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Název projektu / produktu: Way2Eco
Link na projekt: https://www.way2eco.sk
Team leader: Radovan Šalitroš
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu:
Vďaka Way2Eco ti už nikdy neunikne, koľko uhlíkovej stopy vyprodukuješ mobilitou. Stačí si zapnúť aplikáciu, povoliť
sledovanie polohy a Way2Eco ti automaticky identifikuje, aké dopravné prostriedky počas dňa používaš a koľko
uhlíkovej stopy vyprodukuješ. Nechýbajú rebríčky, v ktorých môžeš svoju vyprodukovanú uhlíkovú stopu porovnať s
inými užívateľmi, prípadne so svojimi kolegami v rámci firmy.
Pokrok od semifinále:
Zber dát a vylepšenie modelu k identifikácií respetíve rozpoznania využívaného dopravného prostriedku. Príprava
jazykových mutácií CZ a AJ.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Je to aplikácia ktorá podporuje mobilitu obyvateľov mesta a podporuje využívanie alternatívnych spôsobov dopravy
voči klasickým autám. Umožnuje hravou formou zapojenie obyvateľov mesta do znižovania uhlíkovej stopy a zároveň
edukatívna časť zlepšuje povedomie o klimatickej kríze. Aplikácia je zdarma, kde náklady mesta sú spojené len s
propagáciou aplikácie medzi obyvateľov mesta. Aplikácia zároveň mestu poskytne nástroj k zberu dát týkajúcich sa
mobility obyvateľov.
Prototyp - link na stažení:
https://www.way2eco.sk
Validace nápadu:
Aplikáciu podporuje IT združenie na Slovensku a rovnako aj Ministerstvo dopravy ktorého sa projekt priamo týka.
Aplikáciu postupne využíva viac a viac užívateľom primárne sú to užívatelia ktorí majú záujem o ochranu životného
prostredia.
Finanční plán:
Aplikáciu chceme naďalej vytvárať ako CSR projekt v spolupráci s mestom, kde náklady na úpravu a správu aplikácie
na najbližšie 3 roky zabezpečí zdarma tím, mesto by zastrešilo marketingovú časť aplikácie a náklady na servre.
Tým:
Na projekte ostáva pracovať celý 5 členný tím, kotrý sa bude primárne venovať zapracovaniu zozbieraného feedbacku
od užívateľov a novej sekcii venovanej separácií odpadu.

Název projektu / produktu: Senzory do škol
Link na projekt: https://www.senzorydoskol.cz
Team leader: Michael Lazan
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu:
Pražské střední školy zahrnujeme do projektu stavby vlastního senzoru vzduchu. Studenti si sami v rámci výuky
postaví KIT senzoru a poslechnou naši prezentaci o měření ovzduší. Školí je naši ambasadoři čistého vzduchu.
Stavba senzoru je triviální a trvá pouze několik minut. Senzor se přímo ve škole napojí na WI-FI a umístí se do
venkovního prostředí. Pro školy poskytujeme widget, který mohou vložit přímo na web školy. Vydáme výroční zprávu o
projektu; data se použijí ve vizualizacích a grafech.
Pokrok od semifinále:
Naměřená školní data byla porovnána s daty z jiných senzorů, zajistili jsme jejich validitu. Poznali jsme reálné měření
ve škole, vyladili jsme spolupráci týmu při výpadku senzoru. Naprogramovali jsme hlídání API. Došlo k rozšíření týmu
o ambasadory. Vytvořili jsme informační tabuli se senzorem, studenti si mohou přes QR kód načíst aktuální informace
o vzduchu. Ve škole bylo provedeno vstupní dotazníkové šetření. Projekt byl oficiálně zařazen do projektu Eurocities
jako pilot Citimeasure.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Projekt kombinuje vzdělávání žáků středních škol se sběrem volných dat. Ve škole podporuje kreativitu a
programování, učí analýzu dat, práci s mapou a grafy. Žáci jsou začleňování do mezinárodní komunity. Data ale budou
dostupná pro všechny pražany a hl. městu Praze pomohou k relevantnímu rozhodování na základě exaktních měření
vedoucích v ideálním případě ke konstrukci digitálního dvojčete Prahy. Projekt přináší městu pozitivní publicitu mezi
evropskými městy https://eurocities.eu/cities/prague
Prototyp - link na stažení:
https://github.com/opendata-stuttgart/
Validace nápadu:
Ve všech školách, budou provedena dvě dotazníková šetření. Vstupní šetření, prováděné před nainstalováním
senzoru má za úkol zjistit informovanost žáků o problematice měření kvality vzduchu a ev. problémy, které zažívají.
Druhé, výstupní šetření, prováděné 3 měsíce po instalaci senzoru má za úkol změřit změnu v informovanosti a
chování studentů v návaznosti na stavění a měření kvality senzorem vzduchu samotnými studenty. V pilotní
Smíchovské střední průmyslové škole, bylo před spuštěním projektu provedeno vstupní dotazníkové řešení. Zúčastnilo
se ho 109 respondentů. Z těchto respondentů 70,6% neví, kde najít informace o stavu vzduchu v jejich okolí. 64,2%

