámi zvolený čas s Vámi vybraným partnerem.

Aktualizovaný program konference naleznete na

