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Požadavky měst a jejich obyvatel 

Města a městské části čelí v posledních letech velkému tlaku v oblasti zvyšujících 
se nároků na kvalitu života ve městech…  

Nejčastějšími požadavky bývá: 

> Internet ve veřejném prostranství 

> Vyšší bezpečnost 

> Informace o dopravě a parkování 

> Monitoring stavu životního prostředí 

> Infrastruktura pro elektromobily 
 

Jak ale odpovědět na množství požadavků, nerozšiřovat výrazně městský 
mobiliáře, zajistit jednoduchou strukturu řízení a zachovat ráz města  
tak jak jej známe?  

  

Proto Pražská energetika přichází s jedním řešením pro 

všechny potřeby. 

> Vyvinuli jsme multifunkční lampu veřejného osvětlení, která nabízí lidem  

ve veřejném prostoru nabíjení pro elektro auto, Wi-Fi hotspot, monitoring dopravy 

a životního prostředí a také bezpečnostní tlačítko, které přivolá pomoc v případě 

potřeby. 

> Všechny funkcionality získá město pouhou výměnou běžné lampy veřejného 
osvětlení.  

 

 

Smart City PRE 2 



Návrh spolupráce v oblasti elektromobility a smart city 

Pro města sestavujeme vždy řešení na míru lokalitě a strategie rozvoje 
městské části. Zároveň respektujeme ráz veřejného prostoru díky 
používání Smart technologie v rámci veřejného osvětlení. 

 

 

Smart City PRE 3 

Nabídka ze série SM!GHT čítá celkem 5 

produktových řad, přičemž nejvíce žádanými 

řešeními je následující 

Naše řešení pro chytrá města 

Úsporné LED 

osvětlení 

Senzory 

stavu 

životního 

prostředí 

Info display a 

Wi-Fi 

Hotspot 

Stavová 

dioda 

Info display SOS tlačítko 

Nabíjení 

elektro 

auta 

Chytrá lampa SM!GHT BASE 
Funkcionality:  

> Standardní nabíjecí stanice (22 kW),  

• Konektor Mennekes typ 2  
(v souladu se všemi dostupnými typy elektromobilů) 

• Nabíjecí stanice je zařazena do systému veřejných dobíjecích  
stanic PREpoint, provoz je hrazen PRE. 

> Wi-Fi hotspot,  

• Veřejný přístup k internetu pro každého 

> SOS tlačítko  

• Propojeno s integrovaným záchranným systémem,  
nebo na městskou policii  

> Info display 

• Ukazující aktuální informace monitorované lampou  
nebo prezentující informace na požadavek obce  

> Senzory hluku, teploty, prachu a vlhkosti. 
 