neví o možnosti občanského měření kvality vzduchu. Znečištěním vzduchu se cítí dotčeno 37% respondentů a uvádějí
tyto problémy: častá rýma 35%, každoroční senná rýma 32%, deprese 12,8%, častý kašel 13,8%, astma 11,9%,
zvýšená nutnost péče o kůži 9,2%, bronchitida 2,8%, nemožnost popadnout dech 3,7%. 8,3% se chce dokonce
odstěhovat.
Finanční plán:
Pro projekt Senzory do škol počítáme v prvním roce 50 senzorů. Cena elektroniky jednoho senzoru vyjde na 1767,Kč, potom je potřeba zaplatit především mzdy přednášejících ambasadorů na školách a další spojené náklady, jako
cestovné a servis v případě poruch. Po Hlavním městě Praze budeme požadovat podporu 250.000 za rok. V případě
zájmu projekt prodloužit na další roky se bude jednat o podobnou částku. Projekt negeneruje zisk a jsme připraveni
použít i vlastní zdroje ve výši 11 tis. za rok.
Tým:
Na projektu budeme rádi pracovat v osvědčeném duo leaderů - Michael Lažan a Nikola Carić. Do projektu jsme přibrali
dva studenty právě ze Smíchovské střední průmyslové školy - Alexandra Waage a Lukáše Krause, kteří jsou zapáleni
v oboru IoT a mají zájem věc posunout dále, disponují programátorskými znalostmi a budou se podílet na
přednáškách a společném stavění senzorů ve školách.
Link na info o týmu:
https://www.senzorydoskol.cz/o-nas/

Název projektu / produktu: UPMEET
Link na projekt: https://upmeet.cz/
Team leader: Tomáš Kvapil
Výzva: č. 4: LIDÉ & KOMUNITY
Stručný popis projektu:
UPMEET je aplikace, která dokáže pomocí veřejných sportovišť spojovat lidi a komunity nejen pro kolektivní sport, a
tím pomáhat druhým.
Pokrok od semifinále:
Před semifinále jsme začali testovat naší prvotní verzi aplikace. Postupem k finále jsme odstranili zásadní bugy a
nedostatky, přidali nové funkce a otestovali jsme to prvním uskutečněním UPMEET zápasem. Dále jsme zapracovali
na marketingovém plánu, kde jsme hledali kanály uživatelů a jejich potřeby ve sportu.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Náš projekt podporuje zdravý životní styl a pohyb. Zároveň se snaží pomáhat potřebným tím, že za každý UPMEET
zápas podpoří charitu. Mladší generace pořád sedí u počítačů a my je chceme dostat na veřejné sportoviště v Praze.
Dále bude mít Praha možnost díky našim datům přehled o vytíženosti veřejných sportovišť a tím podpořit výstavbu
nových.
Prototyp - link na stažení:
https://upmeet.cz/
Validace nápadu:
Našim potenciálním uživatelům se naše aplikace líbí. Ptali jsme se na feedback jak sportovců, tak studentů. Sportovci
byly velice kladní, doporučovali nám jejich potřeby a dávali nám užitečné rady. Většina budoucích uživatelů uvítala
způsob řešení našeho problému.
Finanční plán:
Zisk pro UPMEET se bude získávat z premium verze. Příjmy na fungování konceptu ( přispívání na charitu) budou
darovány z referenčního programu našich sponzorů, kteří si budou vytvářet silnější PR. tím že podporují charitu a
sport. Na oplátku budou zapsání v našem referenčním programu, kde si budou moci uživ. zakoupit jejich produkty.
Budeme žádat o finanční podporu ve výši 10K CZK ročně pro samotný provoz aplikace + ostatní náklady, záleží na
počtu odehraných zápasů/počtu aktivních uživatelů.
Tým:
Po finále budeme na projektu pilně pracovat ve stejném počtu, ale zároveň se budeme poohlížet po dalších super
lidech, kteří by nám pomohli dotáhnout a dokopnout Prahu k lepšímu.

Název projektu / produktu: Meet&Green komunitní zahrada
Link na projekt: https://www.instagram.com/oaktree.concept/?utm_medium=copy_link
Team leader: Michael Kralert
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu:
Praha je pro nás srdeční záležitost. Bohužel však dostatečně nevyužívá výhod, které oproti ostatním městům má.
Právě proto přicházíme s naším týmem se spin-off projektem, který je založený na spolupráci studentů architektury
ČVUT a studentů sociologie Univerzity Karlovy, kteří dohromady pomohou vytvářet konkrétní projekty v Praze. Po
podrobné analýze prostředí jsme si vytipovali lokalitu Nových Vysočan v Praze 9, kde chceme demonstrovat náš
záměr pilotního projektu Meet&Green komunitní zahrady.
Pokrok od semifinále:
Náš pokrok si dovolujeme rozdělit ve dvou rovinách. Z technické stránky došlo k vypracování detailní projektové
dokumentace komunitní zahrady, která je součástí čerstvě odevzdané bakalářské práce. Máme hotový fyzický model
pilotního projektu zahrady a 3D model nachystaný na VR simulaci. Dále jsme pracovali na validaci našeho záměru a
nad celkovou koncepcí platformy akademické spolupráce. Výsledkem je organizační model OAKTREE CONCEPT a
jeho první projekt NOVÉ VYSOČANY NOVĚ s komunitní zahradou.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Máme jako město na víc. Cílem není protlačit studentský projekt, ale demonstrovat naše kvality a nevyužitý potenciál,
který Praha v zapojení akademické sféry dostatečně nevyužívá. Pojďme s tím něco společně udělat. Máme zájem o
výzkum v praxi. Děláme naprosto vše, co je v našich silách, aby naše práce měla smysl, a to jak pro nás, tak i pro
společnost, která nás obklopuje.
Prototyp - link na stažení:
https://drive.google.com/drive/folders/1C4JCCaigoMFZ8wTdIsUnG0qbT062EPPF?usp=sharing
Validace nápadu:
V případě Meet&Green komunitní zahrady jsme na dobré cestě, abychom se aktivně zapojili do připravované studie
rozvoje tohoto území, kterou bude mít na starost Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Máme podporu
obyvatel Nových Vysočan a příslib finančního zapojení ze strany místních Společenství vlastníků bytových jednotek.
Výsledkem bude úspěšná architektonická soutěž na komunitní zahradu podle pravidel ČKA. V případě platformy
OAKTREE CONCEPT máme maximální podporu Univerzity Karlovy a ČVUT. S dalšími partnery jsme domluveni na
předběžné spolupráci, která povede k uzavření partnerství. Zmíněné partnery uvádíme v pdf. White Paper. Případné
dobré umístění v NakopniPrahu2022 bude mít také určitou formou legitimity. Komunikujeme s VR laboratoří
VIRTUPLEX, která by nám se slevou poskytla prostory pro prezentaci našeho pilotního návrhu Meet&Green komunitní

