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Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

• Spolupracuje kolem 40 absolventů školy 

• IT oddělení, PR oddělení, HR oddělení, Projektové 

oddělení

• Konzultanti studentských a maturitních 

projektů

• Vyučující odborných předmětů

• Vytváření studentských projektových týmů

• Celkem 646 studentů



Co učíme?

• Obory
Informační technologie, Gymnázium a Kybernetická bezpečnosti

• Hlavní zaměření školy
Multimédia 
Kybernetická bezpečnost
Internet věcí (IoT)
Virtuální a rozšířená realita 
Kybernetika a robotika
Aplikované programování (vývoj aplikací, vývoj her)
Aplikovaná fyzika (STEM)







Internet věcí (IoT) na SSPŠ







Měření CO2



IoT Laboratoř na SSPŠ



Ukázkový chytrý dům









Porodní bolesti

•Otázky stavařů –

• „Jak nebudou vypínače na zdech?“

• „Na co husí krk k baterii?“

• „Pětižílový kabel ke světlu?“

• „Rozsvěcet samo? Kam ten svět spěje.“

•…



PLC (počítač v rozvaděči)



Senzory



Velín chytré obce / SmartCity







- Spolupráce s firmami

- Studijní materiály a certifikace

- Slevy na vybavení



Centrum města budoucnosti na ČIIRKu



Proměna měst

• Řízení i vybavení měst se zásadně mění

• Výuka zaměřená na:

- Využívání senzorických dat

- Vhodná volba infrastrukturálních 

prvků

- Řízení města



O ForestBit

• Tým absolventů a studentů

• Sídlíme ve škole

• Integrátor moderních technologií a postupů
údržby do obcí



Naše obec

• Cca 75% starostů vede obce do 1000 obyvatel

• Chybí čas i peníze 



www.forestbi
t.cz







Úsporné a inteligentní veřejné osvětlení

• Přiměřený výkon 

• Stmívatelné 

• Správná barva světla (modrá spektrální 

složka)

• Směřování světelného toku





Koncept implementace SmartCity prvků pro 
Mníšek pod Brdy

• Analýza

•Návrh technologií

• Přibližná kalkulace

•Harmonogram integrace jednotlivých 

prvků



Cíle konceptu

„Primárním cílem je vybudování univerzálního 
interoperabilního systému pro efektivní správu města, 
který bude zajišťovat komunikaci mezi aktivními prvky 
městské infrastruktury a radnicí. Tato komunikace může 
probíhat v mnoha oblastech a úrovních.“



Dělení technologií

• Dálkový monitoring spotřeby energií v budovách

• Úsporné a inteligentní veřejné osvětlení

• Optimalizace nákladů na vytápění obecních budov 

• Osvětlení vnitřních prostor

• Měření kvality ovzduší

• Snímání hustoty provozu na vybraných komunikacích

• Osvětlení přechodů

• Dobíjecí stanice pro elektromobily

• Odpadové hospodářství



Dálkový monitoring spotřeby energií v budovách

• Včasné odhalení závady 

- Protékající záchod

- Prasklé potrubí

- Zbytečné svícení

- …

• Předcházení zbytečnému plýtvání

• Přehled výdajů





Účelem internetu věcí

přeci není očipovat

každou lampu, komín

nebo člověka. Základem

chytrého čehokoliv je 

chytrý a dobře
informovaný člověk. 

Tyto technologie nám

pak mají sloužit
především jako nástroj k 

všeobecně lepšímu

porozumění. Nejsou

totiž samospasné, změna 

je stále na nás.





www.prazskejsalat.cz

OC Nový Smíchov


