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Program 1. Stav a dosavadní vývoj v 2020

2. Inteligentní řešení dopravy ve městě Český 

Krumlov -> záměr TAČR Doprava 2020+

3. Platforma @OIS

4. Nový web destinace,

kampaň Český Krumlov 2#20

5. Dopady krize na „smart“

6. Různé a diskuze



Realizované Aktuální Plánované

• DOP01 - Pilotní projekt 

analýzy kamerových záběrů

• DOP04 - Smart zastávky 

• DOP06 - BUS-STOP (2019)

• NIZ01 - Pilot CO2

• DOP02 - Zabezpečení vjezdu 

do pěší zóny

• DOP03 - Inteligentní řešení 

dopravy ve městě Český 

Krumlov (TAČR)

• DOP05 - Obnova technologií 

"PARKING"

• DAT01 - Platforma @OIS

• DAT02 - Optické sítě

• EFE02 - Portál Krumlováka 

(IROP)

• EFE03 - Efektivní městský 

úřad (OPZ)

• RIZ01 - Optimalizace 

využívání ICT organizací 

města

• NIZ02 – Výměna svítidel VO

• DOP07 - Placené stání

• DAT03 - Koncepce 

kamerových systémů

• EFE01 - Karta Krumlováka

• CES01 Karta hosta

Vývoj 

v 2020



Vývoj 

v 2020

EFE03 - Efektivní městský úřad (OPZ)

• Úspěch žádosti OPZ V92

• Start květen 2020, délka 2 roky

• Procesní řízení a management rozvojových 

projektů

• Enterprise Architektura (AS-IS Doprava, AS-IS MKDS)

Projektový záměr „Efektivní komunikace města Český 

Krumlov“ (OPZ V109)

file:///C:/Users/jan.lippl.MUCK/OneDrive - město Český Krumlov/_OIT/DIGI_CK/komise/2.jednani_20200605/Digitální strategie města Český Krumlov.png
file:///C:/Users/jan.lippl.MUCK/OneDrive - město Český Krumlov/_OIT/DIGI_CK/komise/2.jednani_20200605/01-Doprava (DOP) AS-IS.png
file:///C:/Users/jan.lippl.MUCK/OneDrive - město Český Krumlov/_OIT/DIGI_CK/komise/2.jednani_20200605/MKDS AS-IS.png


Vývoj 

v 2020

RIZ01 - Optimalizace využívání ICT organizací města

• Průzkum trhu HLAS A DATA:

• VZ mobilní služby

• Řešení fixního volání

• Internetová konektivita

• Spolupráce městských organizací:

• Správa IT vybraných městských organizací

• Standardizace zadávacích podmínek a stanoviska OIT 

u IT řešení



Vývoj 

v 2020

DAT02 - Optické sítě

1. Modernizace a rozvoj optické sítě ČKRF

• Proměna v metropolitní síť (MAN) - využití i pro další 

účely (město, ČKRF, další městské organizace)

• Pokládka chrániček městem, koordinace

• Zajištění správy a dalšího rozvoje

2. Podpora budování a rozvoje optických na území 

města



Vývoj 

v 2020

EFE02 - Portál Krumlováka (IROP)

• Městský portál občana:
• Jednotné místo pro el. komunikaci

• životní situace a el. podání

• Stav závazků a online platby

• Objednání na úřad

• Kontakty, FAQs

• Notifikace, odběr aktualit

• Využití pro další „samosprávné“ účely – správa nosičů identity, 

povolenky, ...

• Sladění s webem města

• Navíc v IROP i rozvoj eSSL a IDM, serverová a síťová 

infrastruktura úřadu ...



Vývoj 

v 2020

DOP01 - Pilotní projekt analýzy kamerových záběrů

DOP03 - Inteligentní řešení dopravy 

• Pilot ukončen 02/2020

• Pokračování ve sběru dat

• Žádost program Podpora chytrých měst a obcí (Jčk) – licence, 

server, studie proveditelnosti











Vývoj 

v 2020

DOP03 - Inteligentní řešení dopravy 
• Podání žádosti do TAČR Doprava 2020+ (RM 8.6.2020)

1. Realizace soustavy pro komplexní měření dopravní situace ve městě 

Český Krumlov

2. Návrh Inteligentního řízení dopravy ve vybraných lokalitách v reálném 

čase

3. Digitalizace agendy regulace dopravy v centru a rezidentního parkování

4. Využití umělé inteligence pro odhalování a postih neoprávněných 

nakládek a vykládek turistických autobusů mimo BusStop

5. Robotizace samosprávních procesů, navazujících na nově vzniklé služby

6. Vytvoření Enterprise Architektury a datového modelu implementovaných 

technologií a aplikací



Vývoj 

v 2020

DOP02 - Zabezpečení vjezdu do pěší zóny

• Hotová Technická studie zábranového systému v pěší zóně

• Nezbytná koordinace s dalšími záměry 

(TAČR, optika, portál ...)



Platforma 

@OIS

Platforma @OIS města Český Krumlov
• Jednotná platforma navazující na dlouhá léta budovanou 

databázi OIS

• Pro potřeby města, ČKRF, DMO i dalších městských či 

partnerských organizací

• Možnost tvorbu účelových webů a portálů s využitím 

moderních technologií a společnými datovými zdroji pro 

zajištění neduplikování dat

• Otevřené a nezávislé řešení









Platforma 

@OIS

2020

• Nový „městský“ web („Občan“)

• Kláštery

• Kultura

• Festival vína

• …

• Nový web destinace („Turista“), 

Kampaň Český Krumlov 2#20

https://klasteryck.ois.cz/cz/klastery-cesky-krumlov/
http://ck2020.ois.cz/php/tempo/ck2020/design.php


Program 1. Stav a dosavadní vývoj v 2020

2. Chytrá řešení pro dopravu a cestovní ruch

➢ žádost do TAČR Doprava 2020+

3. Platforma @OIS

4. Nový web destinace,

kampaň Český Krumlov 2020

5. Dopady krize na „smart“

6. Různé a diskuze



Děkujeme

za pozornost

Město Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

digi@ckrumlov.cz

digi.ckrumlov.cz