zahrady. Tato událost bude sloužit i jako odstartování celé platformy OAKTREE CONCEPT, kam jste všichni srdečně
zváni.
Finanční plán:
Pro vybrané projekty se budeme snažit zajistit financování z veřejných zdrojů (granty, dotace, dary) a z privátních
zdrojů (klienti/odběratelé a bankovní úvěry, crowdfunding). Klíčové budou crowdfundingové kampaně pro jednotlivé
veřejné projekty, získání evropských grantů Horizont Evropa 2022 a zakázky pro soukromý sektor. Cíl základního
kapitálu je 100 000 Kč. V současné chvíli máme 10%. Detailní informace naleznete v pdf. dokumentu White Paper a v
pdf. dokumentu Meet&Green komunitní zahrada.
Tým:
Po skončení NakopniPrahu bude na projektu dále pracovat OAKTREE CONCEPT Core Team - Michael Kralert,
Mikuláš Ott a Tomáš Barták. Tým bude doplněný o akademiky z ČVUT a Univerzity Karlovy (včetně advokátů a fin.
poradců dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a.s.). Pomáhat nám budou dále naši mentoři Petr
Beneš a Pavel Kysilka z 6D Academy. Uzavřeme spolupráci s našimi klíčovými partnery.

Název projektu / produktu: gamifit
Link na projekt: http://gamifit.cz
Team leader: Matyáš Adam Michel
Výzva: č. 7: ŠKOLSTVÍ & SPORT
Stručný popis projektu:
Gamifit je gamifikovaná fitness aplikace pro děti. Staví na úspěchu podobných aplikací pro dospělé, které během
koronavirové pandemie motivovaly spoustu uživatelů k pohybu. Jejich základní funkce obohacujeme o herní prvky a
vytváříme tak jedinou komplexní fitness aplikaci pro děti na Českém trhu. Zároveň se inspirujeme metodami, které
někteří tělocvikáři používali už během karantény, a nabízíme učitelům nástroj, který jim umožní dětem zadávat
sportovní výzvy a vést je k pohybu i mimo hodiny TV.
Pokrok od semifinále:
Cílem této fáze pro nás bylo nápad validovat a dostat do podoby, kdy budeme mít všechny podklady k tomu, abychom
kdykoliv mohli spustit vývoj MVP. Vytvořili jsme web pro jasnější komunikaci projektu, konzultovali nápad jak s
pracovníky MŠMT a městských částí Prahy, tak s řediteli konkrétních škol. Spojili jsme se s několika IT studii a vytvořili
si základní představu náročnosti vývoje aplikace na základě vizuálního prototypu, který jsme od semifinále značně
rozšířili.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Ve velkých městech jako Praha je nedostatek pohybu u dětí díky méně příležitostem trávit čas v přírodě ještě
aktuálnější než ve zbytku ČR. Gamifit nabízí unikátní řešení, jak děti rozhýbat i v malém prostoru pražského bytu. Náš
přístup je v souladu s dlouhodobou strategií MŠMT a reflektuje obecnou snahu digitalizovat výuku a vést děti k
pohybu. I z toho důvodu je byznys plán gamifitu dlouhodobě udržitelný a kromě prvotní investice schopný finanční
samostatnosti.
Validace nápadu:
I přes právě probíhající zápisy na ZŠ (a s tím spojenou časovou vytíženost učitelů a ředitelů) se nám od semifinále
podařilo spojit s vedeními několika škol a gamifit zkonzultovat. Zástupci škol se s cíli projektu ztotožňovali a
momentální předběžnou představu aplikace hodnotili pozitivně. Gamifit je podle nich ve výuce využitelný jako učební
pomůcka a dostali jsme i předběžnou nabídku spustit pilotní provoz na dvou školách. Díky němu budeme moci s
danými školami během vývoje dále spolupracovat a otestovat aplikaci na jejich žácích. Další podobné dohody právě
dojednáváme. Projekt jsme konzultovali i s odborníky z MŠMT a odbory školství na jednotlivých městských částech
Prahy. Ujistili jsme se, že gamifit odpovídá strategickým dokumentům v oblasti školství a byla nám nabídnuta
dlouhodobá oficiální podpora včetně schválení aplikace jako učební pomůcky příslušnými orgány.

Finanční plán:
Běžná verze aplikace bude volně dostupná. Byznys model gamifitu spočívá na nákupu licensí pro školy, které
odemknou výše zmíněné funkce propojení třídy s učitelem. Tento koncept máme ověřený se školami. Z komunikace s
nimi vychází i nacenění. Nákup licence může být financován z rozpočtu na učební pomůcky, či skrze žáky. Převážně
cílíme na ZŠ, ale evidujeme zájem i na gymnáziích. Na základě komunikace se ZŠ a počtu pozitivních reakcí z
osloveného vzorku odhadujeme konverzní poměr na 6-8 %.
Tým:
Jako tým máme dostatečně silné marketingové a byznysové zázemí, abychom s podporou outsourcovaného
vývojářského týmu dotáhli projekt do konce. Matyáš běžně pracuje jako marketingový konzultant, má zkušenost s
podobnými soutěžemi i řízením korporátních projektů a gamifitu proto zajišťuje project management a propagaci vč.
vizuální identity. Andrea se momentálně profesně pohybuje v oblasti školství a stará se proto o komunikaci se školami
a o to, aby aplikace odpovídala potřebám dětí.
Link na info o týmu:
http://gamifit.cz/index.html#team1-n

Název projektu / produktu: Řadička
Link na projekt: https://radicka-radicka.trials.codenow.com/
Team leader: Kryštof Petrásek
Výzva: č. 3: MOBILITA BUDOUCNOSTI - VYLEPŠENÍ PRAŽSKÉHO MHD – JDE TO JEŠTĚ VŮBEC?
Stručný popis projektu:
Řadička je nástroj pro pomoc s řízením provozu tramvají v kritických místech městské dopravní infrastruktury. Pracuje
s aktuálními daty z provozu napojenými na páteřní databázi Golemio. Řadička je schopna v reálném čase sledovat
provoz a vyhodnotit u vlaků přijíždějících ze dvou větví do frekventovaného úseku, který z nich má jet první. Po
vyhodnocení tuto zprávu předá řidičům. Řadička pomáhá na vytíženém místě dopravní sítě, kde zajistí plynulejší
provoz a přehlednou situaci pro naše řidiče.
Pokrok od semifinále:
Navázali jsme spolupráci s Jednotkou provoz tramvají DPP a na základě zpětné vazby o složitosti procesu realizace
jsme upustili od myšlenky světelného návěstidla a přistoupili k řešení formou implementace on-train uživatelského
rozhraní. Výhod takového řešení je hned několik: adaptabilita, možný rozsah informací a odstranění překážek
realizace daných povolovacím řízením pro stavbu. Náš algoritmus jsme společně s DPP podrobili testování a
rozpracovali další požadavky na testování před realizací.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Podle všech stakeholderů se jedná o projekt, který má smysl a poskytuje nezanedbatelný přínos. Jeho realizace stojí
na zapojení dotčených subjektů a po drobné investici nabízí vysokou návratnost ve formě spokojenosti cestujících,
řidičů a dalších provozních benefitů. Projekt je škálovatelný s vidinou toho, že kromě předávání informací řidičům
může výhledově předávat informace také chytrým křižovatkám, či autonomním tramvajím.
Prototyp - link na stažení:
https://radicka-radicka.trials.codenow.com/navestidlo
Validace nápadu:
Nápad jsme validovali v různých fázích projektu. Při validaci s kolegy ROPID jsme se poučili z jejich bariér. Pro účely
semifinále vzniklo představovací video, které jsme prezentovali pracovníkům technologií Dopravního podniku hl. m.
Prahy (dále DPP). Ti nám návrh projektu chválili, zároveň nás varovali před vysokými náklady realizace zařízení
prezentovanými v semifinále. Jelikož se ale tento nápad jak pomoci řidičům zamlouval mnoha cílovým uživatelům,
kteří ho chtěli implementovaný, začali jsme zvažovat jeho transformaci do existujícího palubního počítače v kabině
řidiče. V tom nás podpořili zaměstnanci Jednotky provozu tramvají DPP. Po společném testování funkčnosti algoritmu
od stolu i v terénu jsme se domluvili na potřebě rozvíjet testovací prostředí nadále ze systému Golemio s následným

přenosem vyhodnocených dat buď přímo do vozidel (systém APEX), či do Řídícího systému (DORIS). Pro Operátora
ICT se tak jedná o novou cílovou skupinu uživatelů dat z Golemia: řidiče tramvají.
Finanční plán:
Pro úspěšnou realizaci projekt potřebuje na příští rok jednoho product ownera a vývojáře asi na 40 % úvazku. V rámci
této fáze bude vhodné přejít k realizaci druhé lokality mimo Senovážné náměstí. Jako vhodnou jsme zvolili lokalitu
Anděl, Plzeňská, kde dochází ve špičkách ke sjezdu stejného množství vlaků jako na Senovážném. To si vyžadá další
náklady ve formě inframajáků zabudovaných do dvou zastávkových sloupků ve výši cca 100 tis. Kč za kus.
Implementaci do systému APEX si bude řešit DPP sám.
Tým:
Rádi bychom projekt po soutěži předali produktovému manažerovi z Operátora ICT. Jedná se o instituci, která by měla
mít realizaci projektu pod kontrolou. Z vývoje Řadičky máme mnoho poznatků o překážkách v přístupu k databázi
Golemio k bezproblémovému fungování nástroje, které nejsme schopni jako externí tým řešit. Nastartováním
spolupráce s DPP a ROPID a prvotním ověřením řešení jsme realizaci projektu napomohli tak, jak bylo v rámci našich
možností reálné. Dále se zapojíme formou konzultací.
Link na info o týmu:
https://radicka-radicka.trials.codenow.com/

Název projektu / produktu: blízko.
Link na projekt: https://blizko.app/
Team leader: Natálie Slunečková
Výzva: č. 4: LIDÉ & KOMUNITY
Stručný popis projektu:
Aplikace blízko. je komunitní mapa, která propojuje lidi v sousedství. Základní myšlenkou aplikace je, že život se
odehrává v blízkosti domova a vše co můžete potřebovat máte deset minut chůze od domu. Blízko. umožní každému
uživateli využít potenciál svého nejbližšího okolí a aktivně přispívat k vzájemným výměnám z několika hlavních
kategorií, které jsou v aplikaci představeny – zero waste, jídlo a homemade, pěstování, domácí mazličci, crafts,
sousedská výpomoc, lidé kolem mě a výměna věcí.
Pokrok od semifinále:
- vytvoření user stories - specifikace MVP a rozložení funkcionalit do releasů - design a prototyp MVP - změny v
hlavních kategoriích dle zpětné vazby z user testingu - rozšíření plánu monetizace - rozpracovaná verze aplikace v
iOS - příprava podkladů pro backend API - vytvoření webové prezentace projektu - vytvořeních všech potřebných
dokumentů (BP, FP, Lean Canvas...) - user testing (kvalitativni testovani), mentoring, UX mentoring (Markéta
Szydlowská, Czechitas) - založení developer účtů
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
1) Podporujeme podnikavost v MČ. 2) Pomáháme novým obyvatelům MČ se začlenit. 3) Prahu tvoří především lidé,
kteří v ní žijí. A my vytváříme aplikaci přímo pro ně. Takovou, kterou budou rádi využívat a která jim pomůže. Aplikace
blízko. pomůže tvořit komunity tam, kde ještě nejsou a bude podporovat komunity tam, kde už existují. 4) Jsme lokální
platforma a proto můžeme v budoucnu sloužit jako prostředník pro krizovou komunikaci s občany.
Prototyp - link na stažení:
https://www.figma.com/proto/WsgAzYj21DsZiz2HGZjEMQ/bl%C3%ADzko.?page-id=0%3A1&node-id=121%3A359&vi
ewport=1067%2C571%2C0.1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=121%3A359
Validace nápadu:
Po pečlivém zvážení možností jsme se rozhodli k získání zpětné vazby od uživatelů využít kvalitativní formu. Měli jsme
rozhovory s celkem 8 uživateli, z nichž nikdo před samotným rozhovorem o aplikaci neměl žádné informace. Každému
jsme předložili 5 scénářů (např.: Smaž svoji nabídku meruněk nebo Najdi někoho, kdo nabízí letní jablka) a sledovali
jak snadno budou scénáře plnit. Všichni uživatelé splnili všech 5 scénářů rychle a bez zaváhání. To a také jejich
následná slovní zpětná vazba dokazuje, že aplikace je navržena intuitivně a je uživatelsky příjemná. Mezi další často

se opakující zpětnou vazbu byla chvála designu a volby barev. Zároveň uživatelé ocenili širokou nabídku kategorií, v
nichž by si každý z nich minimálně jednu oblíbenou našel. Prostor ke zlepšení vidíme v pojmenování kategorie Lidé
kolem mě, která měla pracovní, více vypovídající, název Buddies, ale bohužel její počeštělá varianta spíše lidi mate.
Finanční plán:
Ve finančním plánu uvažujeme 3 scénáře možného vývoje. Všechny zahrnují výnos z monetizace aplikace
(předpokládaný příjem z prémiových účtů) a externí zdroje financování. Podpora, o kterou budeme žádat bude ve
střednědobém horizontu je 500.000 CZK. Detailní informace jsou uvedeny v podnikatelském plánu.
Tým:
Na projektu blízko. budou nadále pracovat všichni zakládající členové - Bára, Natálie a Karel. Natálie bude
zodpovědná za klíčová partnerství a obchodní strategii. Zároveň bude garantem marketingových a finančních aktivit.
Bára bude zodpovědná za design a programování front endu mobilní i webové aplikace. Zároveň bude fungovat jako
garant komunikace s médii a zákazníky. Karel bude zodpovědý za programování back endu mobilní i webové aplikace.
Zároveň bude garantem právních záležitostí.

Název projektu / produktu: Green link
Link na projekt: https://bit.ly/3wKglPO
Team leader: Olga Pexídrová
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu:
Green link usiluje o propojení pražských živnostníků se spotřebiteli díky společnému zájmu o udržitelnost. Podnikům
nabízí možnost výpočet uhlíkové stopy a následovnou konzultaci, během které se podniky dozví, jak svou stopu snížit.
Udržitelné podniky se pak mohou registrovat ve webové aplikaci, kde je na mapě uvidí spotřebitelé. Mohou pak
podpořit vybrané podniky tím, že je navštíví a zakoupí jejich produkty či služby. Green link pomáhá měnit chování jak
podniků, tak i spotřebitelů.
Pokrok od semifinále:
Od semifinále dali přednost validaci našeho projektu. Zaměřili jsme se hlavně na průzkum trhu a zájem spotřebitelů.
Mimo jiné jsme kontaktovali potenciální partnery, kteří by nám pomohli projekt uskutečnit a rozšířit nabídku mezi
budoucí klienty. Za posledních pár týdnu jsme nasbírali data, která nás přesvědčila, že spotřebitelé, podniky i partneři
vidí udržitelnost Prahy jako důležitou a projekt by podpořili. Vytvořili jsme i podrobný projektový plán, který nám zajistí
úspěšnou realizaci.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Hlavní město Praha by mělo podpořit náš projekt jelikož je v souladu s jeho strategickým plánem (soudržná a zdravá
metropole). Nabízí formu řešení udržitelnosti a transformace živnostníků díky konzultacím a snižování uhlíkové stopy.
Zároveň pomáhá ke změně chování spotřebitelů, kteří by často rádi podpořili zelené podniky, ale bohužel neví, které z
nich to opravdu jsou. Díky podpoře města se projekt může rozběhnout rychleji a získat tak nutnou podporu pro
úspěšné fungování.
Prototyp - link na stažení:
https://bit.ly/3wKglPO
Validace nápadu:
V rámci validace jsme se soustředili primárně na tři aspekty: zákazníky podniků, živnostníky a potenciální partnery.
Celkem 132 obyvatelů Prahy vyplnilo náš formulář, ze kterého jsme se dozvěděli důležité informaci k realizaci
projektu. Jednou z nich bylo například, že Závažnou informací bylo, že 81% účastníků je ochotno zaplatit až 10% ceny
navíc, pakliže by věděli, že si kupují opravdu udržitelné služby či produkty. Díky čtyřem rozhovorům s vlastníky
podniků v Praze jsme zjistili jejich postoj vůči Green linku. Živnostníci projevili velký zájem o účast v udržitelném
projektu a transformaci provozu. Jedním z argumentů bylo získání konkurenční výhody a záruka kvality od projektu.
Starosti živnostníkům naopak přidělávají možné vysoké náklady, které by mohly jejich názor změnit. Kontaktovali jsme

také například Hospodářskou komoru hlavního města Prahy a mezinárodní obchodní komory. Setkali jsme se s
pozitivním přístupem k projektu a potenciální spolupráci v budoucnosti.
Finanční plán:
Celkové počáteční náklady odhadujeme na celkem 230 tisíc korun českých. Tyto náklady by měly pokrýt prvotní
design, celkový design, vývoj (včetně právních služeb) a marketing. V budoucnosti počítáme s vylepšováním webové
aplikace a dalším rozvojem projektu i do jiných sfér. V současné době budeme projekt financovat pomocí
bootstrappingu a finanční podpory z grantových výzev.
Tým:
Na projektu bude po skončení Nakopni Prahu nadále pracovat tříčlenný tým ve složení Olga Pexídrová, Martin
Šimáček a Adam Palivec. Díky zkušenostem z různých industrií je tým vyvážený a mezi jeho expertízu patří například
projektový management, datová analýza, předchozí zkušenosti s implementací projektů či vedení neziskových
organizací. Úkoly jsou mezi týmem rovnoměrně rozdělené tak, aby odpovídali možnostem jednotlivých členů a jejich
znalostem.

Název projektu / produktu: Kindr
Link na projekt: https://www.kindr.cz/
Team leader: Johana Šperlová
Výzva: č. 4: LIDÉ & KOMUNITY
Stručný popis projektu:
Mobilní aplikace Kindr propojuje mámy s podobnými zájmy podle věku dítěte a jejich lokality. První verze aplikace v
sobě obsahuje čtyři hlavní funkcionality: propojovací platformu podobnou moderním seznamkám (včetně chatu),
newsfeed s možností přidávat dotazy a příspěvky, mapu s místy a aktivitami pro děti a přehledný rozcestník s
informacemi o výchově dětí. Naším cílem je usnadnit mámám navazování přátelství, vyhledávání kvalitní podpory a
vzájemné sdílení v bezpečném prostředí.
Pokrok od semifinále:
Našli jsme CTO a začali jsme spolupracovat s profesionálním UX designérem. Před vytvořením detailního prototypu
jsme prioritizovali obsáhlý a kvalitní user research, abychom validovali koncept Kindru. Za tímto účelem jsme udělali
30 hloubkových rozhovorů a dotazník se vzorkem 163 respondentek, který nám potřebu pro Kindr skutečně potvrdil.
Na základě výzkumu jsme upravili hlavní funkcionality a vytvořili nový prototyp.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
1) Pomůžeme pražským mámám - průzkum nám ukázal, že mámy v Praze si skutečně připadají osamělé, a že hledají
podporu a komunitu. 2) Pomůžeme řešit nedostatek školek v Praze, který brání pražským mámám vracet se do
profesního života. Pražské mámy nedostatkem školek trpí a hledají alternativy k hlídání, proto jsme přidali možnost
vyhledávání maminek podle otevřenosti k vzájemnému hlídání. 3) Zviditelníme pražské byznysy ale právě i městské
instituce, které jsou přívětivé vůči dětem.
Prototyp - link na stažení:
https://www.figma.com/proto/Xa9WXQvB0Zw6s07YrOObpd/Kindr-User-Journeys?page-id=328%3A1024&node-id=32
8%3A1505&viewport=1011%2C269%2C0.5&scaling=scale-down
Validace nápadu:
Od našich uživatelek jsme získali pozitivní zpětnou vazbu. Během výzkumu jsme zjistili, že na trhu doopravdy existuje
prostor pro aplikaci, která pomáhá mámám. Validovali jsme si potřeby této skupiny (vytváření konexí, prostor pro
bezpečnou komunikaci, vyhledávání informací) a zároveň vydefinovali novou funkci (mapa s baby-friendly místy). Více
informací můžete nalézt v přiložené prezentaci. Na konci našich hloubkových rozhovorů jsme maminkám ukázali
prototyp Kindru. Jak funkcionality, tak vizuální podoba měly pozitivní ohlasy. Během rozhovorů jsme také byli schopni
získat 42 maminek ambasadorek, které chtějí být prvními uživatelkami tvořící naší komunitu. V současné době také

validujeme zájem lokálních byznysů, školek, kroužků atd. o zobrazení na baby-friendly mapě. Zde ale získáváme
know-how a zkušenosti na základě jiných funkčních aplikací a webů jako např. Skvělé česko nebo Fooder.
Finanční plán:
První rok Kindru pokryjeme z vlastních zdrojů. V roce 2 a 3 budeme schopni pokrýt výdaje z příjmů z freemia a
bazárku za předpokladu, že zakladatelský tým bude Kindr dělat nadále bez nároku na odměnu. Investici budeme
hledat za účelem umožnění zaměstnání zakladatelů v Kindru a na případné urychlení expanze či realizaci
monetizačních scénářů vyžadujících lokální infrastrukturu pro každý trh.
Tým:
Na projektu dále bude pracovat zakladatelský tým ve složení Johana Šperlová, Laureen Höllge a Martina Kavanová.
Navíc se k nám připojuje náš nový CTO, který bude vést vývoj aplikace a externí UX designer. Další vývoj myslíme
vážně a do projektu budeme nadále investovat čas, energii a finance.

Název projektu / produktu: Traffic Smart
Link na projekt: https://trafficsmart.cz/
Team leader: Jan Čmelík
Výzva: č. 3: MOBILITA BUDOUCNOSTI
Stručný popis projektu:
Projekt se zaměřuje na řízení dopravy optimalizací zelených fází semaforů v závislosti na aktuální situaci, kterou
systém vyhodnocuje díky kamerám a neuronové síti. Cílem projektu je zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, což s
sebou přináší i další výhody, např. větší informovanost a kontrola dopravních proudů nebo snížení emisní a
byrokratické zátěže spojené s dokumentací dopravního řešení křižovatek. Projekt klade důraz na environmentální a
sociální přínosy a také na nákladovou efektivitu.
Pokrok od semifinále:
Ověření funkčnosti matematické optimalizace v simulaci s jednou křižovatkou Navržení sítě v simulaci (zatím se
sekvenčním řízením a omezenou dopravou) Získání dokumentace ke křižovatkám v Praze (pro simulaci), abychom
mohli sekvenční řízení s optimalizací porovnávat co nejblíže reálnému stavu. Proběhly dvě setkání v TSK – mimo
dalších informací jsme si také odnesli Letter of Intent Vizualizace SW řešení Prezentace společnosti (stránky, logo,..)
Vytvoření architektury neuronové sítě
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Univerzálnost a škálovatelnost Ekonomické dopady (uživatelé - palivo, čas; město - dokumentace DŘ, časování
semaforů,...) Sociální dopady (vyšší produktivita, životní úroveň, spokojenost, méně hluku, respiračních
onemocnění,...) Environmentální dopady (Snížení produkce skleníkových plynů, pevných částic, mikroplastů,...) Náplň
i cíle projektu v souladu s koncepcí Smart Prague 2030 / Plánu udržitelné mobility Multifunkční operační středisko
Malovanka Prvek konceptu Smart City (možnost dotací)
Validace nápadu:
Zákazníci (Praha): Silniční správní úřad (odbor PKD MHMP) vydává stanovení na změny SSZ, a to v průměru cca 360
kusů za rok včetně změn pro dočasná dopravně-inženýrská opatření (v rámci oprav vozovek, přeložek inženýrských
sítí, atd.). Na jednom stanovení však mohou být úpravy pro více SSZ. V Praze je ~668 řadičů SSZ, takže zhruba lze
říci, že na více než polovině SSZ dojde ročně ke změně. To stojí město spoustu času, práce a peněz. Uživatelé: Byl
vytvořen dotazník pro pražské řidiče MHD a taxi - zásadní informace získaná z dotazníku je, že si řidiči všímají
nedostatků řídicích systémů SSZ a zároveň si myslí, že tyto nedostatky lze odstranit, kdy v součtu celkem 98,5 %
respondentů (68 řidičů tramvají a taxi) uvedlo, že systém řízení SSZ lze vylepšit. Potenciální partneři: Dotazník byl
rozeslán i řidičům DoDo (spolupráce s V-Sharp Ventures) s podobným výsledkem - 90 % respondentů (36 řidičů) bylo
stejného názoru. Je v zájmu všech zefektivnit dopravu.

Finanční plán:
Další soutěže, dotační programy a výzvy, akcelerátory, private equity fondy, angel investoři (již jsme projekt
konzultovali s pozitivní zpětnou vazbou). Primárně chceme projekt posunout na technology readiness level 5/6 a
následně jej vyslat do EIC akcelerátoru.
Tým:
Na projektu budou i nadále pracovat původní členové, zároveň již uvažujeme o rozšíření týmu.

Název projektu / produktu: reKáva
Link na projekt: https://www.rekava.cz
Team leader: Jana Šrámková
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu:
Projekt reKáva poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci které zajišťuje svoz kávové
sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „smart
košů“ s integrovaným čipem, které monitorují její stav a zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené se „smart
koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady či nikoliv. V komunitních
zahradách najde sedlina další využití.
Pokrok od semifinále:
Prvním krokem od semifinále bylo zhotovení studie proveditelnosti dle legislativy, kterou nám poskytla firma
KROUPAHELÁN advokátní kancelář. Vyvinuly jsme ve spolupráci s PLASTENCEM krabičku na čip z recyklátu.
Spolupracujeme s organizací SEMÍNKÁRNA, které teď v polovině června budeme dodávat hlívy ústřičné do
zeleninových bedýnek pro pražany. GreenHack - poprvé testování našeho prototypu, Účast na konferenci Inovační
vize Prahy 2030 a zároveň jsme umístili náš prototyp na konferenci.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Smart koš díky integrovanému čipu zefektivňuje nakládání s odpady, a to jak z ekonomického, ekologického, tak i
vědeckého hlediska. Data o kvalitě a množství kávové sedliny budeme sdílet s příslušnou organizací prostřednictvím
propojené aplikace. Výstupem pro organizace bude navíc měsíční transparentní report o množství odkloněné kávové
sedliny ze skládky. Data budou open-source s operátorem ICT.
Prototyp - link na stažení:
https://rekava.azurewebsites.net/collection
Validace nápadu:
Oslovili jsme přes 100 organizací od firem, kaváren, veřejných institucí, korporátů, neziskových organizacích za
pomocí výběrového šetření. Zároveň jsme s 50 organizacemi měli individuální rozhovor. Největší zastoupení z
dotazníku jsou kavárny a firmy. 68% respondentů nám odpovědělo, že mají zájem o svoz kávové sedliny. Z toho jsme
zjistili, že 57,1% preferuje platit přímo platit už v cenně kávy od dodavatele ostatní preferují formu členství. Při
průzkumu naší služby svozu kávové sedliny jsme zjistili tyto preference pro organizace: měsíční transparentní report o
odklonu kávové sedliny, Zodpovědné chování, zveřejnění na našem webu v mapě zodpovědných organizacích. Roční
transparentní report - povinný nefinanční reporting. Máme nasmlouvané předběžně 10 organizací na předpilotní
projekt - tyto organizace jsou zástupci:4 kaváren/ 2 veřejné instituce/ 1 korporát, 3 firmy ( malé a střední podniky).

Finanční plán:
Máme zajištěno na další roky vývoj a testování aplikace externě od PwC. Marketing a PR aktivity máme zajištěny ve
spolupráci CIRA, mzdové prostředky na koordinátora a řidiče cargo kola financujeme z vlastních zdrojů. Pro zahájení
realizace projektu je odhadem částka 250 000,- Kč - potřebujeme hlavně peníze na nákup elektrického cargo kola.
Byznys plán je předběžně nastaven do několika kategorií a benefitů – odlišné v závislosti na typu zapojené
organizace.
Tým:
Po skončení soutěže tým zůstává, jako před soutěží. Skládá se z: Jana Šrámková - CEO https://www.linkedin.com/in/jana-šrámková-876211b4/ Michaela Čermáková - odborný garant, Adam Buben koordinátor svozové služby, Viktorie Dašková - marketingový specialista, Michal Turek - marketingový kreativec. Tým
rozšiřujeme o další tři studenty z oboru Mikrobiologie z univerzity UK a VŠCHT, které budou pracovat na metodice pro
učitele - ,, Growkity do škol,,.
Link na info o týmu:
https://www.rekava.cz/o-rekave

Název projektu / produktu: Kalendář svícení Petřínské rozhledny
Link na projekt: https://thmp-calendar.web.app/
Team leader: Maksym Shcherban
Výzva: č. 5: ATRAKTIVNÍ TURISMUS & KULTURA - KONFIGURACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PETŘÍNSKÉ ROZHLEDNY
Stručný popis projektu:
Spolupracovali jsme se společnosti Technologie hlavního města Prahy na řešení dvou úkolu. Naše řešení obsahuje: 1.
Hybrydnou aplikaci "Kalendář svícení Petřínské rozhledny". 2. Navrh administračního systému, který dovoluje
naplanovat slavnostní rozsviceni Petřínské rozhledny a povoluje jednoduché programování řidicí jednotky.
Pokrok od semifinále:
Po semifinále: 1. Prostudovali jsme technickou dokumentaci k řídicí jednotce Pharos LPC. 2. Dostali jsme přistup k
demonstrační řídicí jednotce, která řidí 3 zdroje světla identických zdrojům použivaným na Petřínské rozhledně. 3.
Navrhnuli a implementovali jsme administrační systém, který umí komunikovat s řídicí jednotkou pomoci Pharos API.
4. Navrhnuli jsme vylepšený rezponzivní design a implementovali jsme aplikaci "Kalendář svícení Petřínské
rozhledny".
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?:
Řešíme aktuální problém, zadáný od společnosti THMP. Timto řešením zárověň zjednodušíme praci pro Magistrat
Prahy a pro společnost THMP. Další práce bude spojena s přenosem systému z testovací řídicí jednotky Pharos LPC
na bezprostřední řízení rozsviceni Petřínské rozhledny.
Prototyp - link na stažení:
https://github.com/maxymczech/thmp-calendar
Validace nápadu:
V rámci akce Nakopni Prahu se podařilo vytvořit grafický pohled na 3D model rozhledny s ukázkou scénického
osvětlení. Dále byl vytvořen kalendář pro veřejnost, kde kromě názvu akce a detailů k této události může občan zjistit
začátek a konec svícení a v neposlední řadě, je aplikace responzivní a lze ji pohodlně prohlížet na mobilních
telefonech, tabletech, ale i na běžném počítači. Grafické stránce byla věnována velká pozornost tak, aby byla
uživatelsky přívětivá, přehledná a moderní, a to si myslíme, že se nad očekávání povedlo. Benefitem je rovněž
podpora lokalizace aplikace do více jazyků, na což se často ve veřejném prostoru zapomíná. Aplikace může být
integrována do rozcestníku THMP pro hlášení poruch, může být umístěna na sociální sítě, ale rádi bychom, kdyby se v
místě rozhledny rozmístily štítky s QR kódem a veřejnost se dostala k aplikaci při její samotné návštěvě. QR štítky byly
již navrženy a THMP je připraveno vypálit laserem na nerezový materiál několik kusů.

Finanční plán:
Technicke vybaveni projektu nabizi THMP. Náš tým bude žádat o finanční podporu vyvoje na základě času straveného
na vyvoji software.
Tým:
Včechny členy týmu (programátor, designer) pokrařují v práci na projektu ve spolupráci se společnosti THMP.

